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نمایندگان اصفهان طرح تفکیک استان را پیگیری می کنند؛

قسمِت اصفهان!
3

بی اعتبار شدن کارت ملی های قدیم تا 20اسفند
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تکذیب کرد:

8

سامانهثبتالکترونیکیطالقدراصفهانراهاندازیمیشود
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:
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اصفهانبرلبهفرونشستزمینحرکتمیکند!
معاون شهرسازی و معماری شهردار:

فرماندار اصفهان:11

11

بارعایتقوانینمیتوانبهترین
تصمیماترااتخاذکرد

اصفهان بر لبه فرونشست 
زمین حرکت می کند!

11

3

استانداراصفهان
سفیرورزشهمگانیمیشود

10

معاون شهرسازی و معماری شهردار:

11

وقتی نورپردازی بر زیبایی اصفهان می افزاید؛

شب های دیدنی!
یک کارشناس ارشد معماری اظهارکرد: یکی از برنامه ریزی های 
موفق شــهرداری اصفهان به منظور رونق هر چه بیشتر سیما و منظر 
شهری، استفاده از نور است؛ به گونه ای که یکی از اساسی ترین نیازهای 
بشری یعنی نورپردازی و ایجاد تخیل در شب را به تصویر کشیده است. 

عادل بیژن اضافه کرد: نمونه های ...

استیضاحآخوندیقوتگرفت

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/13

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
)داخلی 388- مزایده داخلی 458(

نوبتدوم

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1396/12/02

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سرخود در 96-4-345
اقطار: 315، 400 و 500 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان

148/000/000عمرانی از محل تنش فاضالب شهر اصفهان 

خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سرخود 96-4-346
در اقطار: 600 و 800 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان

271/000/000عمرانی از محل تنش فاضالب شهر اصفهان

59/000/000جاریفروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی 96-4-347

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

                                 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی خریداری نماید.

شرکت توزیع برق  استان اصفهان

شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
تاریخ برگزاری  

مناقصه
ساعت برگزاری 

مناقصه
مبلغ 

ضمانتنامه)ریال(

سرویس و نگهداری روشنایی معابر در شهرستانهای 1
گلپایگان و فریدن بصورت کلید در دست

8/30284/000/000 صبح1582/9696/12/15

2
اجرای پروژه های تعمیرات شبکه فشار متوسط و 
فشار ضعیف شهرستانهای شاهین شهر و برخوار 

بصورت کلید در دست
9/00855/350/000 صبح1583/9696/12/15

9/30302/600/000 صبح1584/9696/12/15مناقصه خرید تبلت جهت مامورین قرائت3

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/11/30 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/12/05 درقبال 
فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جاری ســپهر صادرات به شماره 0101673314007 به نام 

شرکت توزیع برق استان اصفهان
مدت تحویل پیشنهادات: از تاریخ 96/12/06 لغایت به ترتیب جدول فوق ساعت 7/30 و 8 و 8/30 صبح روز سه شنبه 

مورخ 96/12/15 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان

تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانکی 
معتبر یا فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شــماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان 
اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های اصفهان امروز و زاینده رود به عهده برنده مناقصه می باشد.
2- مناقصه گران بایستی دارای تاییدیه فنی از توانیر باشند.

3- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلی 4275 واحد مناقصات 
تماس حاصل نمایند.

 4- اســناد و مــدارک و اطالعــات کامــل ایــن مناقصــه در ســایت اینترنتــی معامــالت توانیــر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات 
ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و ســایت شرکت توزیع برق اســتان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل 

دسترسی می باشد.
5- به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون ســپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8

رها، رها، رها من
سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان از مزایای حذف آزمون های 

پایه هفتم گفت؛

     میثم محمدی - شهردار زرین شهر

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 642 مورخ 96/10/26 
شورای اسالمی شــهر در نظر دارد نســبت به واگذاری امور بهره 
برداری و نگهداشت جایگاه سوخت CNG شهرداری واقع در بلوار 
جانبازان به صورت مشارکت در سود ناخالص فروش برای مدت یک 
سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از شرکت های دارای 
صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/12/16 

به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبتاول
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بار قبلی وزیر خارجه کشــورمان، ادعاهــای نیکی هیلی 
در ســازمان ملل را با یک توئیت پاســخ داد: » مدتی قبل، 
آمریکا یک موشک ایرانی ارائه شــده توسط سعودی ها را 
نمایش داد.  باید به آنها گفته شــده باشــد موشکی که در 
آسمان توســط پاتریوت نابود شده کامال ســالم به زمین 
فرود نمی آید؛ لذا این بار قطعاتی از موشــک را نشان دادند 

ولی با آرم مؤسســه استاندارد ایران که ما روی بســته های غذایی به کار 
می بریم. دوباره تالش کنیــد مدرک تولید کنید!« پاســخی کنایی که 
به نظر می رسید کوتاه، مفید و کامال شفاف اســت.  نمایش نتانیاهو اما 
آن قدر بی مزه بود که وزیر خارجه کشــورمان، آن را حتی قابل پاســخ 
دادن هم ندانســت. دیپلمات خوش لبخند کشــورمان وقتی پشــت 
تریبون قرار گرفت، شــروع بســیار جالبی داشــت. ادعاهــای نتانیاهو 
 در کنفرانــس مونیخ این بــار هم بــا اســتهزای وزیر خارجــه ایران

 رو به رو شد. ظریف هنگام آغاز سخنرانی اش در کنفرانس امنیتی مونیخ 
گفت: امروز شاهد یک سیرک کارتونی بودیم! اجازه دهید به موضوعات 
جدی بپردازیم. و ظریــف به موضوعات جدی تر پرداخت و ســخنرانی 
خوبی داشت. سخنانی که در مصاحبه او با شــبکه آمریکایی در حاشیه 
این کنفرانس هم تکرار شــد و مواضع ایران در قبال تهدیدات اسرائیل و 
آمریکا را ترسیم می کرد. ظریف در آن مصاحبه تاکید کرد که اگر اسرائیل 
تهدیدات خود درباره ایران را عملی کند، ایران هم بیکار نمی نشــیند و 
پاسخ الزم را خواهد  داد. تقابل کالمی ایران و اسرائیل در روزهای گذشته 
 و پس از سرنگونی جنگنده اسرائیلی توســط پدافند هوایی سوریه، اوج 

گرفت.
 این رژیم اصرار دارد که تجاوز هوایی به خاک سوریه، در نتیجه ورود یک 
پهپاد ایرانی به اراضی اشغالی بوده است. در حالی که مقام های ایرانی این 
ادعا را رد کرده اند. ادعاهای اسرائیلی ها مبنی بر شکست ناپذیر بودنشان 
با خاک یکسان شده است. حتی ســوری ها هم می توانند موشک های 
اسرائیلی را بزنند و چرا اســرائیل نگران ایران نباشد وقتی از توان دفاعی 
کشورمان آگاه است و البته شاید خیلی هم خوب آگاه نیست که تهدید می 
کند. شاید هم الزم است محمدجواد ظریف، یک بار دیگر جمله فراموش 
نشدنی خود را با صدای بلند و رســا تکرار کند : »هیچ وقت یک ایرانی را 

تهدید نکنید.« 
این را به نتانیاهو بگوید و به ترامپ و به الجبیر که باز هم نطقش باز شده و در 
همین سخنرانی اخیر در کنفرانس مونیخ درست پس از سخنرانی ظریف 
پشت تریبون رفت و گفت: »مشــکالت منطقه با انقالب ایران آغاز شد، 
عربستان به فشار خود علیه ایران ادامه خواهد داد تا رفتارش  تغییر دهد«.

نمایِش هولناک  ترامپ
»برتی سندرز« سناتور مستقل آمریکایی ضمن 
انتقاد از دونالد ترامپ، رییس جمهور کشورش به 
خاطر عدم انجام اقدامات الزم در حفاظت از آمریکا 
مقابل مداخله روسیه در انتخابات آتی، تاکید کرد: 
واشنگتن رییس جمهوری ندارد که در خصوص 
این مســئله صریحا انتقاد کند و این مسئله یک 

نمایش هولناک و ترسناک است.

داعش در داغستان
در حمله روز دوشنبه  داعش به یک کلیسا در شهر 
کیزلیار در جمهوری داغستان روسیه،  5 زن کشته 
و 4 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله که داعش 
مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، یک مرد 22 
ســاله به نامه خلیل خلیلف با تیراندازی به سوی 
افرادی که از کلیسا در حال خروج بودند، موجب 

کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شد.

سیلی بزنید، سیلی می خورید
نخست وزیر ترکیه با اشــاره به ادامه مبارزه این 
کشور علیه تروریسم گفت: دستان آغشته به خون 

حامیان تروریسم را قطع خواهیم کرد.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اظهارات اخیر رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه درباره »سیلی 
عثمانی« گفت: در ســفر خود به اروپا برخی این 
ســوال را مطرح کردند که منظور رییس جمهور 
ترکیه درباره سیلی عثمانی چیست و من در جواب 
گفتم که بروید و ببینید که در عملیات های»سپر 
فرات« و »شــاخه زیتون«، سیلی عثمانی چگونه 
زده می شود؟ هر کسی به یکپارچگی، استقالل و 
برادری ترکیه دست درازی کند، سیلی عثمانی را 

به شدیدترین شکل دریافت خواهد کرد.

تشکیل یک گروه تروریستی 
جدید در سوریه

گروه های تروریستی احرار الشام و نورالدین الزنکی 
با ادغام یکدیگر گروه تروریستی جدیدی موسوم به 

»جبهه آزادسازی سوریه« تشکیل دادند.
گروه های تروریستی احرارالشام و نورالدین الزنکی 
در بیانیــه ای اعالم کردند که بــه منظور جبران 
کم کاری های گذشــته و تفرقه ای که گروه های 
تروریســتی هزینه آن را پرداخت کردند، تصمیم 
به تشــکیل این گروه جدید گرفته اند. این اقدام 
احرارالشام و نورالدین الزنکی پس از انتشار اخباری 
درباره آمادگی گروه تروریستی تحریرالشام )جبهه 
النصره( برای حمله به مواضع آنها انجام شد. آنها 
تهدید کردند که با هر گروهی که هدف به اصطالح 
انقالب را گم و فراموش کرده باشد و راه را اشتباه 

برود، به شدت برخورد خواهند کرد.

 یک کشیش
 رقیب »مادورو« می شود 

یک کشیش انجیلی ناشناس، مبارزات خود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز؛ اعالم یک کشیش 
 انجیلــی بــرای حضــور در مبــارزات انتخابات 
 ریاســت جمهوری ونزوئــال، نمونــه دیگری از
 گسترش و رشد نفوذ مذهب در سیاست آمریکای 

التین است.
 Gospel خاویر برتوچی، از ســازمان مذهبــی
Changes در وب ســایتی اعــالم کــرد: من 
می خواهم این ملت را به جایگاه بزرگ تری برسانم، 
زیرا ارزش های عیسی مســیح در قلب هر یک از 
پیروان قرار دارد.این سازمان مذهبی خود را یک 
سازمان داوطلبانه غیر دولتی می داند که به دنبال 

گسترش ارزش های مسیحی است.

تقابل کالمی ایران و اسرائیل اوج گرفته است؛

شوی اشغالگر
توهمات ترامپ تمامی ندارد

دونالد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا در 
توییتی با تکرار انتقاد از برجــام، اعالم کرد 
هرگز این واقعیت را فراموش نکرده است که 
هیچ یک از نمایندگان آمریکایی یا مقام های 
اجرایی فدرال واشنگتن، خواستار تحقیقات 
در مورد پول های ارسال شــده برای تهران 

نشده اند.
رییس جمهور آمریکا در صفحه توییتر خود 
نوشت: هرگز این واقعیت را فراموش نکرده ام 
که )باراک( اوباما توانست یک میلیارد و 700 
میلیــون دالر پول نقد برای ایران بفرســتد 
و هیچ کس در کنگره، اف بــی آی یا وزارت 
دادگســتری )آمریکا( خواســتار تحقیق در 

این زمینه نشد.

ایران، آمریکا ستیز نیست
علی علیزاده، کارشــناس بی بی سی فارسی 
در مناظره اینســتاگرامی با صادق زیباکالم 
در پاســخ به ادعاهای مطرح شــده از سوی 
زیباکالم درباره آمریکاســتیزی ایران گفت: 
»ایــران هیــچ گاه »آمریکا ســتیز« نبوده 
اســت بلکه این آمریکا بوده که دائما »ایران 
 ستیز« بوده و نابودی ایران را دنبال می کرده
  اســت. به طــور مثــال ایــران در دوران
  گفت وگــوی تمدن ها هرگونــه کمکی که
  می توانســت به آمریکا کرد و افغانستان را
  هم دو دســتی به دولــت آمریــکا تقدیم

 کرد«.

 انتخاب های موجی
 در ایران!

حجت االســالم ناطق نوری کــه این روزها 
کمتر خبری از او می شــنویم، در مراسمی 
به مناسبت ســالگرد پیروزی انقالب، با بیان 
اینکه معتقدم در کشــور مــا رییس جمهور 
براساس موج انتخاب می شــود، گفت: یک 
زمانی می بینیم که رییس جمهور از دل یک 
موج بیرون می آید و زمانــی دیگر می بینیم 
فردی بــا ۱۸0 درجه تفــاوت از موج دیگر 
کشور را اداره می کند، با این روش نمی توان 
 کشــور را اداره کرد، علت گرفتاری ها همین

 است. 

 درخواست کمک اقلیم
 از ایران

نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان 
عراق با اشاره به دیدار خود با وزیر امور خارجه 
ایران در حاشیه اجالس امنیتی مونیخ گفت: 
دیدار خوبی با آقای ظریف داشتم . قرار بود 
که در تهران و در جریان سفر من به ایران با 
ایشان دیدار کنم که در آن سفر فرصت برای 

گفت وگو فراهم نشد.
در ایــن دیــدار از ایــران خواســتیم کــه 
در چارچوب قانون اساســی عــراق به حل 
مشکالت کردســتان عراق و همچنین حل 
 مسائل موجود در روابط اربیل و بغداد کمک 

کند.

جمنا خطرناک است!
حســن بیادی، فعال اصولگرا گفت: شــک 
نکنید، جبهــه پایداری از لحــاظ اعتقادی 
و  دوگانه بــودن در تفکــرات خطرناک تر از 
جمناست. هیچ شکی نیست که برای ساختار 
معیوب جمنا و باند جبهه پایداری جایگاهی 
 در جامعه وجــود ندارد؛ امــا وقتی گروهی

  به طور ســمی شــکل گرفته باشــد؛ برای 
 همیشــه فعالیتش ســمی اســت! بنابراین
  فرقی نمی کند میزان ســم چقدر باشــد.

افرادی که پایداری را شکل دادند و بعد جدا 
شــدند، هیچ جا موفق نبودند اما افکارشان 
 سمی است این دوســتان ما باید تفکرشان

 را عوض کنند.

حجت االسالم والمسلمین طباطبایی
استاد حوزه و اخالق: 

دیدگاه

حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر، روحانی 
اصولگرا و نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی، 
در خصوص ادامه فعالیت جمنا گفت: اگر انسجام و 
همدلی میان گروه های زیــر مجموعه جمنا وجود 

داشته باشد، امید موفقیت هست.
 گروه های تشــکیل دهنده جریان اصولگرا، متعدد 
هستند و اگر این گروه ها نخواهند هر یک راه خود 
را بروند،می توان با انســجام و وحــدت و در نهایت 
وفاق جمعی،پشــتیبانی ملت را نیــز در انتخابات 
داشته باشند؛ البته من دقیق در جریان امور نیستم و 
دورادور اخبار را پیگیری می کنم؛ استنباط من از این 
سکوت  این است که جلسات کم و بیش ادامه دارد 
اما چیزی پیدا نیست و آثاری از این نشست ها دیده 
نمی شــود. آنطور که خودشان می گویند، برخالف 
 غیر محســوس بودن فعالیت ها، جمنا رها نشــده

 است.
وی افزود: دلیل این ســکوت را وقتی می پرســیم، 
می گویند در موقع مناسب عمل خواهیم کرد و االن 

زود است که زمزمه انتخابات را داشته باشیم. 

 جمنا فعال سکوت 
کرده است

حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

حجاب نخست وزیر 
انگلیس حین بازدید از یک 

مسجد در حومه لندن

اسرائیل اقدام کند، پاسخ می دهیم

پیشنهاد سردبیر:

حجت االســالم والمسلمین ســیدمهدی 
طباطبایی، اســتاد برجســته اخالق اظهار 
کرد: مسئولین عزیز کشور ما به گونه ای عمل 
نکنند که روزی مردم بگویند این جمهوری 
اسالمی وجود نداشته باشــد. این سخنران 
اضافه کرد: در حال حاضر فشارهای اقتصادی 
و مالی، آزار دادن، حتی دستگیری و مراجعات، 
هیچ کدام اسالمی نیست، بسیاری از مسائل 
فرهنگی ما غلط است. من در همه جا حتی در 
باب پوشش زن که چه مقدار اختیاری و چه 
مقدار ارشادی و چه مقدار امری است، خطر 
می بینم. می خواهم بگویم که مسلمانان در 
زمان شهادت حضرت زهرا)س( آبروی اسالم 
را نبرید،  اســالم هیچگاه به زور چیزی را از 

مردم نخواسته است. 

 به اسم اسالم
 آبروی اسالم را نبرید

سردار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه:

سپاه

حســین کمالی، رییس شــورای هماهنگی جبهه 
اصالحات درباره سازوکار  اصالح طلبان برای ورود به 
انتخابات مجلس آینده، باتاکید بر اینکه اصالح طلبان 
هنوز برای حضور در انتخابات به گفت و گو ننشسته 
و مواضع و اســتراتژی خود را مشــخص نکرده اند، 
گفت: نظر من و مجموعه ای که ما با آنها فعالیت می 
کنیم این است که باید افراد شاخص و توانمندی که 
هم عالم باشند و هم با مســائل اجرایی آشنا باشند، 
مشخص کرده و برای کاندیداتوری مجلس معرفی 
کنیم. این فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: 
قطعا اصالح طلبان به ســمت افراد ضعیف و ناتوان 
که مفید واقع نشــوند، نخواهند رفت. اگر افرادی به 
اسم اصالح طلبی انتخاب شوند و بدون توانایی کافی 
به مجلس راه پیدا کنند نتیجــه اش مانند مجلس 
امروز خواهد شد که مجلسی ضعیف است یا مانند 
فراکسیون امید چندان کارایی نخواهند داشت و منشأ 
تغییر و اثر نخواهند بود. وی ادامه داد: مجلســی که 
منشأ تغییر و تحول نباشد، باعث بدبینی و دلسردی 

مردم نسبت به آن جناح یا گروه می شود.

 مجلس فعلی ضعیف
 است

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات:

احزاب

سردار حسین سالمی، جانشین فرمانده کل 
ســپاه، در همایش سراسری روحانیون سپاه 
طی سخنانی اظهار داشت: در دوران زعامت 
رهبر انقالب آمریکایی ها خودشان وارد سطوح 
عملیاتی و تاکتیکی در مقابله با انقالب اسالمی 
شدند. امروز هم شــاهد هستیم که آمریکا و 
اسرائیل به هنرپیشــه های مضحکی تبدیل 
شده اند و با نمایش بدنه یک موشک در کاخ 
سفید و بال یک پرنده، آنها را به عنوان موشک 

و پهپاد ایرانی معرفی می کنند.
سالمی با اشاره به اظهارات آمریکایی ها مبنی 
بر ایرانی بودن موشک های یمن خاطر نشان 
کرد: آنها می گویند الشه موشکی که نمایش 
داده اند، ایرانی است و ما به صراحت آن را رد 

می کنیم. 

آمریکا و اسرائیل 
هنرپیشه های مضحکی هستند

پیشخوان

بین الملل

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در مصاحبه  ای با شبکه خبری 
ان بی سی نیوز درباره مسائل مختلف بین المللی اظهارنظر کرد. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار این شــبکه درباره تهدید بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: »سال ها 
بود که اسرائیل تقریبا با مصونیت از عواقب اقدامات خود، به لبنان و 
سوریه حمله می کرد ولی ارتش سوریه برای اولین بار در سی و چند 
سال اخیر، توانستند یکی از هواپیماهای اسرائیل را ساقط کنند و به 

این ترتیب بود که افسانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل، بر باد رفت 
و حاال می خواهند آن )ابهت بر باد رفته( را ترمیم کنند. اگر اسرائیل 
در جهت عملی کردن تهدید خود )علیه ایران( اقدامی کند، پاسخ 

کار خود را خواهد دید.«
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از ایــن مصاحبه درباره توافق 
هسته ای ایران و گروه ۱+5 و مواضع دونالد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکا اظهارنظر کرد. وی گفت: »اعتقاد دارم که ترامپ از روز اول 

ریاست جمهوری خود، برای خروج از برجام تالش کرده و تمام گام ها 
را در مسیر بدخواهی و جلوگیری از استفاده ایران از منافع برجام، 

برداشته است.«
ظریف در ادامه گفت: »اگر این کابینه آمریکا نتواند به تعهداتی که 
دولت آمریکا  از جانب ایاالت متحده بر عهده گرفته، احترام بگذارد، 
در آینده هیچ کس به هیچ یک از دولت های آمریکا از جمله دولت 

خود ترامپ اعتماد نمی کند«. 

واکنش قاطع ظریف به تهدیدات جدید نتانیاهو:
اسرائیل اقدام کند، پاسخ می دهیم

 انتقاد با دفاع از انقالب 
منافات ندارد

رهبــر انقــالب: از 
انتقادها خبر دارم

 سقوط هواپیمایی که
 7 سال زمین گیر بود

 دل دنا سوخت

 حمله »ظریــف « به 
نتانیاهو از جبهه مونیخ!

جوان نوشت:احمد منتظری، فرزند آیت ا... منتظری در 
مصاحبه با رادیو فردا گفته »احمد خمینی با اطالعاتی 
که به آیت ا... خمینی می داد به دنبــال حذف آیت ا...

منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر شــود؛ اما فوت 
نابهنگام آیت ا... خمینی باعث شد تا برنامه ریزی او نیز 

به هم خورد. «
براي رد این ادعاها گزاره زیاد است و شاید مواضع مرحوم حاج احمد آقا پس از رحلت امام )ره( در مورد آیت ا...

خامنه اي و رهبري ایشان و لزوم تبعیت از ایشــان کفایت کند؛ مردم هم با روحیات احمد خمیني بیگانه 
نیستند، اما سوالي که ذهن را مشغول مي کند، این است که مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام)ره( در 
قبال چنین تهمت ها و تصویرسازي هاي نادرست در مورد یکي از نزدیکان امام )ره( چه اقدامي انجام مي دهد؟ 

کساني که خود را بیت امام )ره( و مدافع ایشان و متولي رسمي امور ایشان مي دانند، چرا سکوت کرده اند؟

کیهان نوشت: شهیندخت موالوردی، دستیار امور حقوق 
شهروندی رییس جمهور و معاون ســابق امور زنان گفته 
اســت: »در دولت نهم و دهم خیلی تالش کردم که واقعا 
بمانم و منشــأ اثر باشم، حتی یک ســال مرخصی بدون 
حقوق گرفتم و دوباره بازگشتم؛ اما دریافتم اصال امکان و 

زمینه همکاری وجود ندارد«. وی می افزاید: »من نیروی رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم هرجا درخواست 
همکاری می دادم مخالفت می کردند. به عنوان کسی که در آن موقع کارشناس ارشد حقوق بین الملل و تجربه 
مدیریت امور بین الملل را هم در کارنامه داشــتم و حرف برای گفتن در حوزه تخصصی خود داشتم؛ اما فضا 
فوق العاده برای فعالیت بسته شــده بود...« یادآور می شود موالوردی یکی از مرتبطین با »نزار زکا« جاسوس 
ارشد آمریکایی است. از این جهت به نظر می رســد باید به حضور اکنون وی در دولت به دیده شک و تعجب 

نگریست و نه به کار گرفته نشدنش در دولت قبل از دولت روحانی.

ادعای پسر آیت ا...
منتظری درباره مرحوم 
سیداحمد خمینی 

 دستیار روحانی
 با جاسوس آمریکایی 
مرتبط است!

سمیه پارسا 

یک شوی مضحک و خنده دار که اجرای آن تنها 
از عهده کسی چون »بنیامین نتانیاهو« برمی 
آید! همان کسی که زمانی گفته بود جوانان ایرانی اجازه 
پوشیدن شلوار جین را ندارند! این بار البد از روی دست 
»نیکی هیلی« تقلید کرده که تکه ای آهن پاره را با خود 
به کنفرانس امنیتی مونیخ برده و در حین سخنرانی، 
ناگهان آن را از زیر میز باال آورده و نشان حضار در سالن 
داده است! بعد هم خطاب به »محمد جواد ظریف«، وزیر 
خارجه ایران که در ســالن حضور داشت، گفته:  »این 
قطعه ای پهپاد ایرانی است؛ آیا ظریف این را می شناسی؟ 
مال شماست!« یک کپی کاری محض و ناشیانه از تالش 
نافرجام نماینده آمریکا در سازمان ملل برای سیاه نمایی 
علیه ایران. یک روز مدعی می شوند موشک های پرتاب 
شده از سوی انصارا... یمن به سمت ریاض ایرانی بوده و 
روز دیگر با دردست گرفتن آهن پاره، ایران را به تالش 
برای نفوذ به داخل اسرائیل با استفاده از پهپاد جاسوسی 

متهم می کنند! 
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بسیاری از کارگران معادن سنگ بیکار شده اند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار 

بانک مرکزی فروش ارز 
اینترنتی را تایید نکرد

بانک مرکــزی در واکنش به انتشــار اخباری در 
فضای مجازی در خصوص فروش ارز اینترنتی با 

مشارکت این بانک، هشدار داد.
بانک مرکزی با صــدور اطالعیه درباره انتشــار 
اخباری در خصوص فروش ارز اینترنتی، اعالم کرد: 
تاکنون بیت کوین و سایر ارزهای رمزینه و اینترنتی 
از سوی بانک مرکزی به عنوان ارز رسمی معرفی 
نشده اند و این بانک هیچ گونه فعالیت و مشارکتی 

در خرید و فروش این ارزها ندارد.
در این خصوص الزم به تاکید اســت که نوسانات 
شــدید ارزش ارزهــای رمزینــه و فعالیت های 
ســوداگرانه از طریــق بازاریابــی شــبکه ای 
و فعالیت های هرمــی در قبال آنهــا باعث عدم 

اطمینان و بروز ریسک باال شده است.

استیضاح آخوندی قوت گرفت
نماینده مــردم ارومیه در مجلــس گفت: پیش 
از این درخواست اســتیضاح عباس آخوندی به 
مجلس شورای اســالمی داده شده بود و احتماال 
پس از بررسی الیحه بودجه ســال ۹۷، این کار 
انجام می شــود. نادر قاضی پور با اشاره به حادثه 
سقوط هواپیمای تهران-یاسوج و با تسلیت این 
حادثه به خانواده جانباختگان و خدمه این هواپیما 
اظهار کــرد: هم اینک در اســتان های اصفهان و 
کهگیلویه وبویراحمــد ســتاد مدیریت بحــران 
تشکیل شــده؛  اما هنوز  محل حادثه شناسایی 
نشده است. وی تصریح کرد: در این رابطه، مجلس 
شورای  اســالمی به کمیســیون عمران، دستور 
پیگیری دالیل وقــوع این حادثــه دلخراش را 
داده  است.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای 
اسالمی مطرح کرد: امید اســت که روزی بتوان 
تولیدات داخلی از جمله هواپیمای ملی استفاده 

کرده و به فناوری بومی تکیه کرد. 

بازار

رم لپ تاپ

دیدار فرماندار اصفهان با 
مدیرعامل شرکت گاز استان 

احمد رضوانی، معاون استاندار و فرماندار اصفهان 
در دیدار با مدیرعامل شــرکت گاز اســتان، از 
خدمات شرکت گاز تقدیر کرد و گفت: گازرسانی 
به دور افتــاده ترین نقاط شهرســتان اصفهان، 
ازجملــه خدمات ارزنــده شــرکت گاز بوده که 

شایسته تقدیر است.
فرماندار اصفهــان همچنین از مرکــز کنترل و 

فوریت های گاز )۱۹۴( بازدید کرد.
گفتنی است؛ مشترکین شــرکت گاز در صورت 
بروز هرگونه مشکل در زمینه قطعی یا مشکالت 
دیگر می توانند با مرکــز کنترل فوریت های گاز 
)۱۹۴( تماس گرفته تا در اسرع وقت مشکل گاز 

آنها مرتفع شود.

 تعویض پوشش 10 کیلومتر
 از خط لوله نفت اصفهان

طرح تعویض پوشــش ۱0 کیلومتر خط لوله 32 
اینچ نفت خام مارونـ  اصفهان در محدوده شهر 

تیران استان اصفهان آغاز شد.
رییس واحد حفاظت از خوردگی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: 
بر اســاس نتایج پیگ رانی هوشمند در محدوده 
کیلومتر 382 تا 3۹2 خط لوله نفت خام مارون به 

اصفهان چند مورد عیب شناسایی شد.
رحمــت ا...مصبــاح با بیــان اینکه بر اســاس 
اندازه گیری ظرفیت خط در این محدوده مشخص 
شد پوشش پلی اتیلن ســه الیه سرد که حدود 
چهار دهه قبل روی آن انجام شــده بود کارایی 
الزم را از دست داده اســت، گفت: برای کنترل 
خوردگی و ایمن ســازی خط لوله اجرای طرح 

تعویض پوشش آغاز شد.
 وی گفت: اســتفاده از نوع پوشــش اپوکســی

 صددرصد جامد ویژه پوشــش های زیر زمینی 
برای نخستین بار در این طرح اجرا می شود.

رییس واحد حفاظت از خوردگی شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان افزود: 
پیش بینی می شود این طرح، یک ساله به پایان 
برســد که در پی آن نقاط دارای عیب متوقف و 

تحت کنترل قرار می گیرد.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری:
شرکت »آسمان« هزینه فعال 
بودن سیستم ELT  را نپرداخت

معاون اســبق ســازمان هواپیمایی کشوری با 
بیان اینکه سیســتم ELT  روی هواپیماها نصب 
می شود تا در شــرایط خاص موقعیت هواپیما را 
اعالم کند، گفت: شــرکت های هواپیمایی برای 
دریافت این ســیگنال ها باید عضو این موسسه 
بین الملل شــوند و حق عضویــت بپردازند؛ اما 
گویا شرکت آســمان حق عضویت خود را به این 
موسســه نپرداخته اســت. علیرضا منظری در 
مورد اینکه چرا سیســتم ELT )سیستم مکان 
یاب هواپیما( هواپیمای ATR متعلق به شرکت 
 ELT آسمان خاموش است، اظهار کرد: سیستم
روی هواپیماها نصب می شود تا در شرایط خاص 
موقعیــت هواپیما را اعالم کند. اســتفاده از این 
سیســتم نیاز به آموزش های فنــی و عملیاتی 
خاصی دارد که افرادی در شرکت های هواپیمایی 
این آموزش ها را می بیند. وی افزود: ماهواره های 
سیگنال های ارسال شده از سیستم ELT هواپیما 
را دریافت می کنند و براســاس این سیگنال ها 
مشخص می شود که هواپیما در چه نقطه ای قرار 
دارد. وی تاکید کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی 
کشورمان که مسیرهای کوهســتانی و دریایی 
بســیار متعددی وجــود دارد به نظر می رســد 
 ELT سازمان هواپیمایی باید فعال بودن سیستم

را برای شرکت های هواپیمایی اجباری کند.

عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی از رکود حاکم بر 
معادن سنگ گالیه کرد و از بیکار شدن بخش زیادی 

از کارگران معادن سنگ اصفهان خبر داد.
رســول رنجبران در خصــوص وضعیــت معادن 
سنگ های تزیینی اصفهان، اظهار کرد: به دلیل عدم 
رونق در بازار به خصوص در ساخت و سازها، معادن 
سنگ تزیینی نیز با مشکل فروش رو به رو هستند و 
رکود کامل بر آنها حاکم است؛ خیلی از معادن فعال، 
با ظرفیت بسیار ناچیزی در حال کار و فعالیت هستند 

و شاید 20 درصد از ظرفیت آنها فعال است.
وی با بیان اینکه کارخانه های سنگ بری نیز بین 8 ماه 
تا یک سال طول می کشد تا بدهی خود به معادن را 
تسویه کنند، افزود: دلیل این تاخیر نیز این است که 
نمی توانند سنگ را به مشتری بفروشند، مشکالت 

صادرات هم که به قوه خود باقی است.
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ادامه داد: مشکالت 
حمل و نقل یکــی از معضالت اصلــی در صادرات 
اســت؛ چرا که عالوه بر اینکه نــاوگان حمل و نقل 
زمینی بسیار فرسوده است، هزینه زیادی هم دارد به 

 نحوی که هزینه حمل و نقل بیشتر از هزینه کاال هم
 می شود .

وی در پایان خاطرنشــان کرد: تا زمانــی که رونق 
اقتصادی در کشور اتفاق نیفتد مشکالت اقتصادی 
نیز حل نخواهد شد. در بخش ساختمان چندین سال 
است که شاهد رکود هستیم و بسیاری از ساختمان ها 
نیمه کاره رها شده است و حتی ساختمان ها ساخته 

شده نیز به فروش نمی رسد.

گالیه های عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی از رکود حاکم بر معادن سنگ:

بسیاری از کارگران معادن سنگ بیکار شده اند 
عضو ســابق کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: ما در داخل کشــور به اندازه کافی 
منابع برای ســرمایه گذاری داریم؛ اما آنها اعتماد 
الزم را در خصوص امنیت ســرمایه گذاری ندارند.
محمدحســین میرمحمــدی، در خصــوص ابالغ 
سیاست های تشویق ســرمایه گذاری اظهار کرد: 
مشکالت بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری 
کامال عیان و آشکار اســت و مانع اصلی در خصوص 
اجرایی شــدن برنامه ها، عدم اراده کافی برای حل 

این مشکالت است.
وی افزود: دیوان ســاالری دولتی پیچیدگی هایی 
را ایجاد کرده و دســتورات صادره از ســوی دولت 
و وزرا گاها اجرایی نمی شــود، کمــا اینکه قوانینی 
در مجلس مصوب می شــود که به مرحله عملیاتی 

شدن نمی رسد.
عضو ســابق کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: ابالغیه مقام معظم رهبری در رابطه 
با با سیاســت های کلی تشــویق ســرمایه گذاری 
که مصوب سال 8۹ اســت در ۱۱ بند در خصوص 

اقدامات الزم در حوزه سرمایه گذاری تعیین تکلیف 
انجام شده است.

میرمحمدی بیــان کرد: قوه مقننــه در بعد تقنین 
و نظارت بایــد وظایفش را انجام دهــد و در بخش 
عدم اجرایی شــدن قوانین، مجلس در معنای عام 
و کمیســیون های تخصصی به جای اینکه رویکرد 
تقنینی قوی داشــته باشــند باید در حوزه نظارت 

قوی باشند.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:

منابع داخلی در سایه عدم اعتماد، سرمایه گذاری نمی کنند

معاون فرماندار شهرستان چادگان گفت: جاده چادگان به اصفهان بیش از ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که انتظار 
می رود با پیگیری های اداره حمل ونقل جاده ای شهرســتان چادگان و سازمان عمران زاینده رود سال آینده شاهد 
بهره برداری این جاده باشیم.کورش موگویی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان چادگان اظهار کرد: بحران 
آب جدی است و باید در برداشت آب برنامه ریزی شود، استفاده از آب شرب نیز نیاز به فرهنگ سازی دارد که می طلبد 
همه مسئوالن در این راستا تالش کنند تا با کمبود آب شرب مواجه نشویم.وی خاطرنشان کرد: همه باید با هم تالش 

کنیم تا قانون پیشگیری از جرم نهادینه شده و انگیزه در مجریان با استفاده از مهارت و ابزارهای الزم فراهم شود.

پیشرفت 70 درصدی 
جاده چادگان

 به اصفهان

معاون فرماندار چادگان خبر داد:

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،470،000
تومان

736،000نیم سکه
تومان

444،000ربع سکه
تومان

295،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

144،244
تومان

      قیمت سکه و طال

 DDR3رم لپ تاپ کینگستون مدل
1600S MHz CL15 ظرفیت 8 گیگابایت

 281,000
تومان

رم لپ تاپ DDR3L تک کاناله 1600 
مگاهرتز CL11 اي ديتا ظرفیت 4 گیگابايت

 199,000
تومان

 DDR3 رم لپ تاپ سامسونگ مدل
10600s MHz ظرفیت 4 گیگابایت

 150,000
تومان

آسانسور دستی در بیمارستان 
لهستان در سال 1۹۲۹

عکس روز

پارلماناتاق بازرگانی

نماینده گلپایگان و خوانسار گفت: اجازه فعالیت به واحدهای 
مرغداری بدون پروانه در شهرستان نمی دهیم.

علی بختیــار اظهار کرد: آنفلوآنزا،  خســارت ســنگینی به 
واحدهای مرغداری در سطح شهرســتان وارد کرده است؛ 
بنابراین در جلسات مربوطه اعالم کردیم که واحدهای بدون 

پروانه، برای کسب مجوز اقدام کنند. با توجه به اعتراض واحدهای مرغداری گوشتی در جلسه ای که با آنها داشتیم، 
معتقد بودند که واحدهای رنگی به آنها خسارت وارد کرده اند. در آن جلسه اعالم کردیم که واحدهای بدون پروانه 
حتما باید پروانه دار شوند و ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت کنند. وی ادامه داد: برخی از واحدها، مرغ تخم گذار آلوده 
را در محوطه های باز رها کرده بودند که عالوه بر انتشار آلودگی تعداد زیادی از واحدهای شهرستان نیز دچار مشکل 
شدند و حتی این آلودگی به بقیه شهرستان ها انتشار پیدا کرد. بختیار گفت: برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای بدون 

پروانه جلسه ای برگزار و مقرر شد این واحدها طی پروسه ای ساده و سریع، پروانه خود را کسب کنند .

مرغداری های فاقد 
مجوز برای دریافت 
پروانه اقدام کنند

نمایندگان مجلس به وزارت راه اجازه دادند تــا ۵0 هزار باب از 
واحدهای مسکونی مسکن مهر را به مستمری بگیران اعطا کند.

 نمایندگان در جریان نشســت علنی نوبت صبح روز دوشــنبه 
مجلس که به ادامه بررسی جزئیات الیحه بودجه ۹۷ کل کشور 
اختصاص داشت، بند الحاقی یک به تبصره ۱0 الیحه را تصویب 

کردند.

بر اساس این خبر، طبق این مصوبه که با ۱۴0 رای موافق، ۱2 رای 
مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر تصویب 
شــد، به وزارت راه اجازه داده می شود عرصه و اعیان تعداد تا ۵0 
هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل  یا نیمه  تمام 
فاقد متقاضی را با مجوزهای مربوطه و تســهیالت برای تحویل 
به مستمری بگیران تحت پوشــش کمیته و سازمان بهزیستی 

واگذار کند.
 آیین نامه اجرای این بند، نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیالت 
توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و با 
همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور 
یک  ماه پس از تصویب این قانون تهیه و توســط هیئت وزیران 

تصویب می شود.

پنجاه هزار مسکن مهر به مستمری بگیران واگذار می شود

آبفای  اســتان اصفهان میزان مصرف آب تمام مدارس 
استان  را به تفکیک و از طریق بستر اینترنت در اختیار 

اداره کل آموزش و پرورش قرار می دهد.
ایــن تصمیم در نشســت مشــترک معــاون خدمات 
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و رییس 

اداره خدمات و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اتخاذ شد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان به خشکسالی های پی در پی  و وضعیت بحرانی 
آب در کشــور اشــاره کرد و گفت: عبور از این بحران نیازمند همکاری و مصرف بهینه آب توسط تمام 

مشترکین خانگی و غیرخانگی است.
رضا رضایی افزود: با اطالع رسانی های انجام شده و همکاری شایسته مشترکین، میزان مصرف آب در ده 

ماهه سال جاری نسبت به سال قبل از آن نزدیک به ۱0 درصد کاهش داشته است.

همکاری متقابل 
آموزش و پرورش و 
آبفای استان اصفهان

چند وقتی اســت که زمزمه های تقسیم اســتان ها به گوش می رسد 
در این میان اســتان اصفهــان نیز یکی از از اســتان هایی اســت که 
بحث تقســیم برای بهبود اوضاع و احوال آن مطرح اســت. طرح های 

پیشنهادی برای تقســیمات کشوری در 
ایران شــامل طرح هایی اســت که برای 
تفکیک یا ایجاد استان جدید یا تغییرات 
محدوده بین استان ها از سوی مقامات 
رسمی ارائه می شوند و دارای اهمیت و 
بازتاب قابل توجه هستند. این در حالی 

اســت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشورچندی پیش با اشاره به تجربه های صورت 

گرفته در حوزه تقسیمات کشوری گفت: تجربه ای که 
تاکنون داشتیم گویای این است که خیلی از تقسیمات که در کشور به 

وقوع پیوسته در عمل نتوانسته است مشکالت را برطرف و این اهداف را 
تقویت کند.  رفع مشکالت استان هایی مانند سیستان  و بلوچستان با 
علم به اینکه عقب افتادگی مضاعف و انباشتگی شرایط نامطلوب از نظر 
اقتصادی در آن وجود دارد مستلزم این مسئله است که باید رسیدگی ها 

به آنها بیشتری شود. 
وی یادآور شــد: در کشــور با عدم تعادل و توازن در سطح ملی مواجه  
هســتیم. علت عقب افتادگی و عدم توســعه یافتگی برخی از مناطق 
تقسیمات کشوری نیست. علت این مسئله نظام برنامه ریزی نامناسبی 
است که بیش از ۷0 سال است در کشور وجود دارد. متاسفانه در نظام 
برنامه متمرکز کالن، به مناطق آنگونه که بتواند فاصله ها و عدم توازن 
و تعادل را جبران کند، توجهی نمی شود. تا زمانی که این عدم توجه به 

ظرفیت ها و پتانسیل برای جهش در این حوزه ها رفع نشود، نتیجه ای 
حاصل نخواهد شد؛هر چند بخواهیم ساختار را عوض کنیم و تقسیمات 

کشوری را انجام بدهیم.
فریدون شهر، اما این موضوع از نگاه نماینده مردم فریدن، 

چادگان و بویین  میاندشــت در 

مجلــس شــورای 
اسالمی به گونه ای 
دیگر است؛ چرا که 
عنــوان می کند: 

ن  متحــا ا
کوچک تر کردن 

فقیت استان ها در خراسان با  مو
همراه بوده اســت و مدیریت در آن استان ها 
بهبودیافته و تقســیم بودجه های کشوری به 
عدالت در آنها انجام می شــود. به همین دلیل 

خواستار آن شدیم که اســتان اصفهان، فارس و سیستان بلوچستان به 
استان های کوچک تر تبدیل شوند.

اکبر ترکی با بیان اینکه این موضوع جهت بررسی کارشناسی به مرکز 
پژوهش های مجلس ارسال  شده تا نظر خود را اعالم کنند، اظهار داشت: 
اگر نظر مرکز پژوهش ها مثبت بود با دولت رایزنی خواهد شد که از طریق 
الیحه آن را به مجلس ارائه کند و تصویب شود و اگر به صورت طرح ارائه 
شد، در کمیسیون های تخصصی بررســی خواهد شد و در صحن علنی 
مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا با وزیر کشور هم صحبت 
کردیم و به دنبال این بودیم که شهرســتان های غرب استان اصفهان 
شامل فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین میاندشــت، خوانسار و 
گلپایگان به عالوه شهرســتان الیگودرز یک اســتان را در این قسمت 
تشکیل دهند ولی به دلیل مشکالت جمعیت و اینکه مرکز استان باید 
 حداقل صد هزار نفر جمعیت داشته باشد، این موضوع فعال از دستور کار 

خارج شد.
ترکی، در عین حال تقسیم اســتان اصفهان به دلیل معضالت 

زاینده رود را رد می کند.
تقسیم استانی برای استان های مرزی به جهت 
رسیدن خدمات و امکانات شاید ضروری به 
نظر برسد، اما برای استان اصفهان شاید 
 نیاز به بررســی های کارشناسی بیشتر 

داشته باشد.
ضمن اینکــه در طول ســالیان گذشــته، 
نمایندگان استان نتوانسته اند در زمینه تقسیم بودجه 
عادالنه اســتانی در مجلس، کاری از پیش ببرند و هرسال هنگام ارائه 
بودجه به مجلس، مشخص می شــود که بودجه ای که ساالنه به استان 
اصفهان تخصیص می یابد در مقایســه با بودجه ســایر استان ها بسیار 
کمتر است به طوری که اســتان اصفهان در 3۱ استان در جایگاه 28 یا 

2۹ قرار می گیرد. 
حاال باید دید مســئوالن و نمایندگان اســتان در زمینه تقسیم بندی 
اصفهان به چه نتیجه ای می رسند و آیا در این زمینه دستاوردی نصیب 

استان می شود یا همه چیز در حد همان حرف و ایده باقی می ماند. 

نمایندگان اصفهان طرح تفکیک استان را پیگیری می کنند؛

قسمِت اصفهان!
فاطمه کاویانی
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»فروشنده« فرهادی  به جایزه بفتا نرسید

پیشنهاد سردبیر:

فرهاد اصالني بازيگري تماشــايي است. 
فرقي نمي كنــد روي صحنــه تئاتر 
باشــد يا روي پرده نقره اي سينما 
يا در قاب جادويي تلويزيون. او 
در طول بيش از بيســت سال 
گذشــته در آثار پرشماري به 
ايفاي نقش پرداخته و جايزه هاي 
متعددي هم در داخــل و خارج از 
كشــور دريافت كرده است. اصالني در 
اين دوره از جشــنواره فيلم فجر تنها با يك 

فيلم حضور دارد.
»مغزهاي كوچــك زنگ زده« بــه كارگرداني 
هومن سيدي تنها فيلمي است كه در آن به ايفاي 
نقش پرداخته است. قرار ما بر اين بود كه درباره 
جزئيات فيلم حرفي نزنيم و بيشتر به مباحث كلي 
كه بازيگران حرفه اي سينما با آن دست به گريبان 

هستند، بپردازيم.
آيا پيشنهادهاي ديگري كه به شما شده بود، 
دلچسب نبود يا ترجيح مي داديد تمركزتان 

تنها بر يك كار باشد؟
فيلم نامه هاي زيــادي را خواندم كــه هيچ كدام را 
دوست نداشتم و قسمت شد امسال همين يك كار 

را در جشنواره فجر داشته باشم.
اين نقش چه ويژگي ها و جذابيت هايي داشت 
كه سبب شد در ميان تمام آن فيلم نامه هاي 
پيشــنهادي، فقط پيشنهاد هومن سيدي را 

بپذيريد؟

موضوع اين فيلم درباره آدم هاي حاشيه نشيني است كه درگير مواد 
مخدر و توزيع آن هســتند و انصافا قصه خوبي داشت. بعد از خواندن 
فيلم نامه در اولين جلسه اي كه با هومن سيدي داشتم، متوجه شدم 
خود او اين قصه را بسيار باور دارد و همين طور ايمان دارد كه من اين 
نقش را بازي كنم. پيش از اين در اين حوزه كار كرده بودم اما انصافا با 
ديدن عالقه مندي او، من هم اميدوار شدم كه همه چيز به خوبي پيش 
مي رود. از سوي ديگر متوجه شدم كه هومن سيدي تكليفش روشن 
است و خودش مي داند چه مي كند. او براي هر ثانيه فيلم ايده داشت 
و تصوير هرچيزی از لوكيشن، اعضاي گروه و... در ذهنش بود و همه 
اينها هم خيلي اميدوار كننده بود. ديدم هومن ســيدي خيلي خوب 

مي داند چه مي كند.
اين اولين همكاري شما با هومن سيدي بود؟

پيش از اين در ســريال »راه بي پايان« كار آقاي همايون اسعديان با 
يكديگر همبازي بوديم و از آن زمــان هومن براي من به خوبی اثبات 
شــده بود؛ از نظر اخالق، برخورد، حرفه اي  بــودن و از همه مهم تر با 
انگيزه بودنش. همه آن ســابقه ذهني باعث شد اينجا خيلي زودتر به 

نتيجه برسيم.
هومن سيدي از حوزه بازيگري به كارگرداني آمده. همكاري 
با كارگرداني كه خودش بازيگر حرفه اي است، چگونه است؟ 
براي بازيگــران، كار مي تواند چه آســاني ها و در عين حال 

دشواري هايي به همراه داشته باشد؟
واقعا من به مشــكلي برنخوردم و حتــي فكر مي كنــم همكاري با 
كارگرداني كه خودش بازيگر است، شايد حسن بيشتري داشته باشد 
چون شــناخت خوبي از بازيگري دارد و مي داند چگونه يك بازيگر را 
ياري كند تا كارش را بهتر انجام دهد. ولي سواي اينها وقتي مشغول 
بازي در اين فيلم بودم، چنين حسي نداشتم كه خود هومن بازيگر هم 

هست. او كامال در كسوت كارگردان بود.

يعني هرگز چيزي را در زمينه بازي به 
شما تحميل نكرد؟ مثال نوع بازي 

خودش را؟
هرگز چنين نكرد.

گفتيد قصه اين فيلم درباره 
مواد مخدر است كه همچنان 

اين معضل در كشور ما وجود 
دارد و از اين جهت حســن اين 

فيلم اســت كه به يكي از معضالت 
روز پرداخته؛ اما چون قبال هم درباره اين 

موضوع، فيلم هاي زيادي ســاخته شده و 
خود شما هم تجربه بازي در برخي از اين 

آثار را داشــته ايد، چه اتفاقي در اين فيلم 
مي  افتد كه باعث شــد فكر كنيد اين فيلم 

طراوت و تازگي دارد و شما را به بازي ترغيب 
كرد؟

جوان ترها به كار نگاه مدرن تري دارند، شــيوه كار 
و دكوپاژ و چيدمان و نيز لحن و بيانشــان متفاوت و 
مدرن تر اســت. موضوع اعتياد هم گويي در جامعه ما 
حل شدني نيست و اتفاق خوبي است كه برخي از آثار 
سينمايي ما بتوانند در اين زمينه كار كنند و چنين 
افرادي را مورد بررســي قرار دهند. ساخت چنين 
فيلم هايي يك اتفاق خوب فرهنگي است ولي هنوز 
از بازتاب فيلم تصوري ندارم؛ چون تماشاگران فيلم را 
نديده اند و اين قضاوت زودهنگامي است. بايد ببينيم 
تماشاگر چگونه با اين فيلم برخورد مي كند و اينكه 

آن را دوست دارد يا نه.

فرهاد اصالنی:

دیگر آب از سرمان گذشته است

اصفهان میزبان جشنواره 
»سینما حقیقت« می شود

آثــار برگزيــده يازدهمين جشــنواره 
بين المللــی »ســينما حقيقــت« در 
نگارســتان امــام خمينــی )ره( اكران 
می شود.عضو هيئت مؤسس خانه مستند 
اصفهان پيرامون جزئيــات برپايی اين 
برنامه اظهار كرد: خانه مستند اصفهان با 
همكاری دفتر تخصصی سينما و موسسه 
تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره( برای 
چهارمين دوره متوالی فيلم های منتخب 
و برگزيده سينما حقيقت را از سوی مركز 
گسترش ســينمای تجربی در اصفهان 
اكران می كند. فردا، روز نخست برپايی 
اين برنامه است كه در آن، عالوه بر اكران 
فيلم های برگزيده از مجموعه مســتند 
»ســمفونی زاينده رود« نيــز رونمايی 
خواهد شد.سيد هاشم مرتضويان تصريح 
كرد: امسال آثار بســيار خوبی همچون 
دو فيلم مطرح »زنانی با گوشــواره های 
باروتی« و »در جست وجوی فريده« كه 
پيش بينی می شود در عرصه بين المللی 
موفقيت های بســياری را كسب كنند و 
به طور كل ۱۵ فيلم از ساعت ۱۶ اكران 

می شود.

به دیدن نمایشگاه 
»باغ های خاموش« بروید

نمايشگاهی از آثار نقاشی عباس خليلی 
با عنوان »باغ های خاموش« در گالری 

متن برپا شده است.
عالقه مندان برای بازديد از نمايشــگاه 
نقاشــی باغ خاموش می توانند تا هفتم 
اسفندماه، صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و 
بعدازظهرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به گالری 
متن، واقع در خيابان آبشــار اول، پالک 

۲۳ مراجعه كنند.

چهارراه استانبول در ابتدا با نام »پالسكو« مجوز ساخت گرفت اما به گفته كارگردان به خاطر جلوگيری از حاشيه های احتمالی 
درخصوص جنجالی بودن اسم، برای فروش بيشتر به »چهارراه استانبول« تغيير نام داد.

اين فيلم در كاخ رسانه های جشنواره فيلم فجر، پرديس ملت با استقبال خوبی روبه رو شد و توانست 
نظرات متفاوتی را از آن خود كند و حال از اين فيلم به عنوان يكی از شانس های اصلی گيشه در 

سال 9۷ ياد می شود.كيايی برخالف آثار قبلی كمی دچار شعارزدگی در فيلم نامه شده و 
تمام قدرت خود را صرف كارگردانی و جلوه بصری و ويژه چهارراه استانبول كرده است. 

آثار قبلی كيايی مثل خط ويژه و باركد در كنار داســتان اصلی، مشكلی اجتماعی را 
ماهرانه مطرح می كرد اما در چهارراه استانبول ديالوگ ها به شدت رو بوده و برای 
مخاطب پيام اخالقی صادر می كند.بازيگران فيلم چهارراه استانبول مانند اكثر 
آثار كيايی، از يكدستی خاصی برخوردار هســتند و شايد دليل اصلی آن تكرار 
همكاری متوالی آنها در آثار قبلی كيايی است. زوج محسن كيايی و بهرام رادان 
همچون فيلم باركد، در اين فيلم هم رگه هايی از كمدی را ايجاد كرده اند و نشان 

دادند كه زوج مناسبی برای هم هستند.
يكی از نقش های درخشان اين فيلم را بايد در بازی »مسعود كرامتی« ديد. بازی 

بی نظيری كه كرامتی را مستحق نامزدی سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مكمل مرد 
قرار داد. اما ساير بازيگران مخصوصا بازيگران زن اين فيلم نتوانستند درخشش خاصی 

از خود نشان دهند.

رونمایی از هفت اثر نفیس 
سوخت چرم 

سرپرســت معاونت صنايع دســتی و 
هنرهای سنتی اداره كل ميراث فرهنگی 
اســتان اصفهان گفت: هفت اثر نفيس 
استادكار خوش ذوق ديار نصف جهان، 
استاد »علی خوشنويس زاده« رونمايی 

می شود.
 به نقــل از روابــط عمومــی اداره كل 
ميراث فرهنگی اســتان اصفهان، جعفر 
جعفرصالحی خاطرنشــان كرد: استاد 
علــی خوشــنويس زاده از هنرمندان 
باســابقه و صاحب نظــر در عرصه هنر 
سوخت است كه در اين هفت اثر، آثاری 
از بزرگان خوشنويســی ايران همچون 
ميرعلی هــروی، ميرعماد الحســنی 
قزوينی و ميرزا غالمرضا اصفهانی را به 

صورت تابلوی سوخت ارائه كرده است.
برنامه رونمايی از هفــت تابلوی نفيس 
سوخت چرم استاد خوشــنويس زاده، 
امــروز ســاعت ۱۱ صبــح در محــل 
نقــش خانــه هنرهــای ســنتی واقع 
در ميــدان امــام)ره( اصفهــان، جنب 
برگــزار   . . .  مســجد شــيخ لطــف ا

می شود.

 »وقتشه« از 5 اسفند 
به روی آنتن می رود

برنامه تلويزيونی »وقتشه« از ۵ اسفند 
ماه به روی آنتن می رود و به صورت ويژه 
در جدول پخش نوروزی شــبكه نسيم 

قرار گرفته است.
ابوالفضــل صفری تهيه كننــده برنامه 
تلويزيونــی »وقتشــه«، درخصــوص 
جزئيات و تغييرات اين برنامه تلويزيونی 
گفت: برنامه »وقتشــه« بعد از وقفه ای 
كه در پخش داشــت، از پنجم اســفند 
با پرداختــن به ابعاد مختلــف زندگی، 
مسئوليت های شــهروندی و در نهايت 
كاهش آســيب های اجتماعی، به روی 
آنتن شبكه نسيم می رود. اين برنامه قرار 
است با يادآوری مســئوليت ما در قبال 
جامعه، منجر به حــال خوب بينندگان 
و در نتيجه رسيدن به آرامش و كاهش 

نگرانی ها و ترس های امروزی شود.

محمد علیزاده خواننده پرکار موسیقی پاپ کشورمان با 
انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

»من ســال ٧١ عمو،زن عمو و دختر عموی دو سالمو بر 
اثر ســقوط هواپیمااز دســت دادم.خاطرات تلخی که 
هیچ وقت از یادم نمیره.خوب می فهمم به بازمانده های 

سقوط هواپیمای امروز چقدر داره سخت میگذره!«

حادثه تلخ هوایی که برای خانواده 
خواننده مشهور رخ داده بود

ی
رد

اگ
ست

این

حمید فرخ نژاد اینســتاگرامش را با تصویری از گریم 
جدیدش به روز کرد.

شنیده ها حاکی از این است که حمید فرخ نژاد با گریم 
جدیدش به فیلم سینمایی »دختر شیطان« به کارگردانی 

و تهیه کنندگی قربان محمدپور پیوسته است.

 استایل هندی 
حمید فرخ نژاد

 »فروشنده« فرهادی 
به جایزه بفتا نرسید

مراســم اعطای جوايز هفتادويكمين دوره بفتا با اعطای جايزه 
بهترين فيلم به »ســه بيلبــورد« به كار خود 
پايان داد.مراســم اعطای جوايز بفتا در سالن 
رويال آبرت هــال لندن برگزار شــد و فيلم 
»ســه بيلبورد خارج از ميــزوری ابينگ« به 

كارگردانی »مارتين مك دونا« با كسب پنج 
جايزه، بيشــترين جوايز را كسب كرد. در 

شــاخه بهترين فيلم غيرانگليســی هم 
دســت »فروشنده« ســاخته اصغر 

فرهادی به جايزه نرسيد.

بازيگر فيلم »اشنوگل« گفت: متاســفانه نمی دانم چرا؛ اما به فيلم های دفاع مقدس در 
چرخه اكران بی اعتنايی می شــود. اين بی اعتنايی فقط درباره فيلم اشنوگل نبود و 

آثاری همچون وياليی ها، اروند و درياچه ماهی هم قربانی چرخه اكران شدند.
كاوه سماک باشی درخصوص كم كار شــدن خود در عرصه سينما گفت: من 
كم كار نيستم. چند وقت پيش اكران فيلم ســينمايی اشنوگل را پشت سر 
گذاشتم و امسال در دو فيلم »ماهور« و »سرگشته« به ايفای نقش پرداختم 
كه متاسفانه به جشنواره فيلم فجر نرسيدند و به همين علت شايد كم كار 
به نظر رســيده ام. وی درباره بازی در فيلم ماهور افزود: اين فيلم تجربه 
بسيار خوبی بود و در تهران و شهر كيف اكراين ضبطش به اتمام رسيد. در 
حال حاضر اين اثر در مرحله تدوين به سر می برد و به علت طوالنی شدن 
مراحل پس از ساخت به جشنواره فيلم فجر نرسيد؛ اما به احتمال فراوان 

راهی جشنواره بين المللی فيلم فجر خواهد شد.
اين بازيگر جوان ســينما در مورد نحوه اكران فيلم اشنوگل ادامه داد: متاسفانه 
نمی دانم چرا اما به فيلم های دفاع مقدس در چرخه اكران بی اعتنايی می شود. 
اين بی اعتنايی فقط درباره فيلم اشنوگل نبود و آثاری همچون وياليی ها، اروند 

و درياچه ماهی هم قربانی چرخه اكران شدند.
وی در همين راســتا ادامه داد: اين فيلم ها با وجود حضــور عوامل حرفه ای و 
بازيگران مطرح، باز هم از سوی مسئولين پخش مورد بی مهری قرار گرفتند و 
به عنوان مثال اشنوگل در تهران تنها ۶ سينما داشت. اين در صورتی بود كه 

اكران اشنوگل به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت.

كاوه سماک باشی:
من کم کار نیستم

موفقیت دوباره زوج محبوب سینمایی در »چهارراه استانبول«

از طريق سايت های ريتمو و بيپ تونز
پیش فروش آلبوم موسیقی »کو؟« آغاز شد

پيش فروش آلبوم موسيقی »كو؟« از جليل شعاع كه توســط نشر و پخش جوان راهی بازار 
موسيقی می شود، از طريق سايت های ريتمو و بيپ تونز آغاز شد.

»كو؟«، نام تازه ترين اثر به آهنگســازی، تنظيم و خوانندگی جليل شعاع است كه قرار است 
اولين هفته اسفند ماه ســال جاری، در شهر كتاب فرشته رونمايی شــود. اين اثر در سبك 
متفاوت »soul«، با تلفيق زبان گيلكی و ريشــه های فولِك آن ناحيه بنا شــده و شــامل 9 
 قطعه اســت.عالقه مندان می توانند جهت خريد اين اثر از طريــق آدرس های ritmo.ir و

beeptunes.com اقدام كنند.

»مردگی« به جشنواره فیلم ایتالیا رفت
فيلم كوتاه »مردگی« ساخته سعيد افسر به مرحله نيمه نهايی 

جشنواره »سن ماورو تورينزه« ايتاليا راه يافت.
كارگردان اين فيلم اظهار كرد: مردگی يكی از سه فيلمی است 
كه به نمايندگی از اصفهان، در بخش مسابقه سی و چهارمين 
جشنواره بين المللی فيلم كوتاه تهران حضور داشته و اكنون 
در تازه ترين حضــور بين المللی خود، موفــق به راهيابی به 
جشنواره سن ماورو تورينزه ايتاليا شده است. اين جشنواره از 
سال ۲۰۱۷ در ايتاليا برگزار می شود و پذيرای فيلم های كوتاه 

و بلند از هر نقطه جهان است.
سعيد افسر با اشاره به داستان فيلم خود گفت: مردگی فيلمی 
اجتماعی-انتقادی است كه به معضالت زندگی يك پاكبان و 
همســرش می پردازد. در اين فيلم تالش شده تا مظلوميت و 
ناگزيری اين زندگی سخت در حداقل زمان ممكن به تصوير 

كشيده شود.

آثار راه یافته به بخش رقابتی »کوتاِه کوتاه« جشنواره فیلم گلوب ۲۰۱۸ معرفی شدند

هيئت گزينش جشنواره بين المللی فيلم بی كالم گلوب ۲۰۱۸، 
هفت اثر را برای بخش رقابتی »كوتاِه كوتاه« معرفی كردند.

با اتمام مهلت ارسال آثار سومين دوره جشنواره، تعداد ۷۸۵ فيلم 
در پنج بخش داستانی، تجربی، انيميشن، مستند و كوتاِه كوتاه 
بر روی دو پورتال Filmfreeway و  Festhome جشنواره 
ارسال شد. هيئت گزينش ســومين دوره جشنواره بين المللی 
فيلم بی كالم گلوب كه شــامل ويرجيل ويدريش )فيلمســاز 

اتريشی نامزد اسكار(، روبن ساالزار )فيلمساز اسپانيايی(، فرشته 
پرنيان )فيلمساز ايرانی نامزد جايزه سينه فونداسيون كن(، وحيد 
مرتضوی )منتقد ســينما( و هدی اثنی عشری )انيماتور ايرانی( 
اســت، از اين ميان  حدود ۵۰ فيلم »كوتاه كوتاه« ارســالی به 
پورتال های جشنواره، هفت فيلم را برای شركت در بخش مسابقه 
برگزيدند. اين بخش مختص فيلم های كوتاه زير سه دقيقه است.

اين آثار عبارت اند از:

۱. بازگشت پرستار از استراليا،۲. قطعات  از انگليس،۳. پيشی9۶ 
از آمريكا،4. سرخ از اســپانيا۵. لِی لِی  از تايوان۶. سفر زندگی از 

بنگالدش،۷. سركوب  از سوئد
گفتنی است دوره جشــنواره بين المللی فيلم بی كالم گلوب، از 
۲۱ تا ۲9 آپريل در دانشگاه ويسكانسين-مديسون به دبيری رها 

اميرفضلی برگزار می شود.

پیش فروش تازه ترین فیلم مجید مجیدی آغاز شد
پيش فروش بليت اينترنتی فيلم سينمايی »آن سوی ابرها« به كارگردانی مجيد 
مجيدی آغاز شد. اين فيلم در سه سالن كورش، اطلس مشهد و سينما ونوس قم 
پيش فروش  اينترنتی خود را آغاز كرده است. در خالصه داستان فيلم آمده است: 
اين فيلم در ستايش عشــق و زندگی و تنوع روابط انسانی است.اكثر عوامل فيلم 
هندی هستند و فيلم با زيرنويس از ۲ اسفندماه در سينماهای تهران و شهرستان 

به نمايش گذاشته می شود.
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دکمه »نمایش تصویر« گوگل حذف می شود
پیشنهاد سردبیر:

 )ATR( آشنایی با فناوری هواپیمای ای تی آر
 )Leonardo( در سال ۱۹۸۱ به واسطه همکاری دو غول هوایی ایرباس و لئوناردو )ATR( شرکت ایتالیایی- فرانسوی ای تی آر

تاسیس شد.
ای تی آر تا به حال بیش از هزار هواپیما فروخته است و بیش از 200 اپراتور در بیش از ۱00 کشور دنیا دارد. هر ۸ ثانیه یک بار، 
یک فروند ای تی آر در جایی از دنیا فرود می آید. 200 شرکت هواپیمایی در سراسر دنیا از این نوع هواپیما استفاده می کنند.

ای تی آر ۷2 هواپیمای دو موتوره توربوپراپ میان برد منطقه ای است که توسط شرکت هواپیماسازی فرانسوی-ایتالیایی 
ای تی آر تولید می شود. این هواپیما نوع تکامل یافته ای تی آر ۴2 است که از سال ۱۹۸۹ تولیدش آغاز شد و معموال برای 

حمل و نقل منطقه ای توسط شرکت های مسافربری انتخاب می شود.

مشخصات فنی 
هواپیمای ای.تی.آر

ای.تی.آر ۶00-۷2 اولین بار در سال ۱۳۸۵ با نام تجاری 
ای.تی.آر 2۱2A-۷2 به بازار معرفی شد و تولیدکنندگانش تاریخ 

عرضه آن را ســال ۱۳۸۸ اعالم کردند. اولین نمونه این مدل که مدل 
توســعه یافته ای.تی.آر ۵00-۷2 و ای.تی.آر ۶00-۷2 بود، با چندین 
 PW127M ویژگی بهبــود یافت. این مــدل مجهز به موتــور کانادایی
اســت که با ۵درصد افزایش توان، به برخاست راحت تر کمک می کند.
تولیدکنندگان با اضافه کردن چندین صفحــه نمایش کامپیوتر در 

کابین پرواز، به امنیت پرواز کمک کردند. همچنین با تغییر مدل 
صندلی ها و سبک تر کردن وزن آنها، ظرفیت مسافران را 

به ۷۴ تا ۷۸ نفر رساندند.

هواپیمایی  
برای فرودگاه های شهرهای کوچک ایران

ای.تی.آر۷2-۶00  که توســط ایران هم خریداري شــده توانایی طی کردن مسافت بین ۱۵00 تا 
۱۶00 کیلومتر را دارد و می تواند در پروازهای داخلی میان فرودگاه های کوچک ایران مورد استفاده قرار گیرد.از جمله 

مشخصات عملکردی سری ATR ۶00 می توان به سرعت کروز )پیمایش طوالنی( ۵0۹ کیلومتر در ساعت، بُرد پروازی ۱۵00 کیلومتر 
و نیاز به مسافت ۱۳۳۳ متری برای پرواز )طول مسیر تیک آف( اشاره کرد که استفاده از این هواپیما را در مسیرهای درون شهری و فرودگاه های 

نسبتا کوچک شهرهای کشــور امکان پذیر می کند. سری ۶00 ای تی آر از تجهیزات امنیتی و رفاهی بیشــتری نسبت به مدل های گذشته این شرکت 
برخوردار است و به لطف موتورهای PW127M در حدود ۵ درصد توان کششی بیشتری را در زمان تیک آف یا بلند شدن از روی باند پرواز در اختیار خلبان 
قرار می دهد.شاید با توجه به ساختار ملخی پیشرانه های توربوپراپ، ظاهر ATR ۷2 کمی قدیمی به نظر برسد اما باید گفت در طول قریب به ۳0 سال تولید 
سری ۷2 توسط ای.تی.آر، تعداد اندک حوادث منجر به ســقوط، این هواپیما را در زمره ســاخته های ایمن و قابل اطمینان صنعت هوانوردی قرار داده 

است.تغییرات اساسی که در این مدل وجود دارد یکی در مصرف ســوخت بهتر و همچنین در مورد هزینه های نگهداری از این هواپیما بوده که به 
نسبت مدل قبلی آن، پیشرفت های محسوسی داشته باشد. این مورد باعث شده تا این هواپیما به مراتب از نظر اقتصادی به صرفه تر شود و 

شرکت های هواپیمایی تمایل بیشتری برای به کارگیری این مدل هواپیما داشته باشند. موتور هواپیماهای ای.تی.آرتوسط 
یک غول کانادایی به نام Pratt and Whitney تولید شده که یکی از معروف ترین و ایمن ترین موتورهای 

هواپیما بوده که بخصوص در مدل PW127M آن، فناوری و طراحی را به حد 
اعلی رسانده است.

ATR موتور هواپیمای
Pratt and Whitney درباره موتورهای

یکی از تصورات اشــتباه و رایج در مورد هواپیماها، این است که 
هواپیماهای با موتور ملخی، امنیت یا کیفیت پایین تری دارند؛ در 

صورتی که این تصور کامال اشتباه است.
موتــور هواپیماهای ATR توســط یک غــول کانادایــی به نام 
Pratt and Whitney تولید شــده که یکــی از معروف ترین، 
خوش نام ترین، اقتصادی ترین، ایمن ترین و مدرن ترین موتورهای 
هواپیماســت که بخصوص در مــدل PW127M آن، فناوری و 

طراحی را به حد اعلی رسانده است.

سه فروند هواپیمای جدید ATR ایران ایر

هواپیمای ATR72 قادر است تا حداکثر ۷۴ پسنجر را در چیدمان 

صندلی تــک کالس )اکونومی( جا به جا کند. ایــن هواپیما مدل 

تکامل یافته ای از ATR-42 اســت. به نحوی کــه این تکامل را 

می توان در تعداد صندلی های افزایش یافته، افزایش فاصله دو سر 

بال های هواپیما، بدنه  کشیده تر هواپیما به مقدار چهار و نیم متر، به 

کارگیری موتورهای قوی تر با مصرف سوخت پایین تر  و درنهایت 
مصرف سوخت بهتر ببینیم.

گل  گــو
دکمه »نمایش 
تصویر« را در بخش 
جســت وجوی عکــس 
خود حذف کرد. به این ترتیب 
ذخیره مستقیم عکس ها سخت تر 
می شود. این شرکت در حساب کاربری 
توییتر خود اعالم کرد دکمه »نمایش تصویر« 
را از بخــش تصاویر حذف می کند. بــه این ترتیب 
ذخیره  مستقیم عکس هایی که تحت پوشش قانون کپی 
رایت هستند، سخت تر می شــود. در بخش جست وجو، این 
دکمه لینکی مستقیم به نســخه بزرگ و با کیفیت تصویر انتخابی 
فراهم می کرد که مدت هاســت عکاسان، ناشــران و سایت های ذخیره 
عکس درخصوص عملکرد آن ابراز نگرانی کرده اند.البته پس از حذف این ابزار 
کاربر هنوز هم می تواند منبع عکس را با فشــار دکمه »نمایش« مشاهده کند، اما 
نمایش تصاویر در زمینه اصلی ممکن نخواهد بود. این تغییر کوچک اما مهم پس از امضای 
قراردادی با Getty image ایجاد شده و به گوگل اجازه می دهد تا از عکس های گتی برای 

محصوالت و خدمات مختلف خود استفاده کند.

دکمه »نمایش تصویر« گوگل حذف می شود

فیزیکدانان می گویند زمان در حال کندتر شدن و در نهایت متوقف 
شدن است!

جهان با سرعت بسیاری در حال انبساط است و این چیزی است که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان به 
آن اعتقاد دارند. اما طبق تحقیقات یک تیم متشکل از فیزیکدانان اسپانیایی، شاید انبساط جهان بدون 
تغییر باشد، اما زمان تغییر می کند. جهان با سرعت بسیار زیادی در حال انبساط است و این موضوعی است 
که اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان به آن اعتقاد دارند. زمان ممکن است کندتر شود و این بدان معناست 

که در نهایت ممکن است متوقف شود.
تیک… تیک… تیک…

برای نشان دادن آنچه خوزه سنوویال در دانشگاه Basque Country بیلبائو اسپانیا و تیم او ادعا کرده اند، 
این مطلب را بخوانید: یک آمبوالنس در حالی که آژیرش روشن است، از کنار شما عبور می کند. هرچه از 
شما دور می شود، صدای آن هم کمتر می شود که در فیزیک به آن »اثر دوپلر« می گویند. دلیل این اتفاق 
آن است که با دورتر شدن، امواج صوتی هم امتداد پیدا می کنند و با سرعت کمتری به شما می رسند )با 
یک فرکانس پایین تر(. اما اگر هنگام عبور آمبوالنس، قوانین فیزیک تغییر کند و به جای سرعت عبور که 
باعث کاهش شدت فرکانس می شود، گذشت زمان عامل آن باشد، چه؟ اگر زمان کند شود، امواج صوتی 
نیز در فرکانس های پایین تری به شما می رسند. این اساسا همان چیزی است که تیم سنوویال می گویند. 
جهان با شتاب فراوان در حال انبساط است زیرا کهکشان هایی که دورتر هستند، نورشان بیشتر به قرمز 
متمایل می شود )نور نمونه ای از اثر دوپلر است، مانند آنچه در مثال آمبوالنس بود(، به این معنی که هرچه 
کهکشان ها به ما نزدیک تر باشند آنها سریع تر حرکت می کنند. اما اگر زمان کند حرکت کند، نور با فرکانس 

پایین به ما می رسد. ما تغییر رنگ قرمز را می بینیم که این امر دالیل متفاوتی دارد.
آهسته و به تدریج

این نظریه می تواند عجیب تر شود. به این دلیل که بر مبنای اصلی در نظریه »ریسمان« که می گوید جهان 
ما روی سطح یک پوسته واقع شده که آن غشا داخل یک فضا با ابعاد باالتر به نام »bulk« قرار دارد. 

تمام غشاها می توانند ابعاد مختلفی داشته باشند؛ کارهایی که ما در این مکان انجام می دهیم 
سه بعد فضایی و یک بعد زمانی دارند، اما در غشاهای دیگر ممکن است هیچ گونه 

بعد زمان وجود نداشته باشــد. ابعاد در این غشاها حتی می تواند به صورت 
های مختلف چرخش داشته باشد: فضا می تواند به زمان تبدیل شود و 

برعکس. این همان چرخه ای است که محققان فکر می کنند 
در ابعاد زمان ممکن است اتفاق بیفتد و آن را به آرامی 

تبدیل به یک بعد از فضا کند که اگر حاصل شود، 
جهان ما در زمان، منجمد خواهد شد و 

در فضای چهار بعدی قرار خواهد 
گرفت )یعنی بعد زمانی از 

بین می رود(.

تولید یک داروی جدید توسط ژاپنی ها برای درمان یک روزه بیماری آنفلوآنزا
برتری داروی ما به دوره درمانی آن مرتبط می شود که در مقایسه با دوره درمان طوالنی تر داروهای مشابه، 
تنها با یک قرص، آن هم تنها با یک بار مصرف حاصل می شود. بنابراین برای برنامه ریزی فراگیر، این می تواند 
یک مزیت بزرگ باشــد. به عالوه، زمانی که دوره درمان خود را به هر دلیلی کامل نکنید، عمال مقاومت و 

پایداری بالقوه ای نخواهید داشت.در میانه یکی از بدترین فصول شیوع بیماری آنفلوآنزا، یک کمپانی 
داروساز ژاپنی ادعا می کند موفق به تولید دارویی شده که قادر است ویروس آنفلوآنزا را تنها در یک 
روز نابود کند! طبق اعالم این کمپانی، داروی تولید شــده با اثر خود باعث می شود که مردم فصل 

زمستان را با خطر کمتر پشت سر بگذارند.
طبق اطالعات روزنامه ژاپنی The Asahi Shimbun، این داروی جدید که بــرای هر دو نوع آنفلوآنزای A و 

B کاربرد دارد، در روزهای گذشته چراغ سبز وزارت بهداشــت دولت ژاپن را دریافت کرده است. این بدان معناست که 
کمپانی سازنده می تواند به سرعت محصول خود را تولید و به بازار عرضه کند. تایید رسمی برای انجام این کار به سرعت 
گزارش شده و انتظار داریم در ماه آینده آن را در ژاپن ببینیم. با این تفاســیر احتماال داروی جدید بیماری آنفلوآنزا از 

اواسط اردیبهشــت ماه در ژاپن عرضه خواهد شد. در خصوص توزیع این دارو در دیگر کشــورهای جهان هنوز اطالعاتی 
منتشر نشده است.

وزیر ارتباطات:
امسال همه برندهای گوشی 
تلفن همراه رجیستر می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: تا پایان 
سال همه برندهای تجاری در طرح رجیستری 

قرار می گیرند.
محمد جواد آذری جهرمی در اســتودیو نگاه 
یک شبکه یک ســیما افزود: در ارتباط با طرح 
ثبت تلفن همــراه یا همان رجیســتری، وارد 
فاز ۵ شــده ایم. در این فاز، گوشی هایی که از 
طرق مختلف غیرقانونی وارد کشــور شــده و 
هزینه گمرکی آنها پرداخت نشــده است، ۳0 
روز روشن می ماند و پس از آن قابلیت استفاده 

نخواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: افزایش 
قیمت گوشــی های همراه تقریبا همان هزینه 
گمرکی اســت، بــا توجه به حساســیت های 
بازار این کاال انتظار می رود کــه اجرای طرح 
رجیســتری، معترضان و مخالفانی هم داشته 
باشــد؛ عالوه بر این احتمــال افزایش قیمت 

بی رویه ای هم پیش خواهد آمد.
جهرمی ادامه داد: دلیل دیگــر افزایش قیمت 

گوشی های همراه، 
افزایش ۵ درصدی 
عــوارض خــروج 
امــارات  از  کاال 
متحــده عربی بود 
زیرا امــارات دروازه 
ورود ۹0 درصــد 
گوشی های همراه 

به ایــران اســت.او 
ورود فروشــگاه های آنالین به 

عرصه عرضه تلفــن همراه را ابزاری 
برای تنظیم بــازار بیان کرد و افــزود: در حال 
حاضر قیمت ها تحت تاثیر عوامل گوناگونی از 
 قبیل موضوعات یاد شده و افزایش قیمت دالر

 اســت. وزیر ارتباطات گفت: پیام اجرای طرح 
رجیستری به شرکت سامســونگ این بود که 
ما در صــورت لزوم، ابزاری موثــر برای کنترل 
بازار داریم. اقدام اخیر شــرکت سامســونگ 
به عنوان شریک تجاری ایران در زمان تحریم ها، 
جای تامل و بررســی دارد. اما جــای نگرانی 
نیســت؛ زیرا اگر سامســونگ بــه نمایندگان 
 ایرانی احتــرام نگــذارد، بازار مــا را هم نباید

 بخواهد.

اولین مزرعه خورشیدی در وسط دریا
دولت هلند قصد دارد دست به احداث بزرگ ترین مزرعه خورشیدی شناور دنیا بزند.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، به نظر می رســد هلند یک بار دیگر قصد نشان 
دادن تعهد جدی خود را بــرای یافتن راه حل های انرژی پایــدار دارد؛ یک مزرعه 
انرژی خورشیدی شــناور که در نوع خودش اولین بوده و اکنون در حال توسعه در 

این کشور است.
یک شــرکت هلندی به نــام »اقیانــوس انــرژی« )Oceans of Energy( که 

سیستم های شناور را برای تولید انرژی پاک تولید می کند، 
این پروژه را به نام Solar-at-Sea توسعه می دهد.
آالرد ون هوکن، بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت 
در مورد این پــروژه تاریخی گفت: آنچه ما در این 
پروژه انجام خواهیم داد قبال انجام نشده است و 
استثنایی است. مزارع خورشیدی در حال حاضر 
در آب های نزدیک ساحل و در دریاچه ها مستقر 

شــده اند اما تاکنون پروژه ای در وســط دریا هرگز 
انجام نشده است، زیرا این کار بسیار سخت است.وی 

افزود: بادهای شــدید و مخرب و موج ها، نیروهایی هستند 
که باعث می شوند دیگران از انجام این کار منصرف شوند. ولی ما با داشتن شرکای با 
صالحیت و تکیه بر تخصص صنعت دریایی هلند، متقاعد شده ایم که موفق خواهیم 
بود.این پروژه ۱.۴۸ میلیون دالر از طرف وزارت امــور اقتصادی و امور آب و هوای 
هلند برای سه سال آینده دریافت می کند.این پروژه با همکاری موسسات تحقیقاتی، 
دانشگاه ها، شرکت های انرژی و سازمان های مختلف دولتی انجام می شود.ابتدا یک 
مزرعه با مساحت ۳0 متر مربع به صورت آزمایشــی نصب خواهد شد تا در صورت 
موفقیت آمیز بودن، مزرعه نهایی که 2۵00 متر مربع مســاحت خواهد داشت را تا 
سال 202۱ مستقر کنند. ون هوکن اعتقاد دارد احداث این پروژه، راه را برای توسعه 

و نصب چندین مزرعه بزرگ خورشیدی شناور هموار خواهد کرد.

موزه و مرکز علمی 
مغز راه اندازی می شود

مشاور دبیر ستاد علوم شناختی، از راه اندازی 
موزه و مرکــز علمی مغز در بــاغ کتاب تهران 

خبر داد. 
محمدتقی جغتایی در نشســتی خبری اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در دنیا موزه های علمی 
در حوزه مغز وجود دارد، از این رو این نیاز در 

کشور احساس می شد.
وی افــزود: اخیرا طراحی مــوزه ای علمی در 
کشور را شروع کرده ایم که امیدواریم در سال 

آینده رونمایی شود.
به گفتــه رییس انجمــن علوم اعصــاب، این 
موزه برای شــناخت مغز اســت و قشر هدف، 

دانش آموزان هستند.
جغتایی با بیان اینکــه در این موزه نمونه های 
مغزی در قالب های مختلف وجود دارد، عنوان 
کرد: امیدوار هستیم این موزه از سال آینده آغاز 
به کار کند تا افراد با ســاختار مغز آشنا شوند؛ 
مخاطبان همچنین می توانند آزمایش هایی در 

این زمینه طراحی کنند.
وی با بیــان اینکه مــوزه و مرکــز علمی مغز 
می تواند عــالوه بر دانش آمــوزان، مخاطبان 
عمومی داشــته باشــد، افزود: ایــن موزه در 
چهارمین دوره از هفته آگاهی از مغز در سال 

آینده افتتاح خواهد شد.
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مفاد آراء
12/15آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027008640 مورخ 1396/07/27 حسن کاکائي لفداني 
فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291395695 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9558 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 90/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بمانعلی حاجی هادیان.
2- راي شماره 139660302027010384 مورخ 1396/09/23 جواد امیني پزوه فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 540 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283912384 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 7929 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 316/26 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي به خانم فاطمه هاشمی فرزند قربانعلی.
3- راي شماره 139660302027010447 مورخ 1396/09/26 علیرضا اصحاب هاشمي 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4194 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283618966 در 
ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 500 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شماره 139660302027010451 مورخ 1396/09/26 علیرضا اصحاب هاشمي  
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4194 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283618966 در 
ششدانگ یکباب سوله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 721/24 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139660302027010645 مــورخ 1395/06/15  هــادي غالمي 
حیدرآبــادي  فرزند قدمعلي بشــماره شناســنامه 3 صادره از اردســتان بشــماره ملي 
1189899248 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027010646 مورخ 1395/06/15 زهرا عابدي فراني فرزند 
جلیل بشماره شناسنامه 252 صادره از تهران بشماره ملي 0042417430 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027010647 مورخ 1395/06/15 حسین ایرواني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 46571 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282389564 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027010938 مورخ 1396/10/09 عزت صفري هفشویه 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 78 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291338071 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6392 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 146/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027010960 مورخ 1396/10/10  نصرت عباسي فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199468150 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12126 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 139/29 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027011089 مورخ 1396/10/14 علي محمد رمضاني 
کجاني فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 12 صادره از نائین بشماره ملي 1249653886 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل اموال و امالک استان 

اصفهان.
11- راي شــماره 139660302027011090 مورخ 1396/10/14 ســکینه رمضاني 
خاروانی فرزنــد محمد علي  بشــماره شناســنامه 21 صــادره از نائین بشــماره ملي 
1249724031 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
160 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل اموال و 

امالک استان اصفهان.
12- راي شماره 139660302027011091 مورخ 1396/10/14 رسول قندی جلوانی 
فرزند نصراله بشماره شناســنامه 55562 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281652644 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 273 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي نصراله قندی جلوانی فرزند علی.
13- راي شماره 139660302027011092 مورخ 1396/10/14 فرهاد قندي جلواني 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 1550 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283951908 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 218/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رسول قندی جلوانی فرزند نصراله.
14- راي شماره 139660302027011186 مورخ 1396/10/17 بلقیس روحاني فرزند 
سیدحسین بشماره شناســنامه 303 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1198632410 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10262 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 290/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد علی خدادادی فرزند حسین.
15- راي شماره 139660302027011207 مورخ 1396/10/18 حاجیه بي بي حسیني 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 72 صادره از فریدن بشماره ملي 1159486591 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 219/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي بانو عصمت برادران توتونچی .
16- راي شــماره 139660302027011247 مورخ 1396/10/18  سید رسول میرلوح  
فرزند سید مجید بشماره شناسنامه 1750 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282762591 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 54/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین هاشمی .
17- راي شماره 139660302027011248 مورخ 1396/10/18 سیدحسن طباطبایي 
فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 44 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649876517 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/59 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صادق شاهزیدی .
18- راي شماره 139660302027011322 مورخ 1396/10/20 رضا مفیدي دستجردي 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659626671 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027011363 مورخ 1396/10/21 شکوفه بصیري فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270998404 در چهار و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 222 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم صاحب بصیری .
20- راي شــماره 139660302027011364 مورخ 1396/10/21 بتول زاغیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 26147 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282188712 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 222 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خانم صاحب بصیری .
21- راي شماره 139660302027011447 مورخ 1396/10/23 علي مراد بهاءلوهورهء 
فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 25 صادره از ســامان بشماره ملي 4622842297 در 
ششدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 4733/37 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139660302027011448 مــورخ 1396/10/24 اصغــر صادقي 
خوراســگان فرزند تقي بشــماره شناســنامه 231 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291262921 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6113 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/79 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027011452 مــورخ 1396/10/24 بتول مشــهدي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 237 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291299459 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6113 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/79 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027011466 مورخ 1396/10/24 علي مختاري فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 21 صادره از سمیرم سفلی بشــماره ملي 5129749243 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 265/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027011543 مورخ 1396/10/25  اصغر برادران توتونچي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 67125 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281770345 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 187/1 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد برادران توتونچی.
26- راي شماره 139660302027011571 مورخ 1396/10/26 نعمت اله اسمعیلیان 
مبارکه  فرزند مسلم بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649810281 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 173 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
27- راي شــماره 139660302027011580 مورخ 1396/10/28 حجت اله ایزدیان 
فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 148 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199742619 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
144 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/38 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027011583 مورخ 1396/10/28 مریم مکارمي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 36 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199768431 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/38 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027011597 مورخ 1396/10/28 جواد خاني کردآبادي 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 1183 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283987430 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 150 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027011639 مــورخ 1396/10/28 علي ترابي فرزند 
غالمعلي بشماره شناســنامه 1076 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287863809 در 
ششدانگ یکباب تعمیرگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 412 فرعي از اصلي 
15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن ایکدر باصری فرزند امیرقلی.
31- راي شــماره 139660302027011684 مورخ 1396/10/30 اکبر هرندي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659563309 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1728 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
32- راي شــماره 139660302027011686 مورخ 1396/10/30 غالمرضا هرندي 
جبلي فرزند حسین بشماره شناسنامه 81 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659533450 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1728 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
33- راي شماره 139660302027011688 مورخ 1396/10/30 اشرف هرندي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 71 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659520332 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1728 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
34- راي شماره 139660302027011690 مورخ 1396/10/30 عصمت هرندي جبلي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2127 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658958148 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
1728 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 42/20 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین هرندی جبلی فرزند نصراله.
35- راي شــماره 139660302027011691 مورخ 1396/10/30  حسینعلي شجاعي 
جشوقاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 25 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659532608 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 192/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027011704 مــورخ 1396/11/01 ربابــه کریمــي 
محمدآبادي فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 126 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291222561 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي منصور حاج رسولیها .
37- راي شماره 139660302027011717 مورخ 1396/11/01 زهره اخالقي بوزاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 16595 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283868830 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي منصور حاج رسولیها .
38- راي شماره 139660302027011720 مورخ 1396/11/01 زهرا اخالقي بوزاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 500 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283656604 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 114/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي منصور حاج رسولیها .

39- راي شــماره 139660302027011745 مورخ 1396/11/02 مریم شوقي فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 1747 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291627170 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10119 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 127 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی طاهری .
40- راي شماره 139660302027011754 مورخ 1396/11/02 سعید طاهري سواردزي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 4246 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282808958 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10119 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 127 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی طاهری .
41- راي شــماره 139660302027011801 مــورخ 1396/11/04  زهــرا فوالدي 
خوراسگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 9908 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283800950 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6438 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 128 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین فوالدی خوراسگانی .
42- راي شــماره 139660302027011804 مــورخ 1396/11/04 بتــول اکبریان 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 482 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291398287 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9511 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي سید ابوالقاسم عاملی .
43- راي شماره 139660302027011815 مورخ 1396/11/04 مریم سادات حسین 
زاده صالتي فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1273261763 در یکدانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
14/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی 

یارشائل و پروانه کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
44- راي شــماره 139660302027011816 مورخ 1396/11/04 ســید امیر مهدي 
حسین زاده صالتي فرزند سید عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1276081065 در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
14/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی 

یارشائل و پروانه کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
45- راي شــماره 139660302027011817 مورخ 1396/11/04 مبینا سادات حسین 
زاده صالتي فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 
1274496780 در یکدانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
14/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی 

یارشائل و پروانه کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
46- راي شــماره 139660302027011818 مورخ 1396/11/04 زهرا شــیخ فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 47973 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282405454 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
103 فرعي از اصلي 15193 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/20 مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنام یوسف کلیمی یارشائل و پروانه 

کلیمه شمعون و سمعون سغالبن و رحمت اله کلیمی خاکشور.
47- راي شماره 139660302027011831 مورخ 1396/11/04 علیرضا الهي فر فرزند 
علي بشماره شناسنامه 388 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091018308 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 279 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کمال کمالی .
48- راي شماره 139660302027011893 مورخ 1396/11/07  اصغر نافلي شهرستاني  
فرزند رضا بشماره شناســنامه 301 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283969343 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11909 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 167/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي موسی طالسازان فرزند ابراهیم.
49- راي شــماره 139660302027011908 مورخ 1396/11/07 زهرا مظلوم یزدي 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 44 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659350003 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 136/66 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139660302027011993 مورخ 1396/11/09 معصومه شمس فرزند 
بهمن بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287873197 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 188 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027012008 مورخ 1396/11/09 مریم بوروني مهرآبادي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 5590 صادره از تهران بشماره ملي 0057299382 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 137/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی سفیدانی فرزند شکراهلل.
52- راي شماره 139660302027012009 مورخ 1396/11/09 حسین بوراني فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 8 صادره از دلیجان بشماره ملي 0579881458 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 137/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غالمعلی زارعی سفیدانی فرزند شکراهلل.
53- راي شــماره 139660302027012010 مــورخ 1396/11/09 علي امیني  فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشــماره ملي 12912555028 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 6572 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139660302027012012 مورخ 1396/11/09  اکبر رجامند فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 681 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287817890 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 341/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي صفر علی زارع.
55- راي شماره 139660302027012013 مورخ 1396/11/09 محمد عبادي اصفهاني 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 119 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290993998 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 341/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صفر علی زارع.
56- راي شماره 139660302027012016 مورخ 1396/11/09  معصومه امیني  فرزند 
بمانعلی بشماره شناســنامه 7 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659575307 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/47 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139660302027012018 مــورخ 1396/11/09 شــهربانو آقائي 
جشوقاني فرزند باقر بشماره شناسنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659566332 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 

پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 113/47 
مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

58- راي شماره 139660302027012020 مورخ 1396/11/09 فاطمه امیني جشوقاني 
فرزند بمانعلي بشماره شناســنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659585795 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/47 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027012049 مورخ 1396/11/10 محسن کردگاري 
کردآبــادي فرزند بمانعلي بشــماره شناســنامه 1363 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283989166 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10205 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/07 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
60- راي شــماره 139660302027012090 مورخ 1396/11/11 طاهره صدرارحامي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1011 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287605826 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 208 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی مسائلی.
61- راي شــماره 139660302027012091 مــورخ 1396/11/11 عبدالرضا زارعي 
خیاداني  فرزند حسین بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291705546 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 192/4 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خداد زارعی خیادانی.
62- راي شــماره 139660302027012100 مــورخ 1396/11/11 نرگــس صادقي 
فرزند نیازعلی بشماره شناسنامه 137 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288401981 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 115/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالعلی زمانی .
63- راي شماره 139660302027012136 مورخ 1396/11/12  بدري شعرباف فرزند 
عبدالرسول بشماره شناســنامه 59862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281696099 
در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
 11518 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 494/25 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
64- راي شماره 139660302027012143 مورخ 1396/11/12 جواد زماني خوراسگاني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1354 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291589007 در 
163/5 سهم مشاع از 2697/28 سهم ششدانگ یک قطعه زمین  بر روي قسمتي از قطعه  
پالک 9901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2697/28 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027012158 مورخ 1396/11/12 شهناز ایوبي باصیري 
فرزند غریب بشماره شناسنامه 538 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286964776 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا سازش.
66- راي شماره 139660302027012161 مورخ 1396/11/12 محمد زماني نهوجي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 904 صادره از اردستان بشماره ملي 1189240742 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا سازش.
67- راي شــماره 139660302027012164 مــورخ 1396/11/12 نرجس حمصیان 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 2246 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286641748 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10510 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027012166 مورخ 1396/11/12 اکبر داللي اصفهاني 
فرزند تقي بشماره شناســنامه 48877 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281585831 در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10510 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139660302027012171 مــورخ 1396/11/12 حســن طغیاني 
خوراسگاني فرزند حاجی اسماعیل بشماره شناســنامه 8061 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283782405 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 6821 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 199/1 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139660302027012174 مــورخ 1396/11/12  مهري فغاني پور 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11140 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812983 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 6821 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 199/1 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
71- راي شــماره 139660302027012249 مورخ 1396/11/14 ســعید فخراللهي  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 8336 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283785145 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5996 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 196/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمددرستکار و فاطمه بیگم .
72- راي شماره 139660302027012313 مورخ 1396/11/16 علیرضا اخالقي فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291446184 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 135/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین اخالقی بوزانی فرزند رمضان.
73- راي شــماره 139660302027012326 مــورخ 1396/11/16 ربابــه علي زاده 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 7004 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283771829 در ششــدانگ اعیانی یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 9415 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 500 مترمربــع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سادات منصوری.
74- راي شــماره 139660302027012358 مــورخ 1396/11/17 محمدعلــي 
کشکولي فرزند عبدالصمد بشــماره شناســنامه 71354 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282455028 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
 11920 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 156/88 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027012588 مورخ 1396/11/25 سید حسین طباطبایي 
خوراسگاني فرزند سید حسن بشــماره شناســنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291222529 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7741 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 58/57 مترمربع. خریداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج حســین طباطبائی خوراسگانی فرزند

 سید مهدی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/17

م الف: 36923 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
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حصر وراثت
12/9  آقای عباس حسینی اکبرآبادی دارای شناسنامه شماره 609 به شرح دادخواست به 
کالسه  626/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدالحسین حسینی اکبرآبادی به شناسنامه 12 در تاریخ 96/4/15  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علیرضا حسینی 
اکبرآبادی فرزند عبدالحسین، ش.ش 1 نســبت فرزند 2- محمد علی حسینی اکبرآبادی 
فرزند عبدالحسین، ش.ش 1 نسبت فرزند 3- عباس حسینی اکبرآبادی فرزند عبدالحسین، 
ش.ش 609 نسبت فرزند 4- زینب حسینی اکبرآبادی فرزند عبدالحسین، ش.ش 4 نسبت 
فرزند 5- فاطمه حسینی اکبرآبادی فرزند عبدالحسین، ش.ش 2 نسبت فرزند 6- خدیجه 
حســین زاده علی آبادی فرزند محمد، ش.ش 3 نسبت همســر.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 489 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

زواره )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/22 شماره دادنامه: 9609973623501193 شماره پرونده ها: 9509983624700384 
و 9509983624700386 شماره بایگانی شــعبه: 960751 و 960750 شکات: 1- آقای 
هادی توکلی فرزند علی به نشانی اصفهان اردستان مدرس 8 منزل شخصی پالک 20 و 2- 
خانم مهسا جعفریان فرزند عزیزاله به نشانی اصفهان اردستان بلوار شهید بهشتی خ گلستان 
پالک 9، متهم: آقای محمدرضا حسنوند فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 
کالهبرداری، دادگاه با رعایت تشــریفات قانونی ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه: در خصوص شکایت 
آقای هادی توکلی فرزند علی با کدملی 118990089 اهل اردستان و خانم مهسا جعفریان 
فرزند عزیزاله با کد ملی 1180009088 علیه آقای محمدرضا حسنوند فرزند یوسف دائر 
بر کالهبرداری اینترنتی به این طریق که با شــماره تلفن 09216017930 با مالباختگان 
تماس گرفته و با این ترفند که ازطریق رادیو جوان برنده   جایزه شده اند و جایزه هم سفر 
به عتبات عالیات است آنها را به پای خودپرداز می کشیده و با گفتن یک سری شماره هایی 
که مدنظر خودش بوده است مبادرت به عملیات بانکی کرده تا نسبت به واریز وجه به غیر 
از جایزه به حساب آنان اقدام شــود ولی مالباختگان هم که دستورات آن شخص را انجام 
می داده اند متوجه برداشت وجه از حساب خود می شوند که از حساب آقای هادی توکلی 
مبلغ 61/501/032 ریال و از حساب خانم جعفریان 29/900/298 ریال برداشت شده که با 
سرعت از حساب شخصی بنام خانم نسرین فالح امرائی بانک رفاه به حساب اشخاص دیگر 
واریز و نهایتا به حساب آقای محمد رضا حسنوند واریز شده است و علیرغم ابالغ و اخطار 
برای آقای حسنوند در جلسه دادسرا حاضر نشده است و با توجه به اینکه نامبرده سابقه دار 
بوده و قبال به زندان اعزام شده است قرار جلب به دادرسی ایشان صادر شده است و علیرغم 
تشکیل جلسه دادرسی، در دادگاه هم حاضر نشده است فلذا بزهکاریش به دادگاه محرز و 
مسلم بوده با تغییر استناد بازپرسی محترم، متهم را به استناد ماده 741 از قانون جرائم رایانه 
ای مبحث سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه متهم را به تحمل 4 سال حبس تعزیری و رد 
اموال به شکات محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر خواهی در مرکز استان اصفهان است.  
 م الف:487 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان) 101 جزایی سابق( )393 کلمه، 

4 کادر(
مزایده

پرونــده:  9609003623300252 شــماره  12 شــماره صورتمجلــس:  /21
9209983623100642 شماره بایگانی شعبه: 950313 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 950313 مدنی که 
به موجب آن آقای حمیدرضا عباسپور پنارتی فرزند احمد محکوم است به پرداخت تضامنی 
مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/123/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 4/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 2/500/000 ریال به 
عنوان هزینه کارشناسی در حق محکوم له بانک سینا، با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا 
درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده است. فلذا تمامی 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 
1/7774 معرفی شده توسط عبداله رضا پور واقع در اردستان میدان مدرس کوچه علیشاهی 
پالک 13 را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: ششدانگ ملک مذکور دارای 
250 متر مربع عرصه که در آن ساختمانی به مساحت 136 مترمربع در یک طبقه احداث شده 

است سقف ملک از آجر و آهن و پوشش پشت بام از ایزوگام وکاهگل کف سازی ساختمان از 
موزائیک و سیمان و درب و پنجره خارجی پروفیل فلزی و درب داخلی چوبی دارای سیستم 
سرمایش کولرآبی و گرمایش بخاری با قدمت باالی 30 سال و اشتراک آب و برق و گاز می 
باشد. با توجه به موارد مذکور ارزش سه دانگ مورد مزایده به مبلغ 368/000/000 ریال می 
باشد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل 
از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شــده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصی واگذار می 
گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10درصد بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده 
پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/12/24 روز پنج شنبه ساعت 10 
صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف:488 

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان )338 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/19 آقای محمد صادق مال کریمی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 430  به شرح 
دادخواست به کالســه  992/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه مال کریمی خوزانی به شناســنامه 290 در تاریخ 
1396/10/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- ابراهیم مال کریمی خوزانی فرزند غالمعلــی، ش.ش 258 فرزند 2- محمد 
صادق مال کریمی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 430 فرزند 3- اکبر مال کریمی خوزانی 
فرزند غالمعلی، ش.ش 130 فرزند 4- رباب مال کریمی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 
56 فرزند 5- عزت مال کریمی خوزانی فرزند غالمعلی، ش.ش 136 فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6882 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )167 کلمه،2 کادر(
مزایده

12/18 دایره اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگســتری خمینی شهر در پرونده کالسه 
960113 ح / 3 اجرا له نسرین حاج شــریفی فرزند حیدر علیه ورثه مرحوم محمد حسین 
مجیری فرزند محسن به اسامی 1- یوسف 2- فاطمه مجیری 3- رقیه توکلی در نظر دارد 
ســهم االرث مرحوم از پالک ثبتی 107/2067 معادل دو هفتم سهم مشاع از 1/5 دانگ 
مشاع از شش دانگ که بصورت یک باب خانه به نشانی خمینی شهر خ امیر کبیر ک 121 پ 
13 که حسب نظریه بالمعارض کارشناسی سهم االرث مرحوم 163/750/000 ریال اعالم 
گردیده و همچنین سهم االرث مرحوم از پالک ثبتی 101/39 بخش 14 که عبارتست از 
دو هفتم سهم مشاع 0/07 مشاع از یک عشر سهم از سه عشر سهم از 288 سهم ششدانگ 
که عبارت است یک باب مغازه که زمین محصور متصله ) با درب بسته( که حسب نظریه 
بالمعارض کارشناس میزان سهم االرث مرحوم محسن مجیری مبلغ 787/150/000 ریال 
اعالم گردیده لذا جلسه مزایده در مورخ 96/12/17 پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران، روبروی بسیج خواهران، مجتمع قضایی 
شــماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی 
فوق الذکر می باشد بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف:6885 اجرای احکام  شعبه 

سوم  دادگستری شهرستان خمینی شهر )267 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/23 خانم پروین سعیدی دارای شناسنامه شماره 14066 به شرح دادخواست به کالسه  
1015/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان منور آقامحمدی ورنوسفادرانی به شناسنامه 408 در تاریخ 1395/9/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- پروین 
ســعیدی فرزند نوراله، ش.ش 14066 فرزند 2- معظمه سعیدی ورنوســفادرانی فرزند 
نوراله، ش.ش 93 فرزند 3- شهین سعیدی ورنوسفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 165 فرزند 
4- صدیقه ســعیدی ورنوســفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 1662 فرزند 5- محمد حسین 
سعیدی ورنوســفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 1663 فرزند 6- علی سعیدی ورنوسفادرانی 
فرزند نوراله، ش.ش 339 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6909 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/25 شماره نامه: 9610113633601236 شــماره پرونده: 9609983633600836 
شماره بایگانی شعبه: 960845 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 960845 به آقای محسن حیدری خوانده پرونده فوق الذکر که 
مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی 
به خواسته مطالبه  و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 
97/02/29 ساعت 9 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید 
و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعــد مقرر به دفتر مربوط اعالم و 
ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در 
یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 6892 شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )166 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/26 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1649/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 11/35 روز دوشنبه مورخه 
1397/2/31، مشخصات خواهان : بانک مهر اقتصاد علیرضا زمانی با وکالت فرزانه عباسی 
به نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز اول طبقه دوم واحد 417،  مشخصات 
خوانده:احمد رضا شــفیعی فرزند منوچهر و محمد حسین عظیمی فرزند عباس، خواسته و 
بهای آن:  تضامنی خواندگان به مبلغ 270/836/078 ریال یک فقره چک خسارات دادرسی 
و هزینه دادرسی و حق الوکاله، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 6893 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/10 کالسه پرونده 1357/96 شماره دادنامه: 1824 تاریخ رسیدگی: 96/9/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان محسن نکویی با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک 
136 پ 2 ط 3،  خوانده: مسعود کریمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای محسن نکویی با 
وکالت سید محسن بنی هاشمی  به طرفیت آقای مسعود کریمی  به خواسته مطالبه مبلغ 
3/200/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 396322-96/3/30  به مبلغ 3/200/000 
ریال  عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات 
خواهان  در جلسه رسیدگی مورخ 96/9/27  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و 
نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/9/27 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستندا به  ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از 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 دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/200/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس  شاخص اعالمی از ناحیه بانک 

مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر  در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:7015 شعبه 

چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )378 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/12 کالسه پرونده: 96-1012 شــماره دادنامه: 96/11/18-3006 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: عبدالخالق روشندل به نشانی خمینی 
شهر هفتصد دســتگاه بلوار بســیج نبش خیبر 2، خوانده: احمد بافرانی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: انتقال مالکیت، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: دعوی خواهان آقای 
عبدالخالق روشن دل به طرفیت خوانده آقای احمد بافرانی به خواسته الزام خوانده به انتقال 
مالکیت یک دستگاه خودرو پی کی مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 23 – 362 م 39 
مقوم به مبلغ 40/000/000 ریال بانضمام هزینه های دادرسی با توجه به بیع نامه مورخه 
1396/2/11 که نسبت واگذاری وسیله نقلیه از ســوی خوانده به خواهان است و جوابیه 
شماره 1253/2525-1396/6/27 اداره راهنمایی و رانندگی که نسبت مالکیت خوانده بر 
وسیله نقلیه می باشد و عدم حضور خوانده و دفاع علی هذا دعوی وارد است مستندا به مواد 
197 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219  و 220 از قانون مدنی خوانده را به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت یک دستگاه وسیله نقلیه پی کی مدل 1383 
به شماره انتظامی یاد شده به نام خواهان و پرداخت مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرســی در حق وی محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد در خصوص دعوی دیگر 
خواهان رای بر الزام خوانده به پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی خودرو با توجه به اینکه 
خواهان دعوی خود را مسترد نموده شورا مستندا به بند ب از ماده 107قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی را در این خصوص صادر می نماید این رای ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 6880 شعبه دوم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/11 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1927/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 6 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/3/22، مشخصات خواهان: محمد اکبرنیا فرزند بابا به نشانی خمینی شهر کاروانسرا 
کوی کوچک گاراژ حاج صدیقی کریمی، مشخصات خوانده: اسکندر صفری فرزند صفر، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 15/350/000 ریال بابت احتساب هزینه دادرسی، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 6877 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/77 شــماره صادره : 1396/42/469133-1396/11/29  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/3867  مجزی شده از 131 فرعی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام قاسم  منصوری فرزند اکبر در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 96/12/26 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 37170 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

ابالغ رای
12/27 شماره دادنامه: 9609973633501645 شماره پرونده: 9609983633501085 
شماره بایگانی شــعبه: 961111  خواهان: بانک مهر اقتصاد با نمایندگی علیرضا زمانی با 
وکالت خانم فرزانه عباسی فرزند امراله به نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع کوثر فاز اول 
طبقه دوم واحد 417، خواندگان: 1- آقای علیرضــا ارجمندی اصل فرزند عبداله2- آقای 
علی نعمتی فرزند نادعلی 3- آقای حســن رضایی فرزند یوسف همگی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان 
آقای علیرضا زمانی به مدیریت بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فرزانه عباسی به طرفیت 
خواندگان آقایان 1- علیرضا ارجمندی اصل فرزند عبدالــه 2- علی نعمتی فرزند نادعلی 
3- حسن رضایی فرزند یوسف به صورت تضامنی به خواسته مطالبه مبلغ 367/513/062 
ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره 185958 مورخ 96/7/6 به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرســی دادگاه از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید 
خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان می باشد و اینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذمه 
خویش به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 
و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات 
و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 
367/513/062 ریال با احتساب خســارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی که در زمان اجرا توســط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11/242/957 ریال به عنوان 
هزینه های دادرســی و پرداخت مبلغ 16/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان محکوم می نماید رای صادره در حق خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان حسب مواد 
305 و 330 الی 336 قانون آیین دادرســی مدنی می باشد و نســبت به خوانده ردیف اول 
حضوری و ظرف 20 روز از ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان حسب مواد 305 و 330 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی است. م الف: 6739 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )389 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/28 آقای مهدی عابدی فروشانی دارای شناسنامه شماره 362 به شرح دادخواست به 
کالسه  1010/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان براتعلی عابدی فروشانی به شناسنامه 2913 در تاریخ 1386/7/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه صغرا 
عموسلطانی فروشانی فرزند اسماعیل، ش.ش 9570 )همسر( 2- حسن عابدی فروشانی  
فرزند براتعلی، ش.ش 382 فرزند 3- رجبعلی عابدی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 41 
فرزند 4- محمد اسماعیل عابدی فروشــانی فرزند براتعلی، ش.ش 499 فرزند 5- مهدی 
عابدی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 362 فرزند 6- بتول عابدی فروشانی فرزند براتعلی، 
ش.ش 316 فرزند 7- نازنین عابدی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 140 فرزند 8- صدیقه 
عابدی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 12192 فرزند 9- شهربانو عابدی فروشانی فرزند 
براتعلی، ش.ش 339 فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6902 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )197 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/29 شماره: 960720671612773 - 96/11/29  خانم شهین شاهین فرزند اسداله به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت دو سهم و سی و سه- پنجاهم سهم مشاع از سی و هشت سهم و یک دوم 
سهم شش دانگ پالک شــماره 122/124 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 47 دفتر 293 امالک ذیل ثبت 66201 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شماره 32085-1376/07/11 دفترخانه اسناد رسمی به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند رهن است نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 

ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6905  اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )244 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/30  شماره درخواست: 9610463633800028 شماره پرونده: 9509983634901219 
شماره بایگانی شــعبه: 961957 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961957 ک 101 آقای 
1- غالم ناصری فرزند خان محمد 2- جان محمد ناصری فرزند خان محمد 3- شــیرآغا 
عرب متهم می باشــند به 1- ورود به عنف 2- مشــارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با 
قمه 3- تهدید 4- شروع به آدم ربایی موضع شکایت خانم ها 1- زهرا سعیدی 2- فیرزوه 
نوروزی 3- نرگس نوروزی لذا وقت رســیدگی پرونده برای روز یکشنبه مورخ 97/2/30 
ساعت 11/30 تعیین گردیده باتوجه به مجهول المکان بودن متهمان فوق الذکر با انتشار 
یک نوبت آگهی به نامبردگان ابالغ می  نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهمان در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ 
شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد بود. م الف: 6916 شعبه 101 

دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر) 101 جزایی سابق( )154 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/32  شماره درخواست: 9610463633800027 شماره پرونده: 9509983635201140 
شماره بایگانی شعبه: 952286  نظر به اینکه در پرونده کالسه 952286 آقای علیرضا وطن 
خواه فرزند نوراله متهم می باشد به ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق فرزندان مشترک 
موضوع شکایت خانم الهه یزدان پناه از طرف خود و بعنوان قیم فرزندان مشترک لذا وقت 
رسیدگی پرونده برای روز دوشنبه مورخ 97/2/24 ساعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید 
که در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده بدهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود.  م الف: 6914 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر)101 

جزایی سابق( )131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/33  شماره درخواست: 9610463633800026 شماره پرونده: 9609983634600407 
شماره بایگانی شــعبه: 962332  نظر به اینکه در پرونده کالسه 962332 ک 101 آقای 
احسان نره ای فرزند حیدرقلی متهم می باشد به سرقت مقرون به آزار به عنف با سالح سرد، 
تهدید و توهین موضوع شــکایت آقای حمیدرضا صدیقی لذا وقت رسیدگی پرونده برای 
روز یکشنبه مورخ 97/2/23 ساعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق 
وقت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  
م الف: 6915 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر)101 جزایی سابق( )126 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/34 آقای مهدی عابدی فروشانی دارای شناسنامه شــماره 362 به شرح دادخواست 
به کالسه  1009/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاطمه صغرا عموســلطانی فروشــانی به شناســنامه 9570 در تاریخ 
1392/10/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- رجبعلی عابدی فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 41 فرزند 2 - مهدی عابدی 
فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 362 فرزند 3- محمد اســماعیل عابدی فروشانی فرزند 
 براتعلی، ش.ش 499 فرزند 4- حسن عابدی فروشانی  فرزند براتعلی، ش.ش 382 فرزند
 5- صدیقه عابدی فروشــانی فرزند براتعلی، ش.ش 12192  فرزنــد 6- نازنین عابدی 
فروشانی فرزند براتعلی، ش.ش 140 فرزند 7- شــهربانو عابدی فروشانی فرزند براتعلی، 
ش.ش 339 فرزند 8- بتول عابدی فروشــانی فرزند براتعلی، ش.ش 316 فرزند و الغیر. 

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6903 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973634002287 دادنامــه:  شــماره   12 /35
9609983634600116 شــماره بایگانی شعبه: 961512  شــاکی: آقای مهدی جاللی 
کوشــکی فرزند مصطفی با وکالت خانــم مریم محمــدی پاوائی فرزنــد غالمعلی به 
نشــانی خمینی شــهر بلــوار دانشــجو منظریــه ابتــدای خیابان شــهید دســتغیب، 
متهــم: خانم آفتاب ســلیمانی مطلــق فرزند بابا به نشــانی شــهرکرد میرآبــاد غربی 
 تعاونی مســکن فرهنگیان بلوک زمــرد پ 1، اتهام ها: 1- اســتفاده از ســند مجعول 
2- جعــل، دادگاه بــا عنایت بــه اوراق و محتورات پرونــده با اعالم ختم رســیدگی به 
شــرح ذیل مبادرت به صــدور رای می گردد. رای دادگاه: حســب کیفرخواســت صادر 
شــده از دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شــهر خانم آفتاب سلیمانی 
مطلق فرزند ســید بابــا متولد 1362 متهم اســت به جعــل امضا آقــای مهدی جاللی 
کوشــکی، فرزند ســید مصطفی و ظهر یک فقــره قولنامه عادی و اســتفاده از ســند 
مجعول، دادگاه بــا توجه به محتویات پرونده شــکایت شــاکی و کیفرخواســت صادر 
شده از دادســرا و نظر کارشــناس رسمی دادگســتری در رشته تشــخیص خط و امضا 
 که حکایــت از عدم انتســاب امضــاء های ذیــل مندرجات ظهــر قولنامه به شــاکی 
می نماید و همچنین مــودای گواهی گواه منعکــس در پرونده که شناســنامه مالکیت 
خودرو به نــام وی بوده و بــا ارائه اصــل قولنامه که مبیــن نبودهر گونــه تحریری در 
ظهر آن می باشــد و متواری بــودن متهم، بزه های انتســابی به وی را محرز و مســلم 
تشــخیص و مســتندا به مواد 536 و 523 قانون مجازات اســالمی )کتــاب تعزیرات( 
مصــوب 1375 و بارعایت ماده 134 قانون مجازات اســالمی مصــوب 1392 به لحاظ 
تعدد مادی جرائم به دو فقره دو ســال حبــس محکوم نمود که از مجــازات های مذکور 
یکی از مجازات ها به عنوان مجازات اشــد قابل اجراســت. رای صادره شــده غیابی و 
ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این شــعبه و ظرف مدت بیست 
 روز از تاریخ انقضا واخواهی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. 
م الف: 6899 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر )103 جزایی سابق( )316 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/36 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2086/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/2/17، مشخصات خواهان : قدرت اله جعفری فرزند قدمعلی به نشانی خمینی شهر 
خ مدنی غربی پ 209 منزل شخصی،  مشخصات خوانده: اسفندیار شهباز فرزند غالمعلی، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک عهده بانک سپه به شماره 084978 مورخ 
93/2/26 گواهینامه عدم پرداخت، دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6898 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/37 آقای رمضان مهرابی کوشکی دارای شناسنامه شماره 159 به شرح دادخواست به 
کالسه  1018/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود مهرابی کوشکی به شناســنامه 34 در تاریخ 1395/12/23 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- صفرعلی 
 مهرابی کوشکی فرزند محمود، ش.ش 109 فرزند 2- حیدر مهرابی کوشکی فرزند محمود، 
ش.ش 74 فرزند 3- رجبعلی مهرابی کوشکی فرزند محمود، ش.ش 81 فرزند 4- رمضان 

مهرابی کوشکی فرزند محمود، ش.ش 159 فرزند 5- محمد علی مهرابی کوشکی فرزند 
محمود، ش.ش 111 فرزند 6- فاطمه مهرابی کوشکی فرزند محمود، ش.ش 2385 فرزند 
7- زهرا مهرابی کوشکی فرزند محمود، ش.ش 45 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6895 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/38 آقای روح ا... خبازی دارای شناســنامه شــماره 21511 به شــرح دادخواست به 
کالســه  1017/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین خبازی به شناسنامه 177 در تاریخ 1394/2/22  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- خدیجه سلطان 
حاجی حیدری ورنوســفادرانی فرزند حیدر، ش.ش 337 همســر 2- محمد علی خبازی 
فرزند حسین، ش.ش 2032 فرزند 3- حســینعلی خبازی فرزند حسین، ش.ش 16341 
فرزند 4- روح ا... خبازی فرزند حســین، ش.ش 21511 فرزند 5- زهــرا  خبازی فرزند 
حســین، ش.ش 12832 فرزند 6- فاطمه خبازی فرزند حســین، ش.ش 3015 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6906 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/8 نظر به اینکه خواهان ســیدعلی مصباحی دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه 
سیدمجید بنی هاشمی به طرفیت سمانه بیرامی اقباش  به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 
640/96ثبت و برای تاریخ 97/1/14 ســاعت 19/40 وقت رســیدگی تعیین گردیده از 
آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در 
جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شــده و در صورت عدم حضور، شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5/2/96/802 عباس اربابی مسوول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف آران و 

بیدگل)147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/17  شماره درخواست: 9610463633800025 شماره پرونده: 9609983633800965 
شماره بایگانی شــعبه: 962381 نظر به اینکه در پرونده کالسه 962381 ک 101 آقای 
نادعلی رضائی فرزند حسین متهم می باشد به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 
موضوع شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر لذا وقت رسیدگی پرونده 
برای روز دوشــنبه مورخ 1397/2/17 ســاعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم  حضور متهم در 
وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 6886 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر ) 101 جزایی 

سابق( )125 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

12/31  شماره نامه: 1396009001071785 شــماره پرونده: 9609983635600083 
شماره بایگانی شــعبه: 961652  نظر به اینکه در پرونده کالسه 961652 آقای محسن 
مهدور فرزند غالمعلی متهم می باشــد به نگهداری سالح شکاری موضوع شکایت آقای 
داود بهرامی خواه و ثریا بهرامی خواه لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با 
انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ در 
این شعبه جهت تفهیم حاضر شوید بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا مبادرت 
به اتخاذ تصمیم خواهد نمود و نتیجه عدم حضور جلب می باشــد.  م الف: 6917 شعبه 

104 دادگاه کیفری 2 شهر خمینی شهر )107 کلمه، 1 کادر(
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اجرای دوره ۲۰ ساعته حفاظت 
محیط زیست برای ۲۵۰ فرهنگی 
دوره ۲۰ ساعته حفاظت محیط زیست برای ۲۵۰ 

فرهنگی در شهرستان نطنز برگزارشد.
به گزارش پارما  از انجمن حافظان محیط زیست 
بادرود، دوره ضمن خدمت ۲۰ ساعته بهداشت و 
حفاظت از محیط زیســت به مدت چهار روز و به 
همت اداره آموزش و پرورش شهرستان نطنز و با 
همکاری انجمن حافظان محیط زیست بادرود، با 
تدریس مدرس محیط زیست، عبدالعظیم شکاري 

در کانون امام خمیني نطنز اجرا شد.
گفتنی است در این دوره سرفصل های مربوط به 
مباحث علم تنوع زیستی، آب، زباله، فضای سبز، 
بازیافت، مباحث مربوط به انــرژی، آلودگی هوا و 
رفتار حیوانات براي تمامي معلمان مورد تحلیل 

قرار گرفت.

دستگیری پنج شکارچی غیرمجاز 
در زیستگاه های اصفهان 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از دستگیری پنج شکارچی غیر مجاز در 
زیستگاه هاي این اســتان در روزهای اخیر خبر 
داد. به گزارش پارما مرتضی جمشــیدیان در این 
باره  افزود: چهار تن از شــکارچیان غیر مجاز در 
شهرســتان گلپایگان و یک تن در منطقه شکار 
ممنوع کرکس نطنز، دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایي شدند.
وی اظهار کرد: از دستگیرشــدگان ادوات شکار 
شامل سالح ، دوربین، فشــنگ و تجهیزات دیگر 
کشف و ضبط شد. کوهســتان کرکس بخشی از 
نیمه شــمالی رشــته کوه های مرکزی ایران در 
غرب شهرستان نطنز اســت و بلندترین قله آن 
به نام کرکس، ســه هزار و ۸۹۵ متر از سطح دریا 

ارتفاع دارد.

هشت تن علوفه، نذر وحوش 
پناهگاه کاله قاضی اصفهان شد

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
نجف آباد گفت: یک خیر و دوستدار محیط زیست 
در این شهرستان هشت تن علوفه را براي تغذیه 
وحوش پارک ملي و پناهــگاه حیات وحش کاله 

قاضي اصفهان نذر کرد.
به گــزارش پارما، محمد محمــدی  رییس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرســتان نجف آباد در 
این باره افزود: این خیر محیط زیست سال گذشته 
نیزچند تن علوفه براي حیات وحش اصفهان اهدا 
کرد که امسال نیز این مقدار نذر وحوش پارک ملي 

و پناهگاه حیات وحش کاله قاضي اصفهان شد.
در ســال های اخیر به دلیل خشکسالی حاکم بر 
منطقه، خیران و دوستداران طبیعت برای تعلیف 
وحوش مناطــق تحت مدیریت محیط زیســت 
اصفهــان بخصوص پارک ملــي و پناهگاه حیات 

وحش کاله قاضي، علوفه هایي را اهدا مي کنند.
نذر طبیعت اقدامی است که در سال های اخیر و به 
منظور حمایت و حفاظت از طبیعت از طرف خیران 

و دوستداران محیط زیست انجام مي شود.

واحدهای صنعتی و خدماتی 
سبز معرفی می شوند 

مدیرکل دفتــر ارزیابی اثرات زیســت محیطي 
ســازمان حفاظت محیــط زیســت، از معرفي 

واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز خبر داد.
به گزارش پارما از پایگاه اطالع رســانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت )پام(، حمید جاللوندی 
مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی و مسئول 
کمیته بررســی شــاخص ها، به تمام مدیران و 
دست اندرکاران، مهندسان و متخصصان و کارگران 
شرکت هایي که حائز رتبه سبز در این دوره شده 

اند، صمیمانه تبریک گفت.
وی تاکید کرد: هرچند در این فرصت کوتاه مجالی 
برای شرح مالک های انتخاب واحد سبز در سال 
جاری نبود، ولی گزارش گیری و فرآیندها نشان 
می دهد که کمیته بررســی صالحیــت ها تا چه 
اندازه در انتخاب شرکت ها برای احراز عنوان سبز 

وسواس داشته است.
جاللوندی بیان کرد: خوشبختی مضاعف آنجاست 
که طی ۱۸ سال گذشته، تجارب ما برای انتخاب 
واحدها به عنوان واحد سبز سال به سال افزایش 
یافته و احتمال بروز خطا در ایــن جهت را تا حد 
ممکن کاهش داده اســت. هرچند ادعایی براي 
احتمال خطا وجود ندارد، ولي گفتنی است که بعد 
از این همه سال، دقت در گزینش ها و امتیاز دهي 
ها از حیطه سلیقه و اعمال نظر شخصي فراتر رفته 

و به مالک هاي بسیار دقیق تر نائل آمده است.

عکس  روز 

بی اعتبار شدن کارت ملی های قدیم تا 20 اسفند

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس کمیسیون اجتماعی مجمع جوانان اصفهان 
با انتقاد از عدم ایجاد زمینه مناســب برای حضور 
جوانان در عرصه های مدیریتی، گفت: شعارها باید 

در خصوص جوانان و توانمندی آنان پایان یابد.
نورالدین ســهرابی با انتقاد از عــدم ایجاد زمینه 

مناسب برای حضور جوانان در عرصه های مدیریتی، 
اظهــار کرد: شــعارها باید درخصــوص جوانان و 
توانمندی آنان پایان یابد و در عمل شــاهد تحقق 

شعارها باشیم.
وی با بیان اینکه جوانان دوران انقالب ثابت کردند 

که اگر به آنهــا بها داده شــود می توانند حکومت 
سلطنتی را ســرنگون کنند، افزود: جوانان ۸ سال 
جنــگ را اداره کردند و در زمینه دســتاوردهای 
علمی و هسته ای فعالیت های شاخصی انجام دادند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجمع جوانان اصفهان 
با اشــاره به اینکه تجربه نشــان داده هر وقت به 
جوانان اعتماد کردیم، در آن عرصه به موفقیت های 
چشمگیری دست یافته ایم، گفت: جوانان با انگیزه 

و دانشی که دارند، سعی می کنند با ریسک کارها 
را پیش ببرند که این نشــان از شــجاعت و قدرت 

تصمیم گیری باالی این قشر دارد.
وی تاکید کرد: جوانان در برخی موارد در سیطره 
مدیریت مدیرانــی که به جوان اعتماد نداشــتند 
گرفتار شــدند و کار به جایی رســید که نخبگان 
جوان ایرانی در باالترین ســطوح اجرایی و علمی 

کشورهای غربی مشغول به کار شدند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجمع جوانان اصفهان عنوان کرد:
عدم ایجاد زمینه مناسب برای حضور جوانان در عرصه های مدیریتی

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: خبر اتمام 
مهلت ثبت نــام کارت ملی هوشــمند در تاریخ ۲۰ 
اســفند صحت ندارد و بر اساس آنچه قانون تصویب 
کرده، صدور کارت در ســال آینده هم ادامه خواهد 
داشت. حســین غفرانی کجانی درخصوص کارت 
ملی هوشمند، اظهار داشت: خبر اتمام مهلت ثبت نام 
کارت ملی هوشمند در تاریخ ۲۰ اسفند صحت ندارد 
و بر اساس آنچه قانون تصویب کرده، صدور کارت در 

سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کارت های ملی به صورت ســاالنه 
تمدید می شــد، افزود: با شروع ســال آینده، کارت 
قدیمی فاقد اعتبار اســت و این تاریخ اعتبار تمدید 
نمی شــود اما مراجعه افراد برای درخواست کارت 
در ســال جدید ادامه خواهد داشت. مدیرکل ثبت 
احوال استان اصفهان با اشاره به آخرین آمار ثبت نام 
شهروندان در طرح هوشمند کردن کارت ملی، گفت: 
در استان اصفهان از ابتدای سال ۹۱ تاکنون بیش از 

۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مراجعه کرده اند. وی با بیان 
اینکه مراجعه امسال نســبت به سال گذشته خوب 
بوده است، تصریح کرد: در سال ۹6 تاکنون ۹۲۰هزار 
نفر بــرای دریافت کارت ملی هوشــمند، ثبت نام و 
درمجموع ۵6 درصد تاکنون اقدام به درخواست کارت 
کرده اند. غفرانی عنوان کرد: مهلت ثبت نام کارت ملی 
هوشمند ادامه دارد؛ اما مالک و سند مراجعه به ادارات 

دولتی از سال بعد، ارائه کارت هوشمند ملی است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان تکذیب کرد:

بی اعتبار شدن کارت ملی های قدیم تا ۲۰ اسفند
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان اصفهان، 
از راه اندازی ســامانه ثبت الکترونیکی طالق در شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: با هــدف مداخله بهتر برای 
پیشگیری از طالق، برنامه ویژه ای با وحدت رویه بین 
دستگاه های اجرایی در شــرف اجراست تا راه اندازی 
ســامانه ثبت الکترونیکی طالق ویژه شهر اصفهان در 
آینده ای نزدیک رقم بخورد. مجتبی ناجی به آمار طالق 
در استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 
باوجود ثبت ۳۸ هزار ازدواج در استان اصفهان، ۱۱هزار 
مورد طالق نیز ثبت شده و در واقع آمار ازدواج نسبت 
به آمار طالق به ۳.۴درصد رســیده است.ناجی اظهار 
کرد: استان اصفهان از نظر آمار طالق جزو یازده استان 
اول کشور محسوب می شود و برای اینکه آمار طالق از 
ازدواج بیشتر نشود، مطالعات سبب شناسی علت طالق 
در سطح استان و کشــور انجام شده است.وی تصریح 
کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، یکی از مهم ترین 
دالیل وقوع طالق، ضعف مهارت های ارتباطات عاطفی 

با همسر است که برای رفع این مشکل، بهزیستی استان 
اصفهان برنامه آموزش مهارت های ارتباط با همسر را 
اجرا کرده.معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان تصریح کرد: بر اساس آمار موجود ۲۰ درصد از 
افرادی که برای طالق مصمم بودند، از طریق مداخالتی 
که توسط همکاران روان شناس و مددکاران اجتماعی 
صورت گرفته اســت، به ســازش رســیدند و از ادامه 

پیگیری دادخواست طالق خود منصرف شدند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

سامانه ثبت الکترونیکی طالق در اصفهان راه اندازی می شود

انجام بازی آنالین؛ انگیزه دختر 13ساله برای سرقت اینترنتی

ریزش قنات و مدفون شدن 
دو مقنی سبزواری

دختر ۱۳ ساله ای که با انجام سرقت اینترنتی بازی آنالین انجام می داد، ازسوی پلیس فتای استان اصفهان مورد شناسایی قرار گرفت.
 سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در خصوص سرقت اینترنتی توسط دختر ۱۳ ساله، اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
اینکه فردی ناشناس به صورت اینترنتی اقدام به سرقت از حساب وی کرده، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مستندات موجود مبنی بر اینکه به صورت اینترنتی از حساب وی سرقت شده بود تحقیقات کارشناسان این پلیس در فضای مجازی آغاز 
و سرانجام مشخص شد سرقت اینترنتی از حساب شاکی، توسط دختر وی انجام گرفته است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه دختر شــاکی تنها ۱۳ سال دارد، انگیزه وی ازسرقت اینترنتی را 
انجام بازی های رایانه ای آنالین عنوان کرد.

خبر

جرایم رانندگی در کدام 
دستگاه ها هزینه می شود؟

ســخنگوی نیــروی انتظامی کشــور، نحوه 
تخصیص درآمد حاصل از جرایم رانندگی میان 
دســتگاه های مختلف را تشــریح کرد.سردار 
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی 
کشور در پاسخ به این ســوال که جریمه های 
رانندگی به جیب چه ارگان یا ســازمانی واریز 
می شــود، اظهار کرد: ســوالی که همیشه در 
حوزه جریمــه رانندگی مطرح می شــود این 
است که جریمه رانندگان متخلف به جیب چه 
سازمانی می رود؟ تمامی وجوه پرداختی مربوط 
به جریمه های رانندگی، به طور مســتقیم به 
حساب دولت واریز می شود.سخنگوی نیروی 
انتظامی کشــور گفت: براســاس ماده قانونی 
که قانونگذار تصویب کرده اســت، برای آنکه 
وجوه پرداختی جریمه های رانندگی به چرخه 
حمل و نقل بازگردد، مصوب شده است که 6۰ 
درصد از جریمه های وصول شــده به سیستم 
راهداری و همچنین شــهرداری ها تعلق گیرد 
و ۲۰ درصد نیــز به صندوق دیــات پرداخت 
شود.ســردار منتظرالمهدی در پایان تصریح 
کرد: ۱۵درصد از وجوه پرداختی جریمه های 
رانندگان به حســاب پلیس راهور برای تجهیز 
خودرو و امکانات مورد نیــاز و ۵ درصد نیز به 

حوزه فرهنگ ترافیک اختصاص می یابد.

 ۲1۰ هزار قطعه مرغ آلوده 
در کاشان معدوم شد

 رییس شبکه دامپزشــکی شهرستان کاشان 
گفت: افزون بر ۲۱۰ هــزار قطعه مرغ آلوده به 
منظور مقابله با بیمــاری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در این شهرستان معدوم شده است.  
عباس شاه میرزایی در جلسه شورای سالمت 
و امنیت غذایی شهرســتان کاشان بیان کرد: 
افزون بر ۱۸ تن تخم مرغ و ۱6 تن دانه مرغی 
آلوده نیز معدوم شده و مجموع خسارت های 
وارده به مرغداری ها افزون بر ۳۵ میلیارد ریال 
برآورد می شود.وی افزود: پس از مشاهده نشانه 
هایی از بیماری در مرغداری هــا، اقدام های 
الزم برای پاکســازی و قرنطینه صورت گرفت 
و پس از تایید نمونه گیــری ها مرغ های آلوده 
معدوم شدند.رییس شبکه دامپزشکی کاشان 
بیان کرد: کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در پنج واحد از مرغداری های صنعتی 
کاشــان بود که یکی از آنها به صورت غیرمجاز 
فعالیت می کــرد.او در ادامه بــه مردم توصیه 
کــرد از خرید تخم مرغ تحت عنــوان بومی از 
دست فروشی ها و گوشت مرغ به صورت فله ای، 
خودداری و هنگام خرید نیز به تاریخ انقضای 

محصوالت توجه کنند.

 توزیع اعتبارات استانی 
برای مقابله با اعتیاد

 معاون اداری مالی و امور مجلس ستاد مبارزه 
با مواد مخدر کشــور گفت: دولت با نگاه ویژه 
خود به بحث اعتیــاد با اختصــاص اعتبارات 
استانی توانسته گام های موثری را برای مقابله 
با اعتیاد بردارد.ســید نجیب حسینی  افزود: 
پیش از این تصمیم، اســتان هــا در اعتبارات 
این موضوع مهم دچار مشــکل بودند و آن را با 
تاخیر دریافت می کردند.وی ادامه داد: استان 
ها دراین بحث مهم لحظه به لحظه نظارت می 
شــود و نظارت و راهبری الزم وجود دارد. وی 
اضافه کرد: معتادان متجاهر را باید جمع آوری 
و درمان کــرد و در بحث درمــان، هزینه ها با 
همراهی دولت تامین می شود.وی خاطرنشان 
کرد: براســاس برنامه هایی که در کشور داریم 
تامین اعتبار می شود و در برنامه ششم توسعه، 
متولی این بخش ها مشخص شــده؛ بنابراین 
در زمینــه مقابله با مواد مخدر به دســتگاه ها 
کمک هــای الزم صورت می گیــرد.وی تاکید 
کرد: امروز با توجه به فرمایشــات مقام معظم 
رهبری و تاکیدات رییــس جمهوری درقبال 
دانش آموزان و دانشجویان تعهد داریم که باید 
با افزایش طرح های پیشگیری، اقدامات موثر و 

نتیجه بخشی را تا سال ۹7 انجام دهیم.

اخبار

بهزیستیثبت احوال

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، بر ضرورت استفاده از توان سازمان های مردم نهاد 
برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی، تاکید و خاطرنشان کرد: 
توان دولت در این زمینه ضعیف است و به تنهایی نمی تواند 
وارد عمل شود. رامین نعیمی با تاکید بر ایجاد بستر مناسب 

جهت نشاط اجتماعی جوانان، افزود: نشــاط اجتماعی محدود به ورزش کردن نیست و همه نهادها و دستگاه های 
اجرایی باید در این زمینه وارد عمل شوند.وی با اشاره اینکه فضای مجازی با زندگی امروز بشر پیوند خورده و قابل جدا 
کردن هم نیست، بیان داشت: فضای مجازی در صورت استفاده درست می تواند به عنوان ابزاری بسیار کارآمد مورد 
استفاده قرار گیرد و در غیر این صورت این فضا، خود تبدیل به یک آسیب و معضل اجتماعی می شود.نعیمی با بیان 
اینکه باید سمن ها را افزایش دهیم، اظهار کرد: ضرورت توجه به مشارکت اجتماعی جوانان مسئله ای است که باید 

در عمل اتفاق بیفتد و از شعار در این زمینه پرهیز شود.

NGO ها؛ اهرمی 
برای مقابله با تهدیدات 
فضای مجازی

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از مصالحه 
7۸درصدی پرونده های قضایی در واحدهای مشــاوره 
کالنتری هــای ایــن فرماندهی طی یک ماه گذشــته 

خبر داد.
حسن یاردوستی اظهار داشــت: با تالش کارشناسان 

مشاوره کالنتری ها که بیشــتر آن ها دارای مدارک تحصیالت عالیه و به تکنیک های روانشناسی مسلط 
هستند 7۸درصد پرونده های قضائی تشکیل شده طی یک ماه گذشته به مصالحه ختم شد.

وی افزود: اوج لذت مشاوران این واحدها لحظه ســازش طرفین پرونده و به اتمام رسیدن درگیری ها در 
بین آن ها است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان بیان کرد: بیشــترین موضوعات پرونده های به مصالحه ختم شده، 
مسائل خانوادگی، حقوقی و نزاع و درگیری بودند.

سازش 78 درصدی 
پرونده های قضایی در 
کالنتری های اصفهان

 محمد جواد احمدی سرپرســت آموزش و پرورش استان اصفهان، در 
نشست رسانه ای خود با اشــاره به شــروع نظام 6، ۳، ۳ از سال ۹۱، با 
محوریت سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و تاکید مقام معظم 
رهبری بر اجرای آن، حذف آزمون های پایه هفتم را در راستای عملیاتی 
عنوان کرد و گفت: نظام تعلیم و تربیت برمبنای سند تحول، مسیر خود را 
طی می کند. وی هدف از حذف آزمون ها را رهایی دانش آموز از اضطراب 
و تنش ناشــی از آزمون های مکرر و از طرفی تقویت حس کنجکاوانه، 
شادی و نشــاط دانش آموزان در ابعاد مختلف نامید و گفت: در آزمون 

ها فقط به یک بعد دانشــی صرف نظر از نگرش عمیق توجه می شــود. 
سرپرست آموزش و پرورش اســتان، محتوای کتب درسی را برمبنای 
فضای سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی کشور عنوان کرد که در حین 
اجرا نیز رصد می شود. وی گفت: حذف آزمون ها موافق و مخالفانی دارد 
که موافقان، صاحب نظرانی در زمینه های علوم تربیتی و متخصص در 
این عرصه هستند و البته مخالفان کسانی هستند که کمتر با نگاه علمی 
به این طرح توجه داشته اند. وی مخالفان را کسانی دانست که با برگزاری 
آزمون های مختلف و مکرر و آموزش های  غیرانتفاعی به بهانه آزمون ها 

به نان و نوایی می رسند و هزینه های سنگینی را به خانواده ها تحمیل 
می کنند. احمدی در بحث مربوط به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 
با انتقاد از فضاسازی ها و تبلیغات نامناسب برای ورود دانش آموزان به 
مدارس تیزهوشان که عمدتا برحسب قابلیت های دانش آموز نبود، گفت: 
۱۵ هزار نفر وارد می شوند و ۲۳۵هزار نفر دیگر درگیر این قضیه بوده اند. 
لذا، این دغدغه منجر به حذف آزمون های تیزهوشان از مدارس دولتی 
شد و البته برمبنای سند تحول، این اتفاق در مدارس غیردولتی در شرف 
وقوع اســت. وی نکته دیگر در حذف آزمون ها را مخالفت با جداسازی 
دانش آموزان به دلیل تفاوت های فردی نامید و افزود: دانش آموزان باید 
با تفاوت های خلقی و استعدادی، در کنار هم بودن را تجربه کنند و باهم 

آموزش ببینند.
رحیم محمدی، رییس آموزش متوسطه، با اشاره به اینکه حذف مدارس 
یا حذف نخبه پروری، چالش این نهاد نیست، گفت: مدلی که در ایجاد 
مدارس خاص داریم، مالک ما در دوره اول است. وی افزود: در مدارس 
نمونه دولتی، ۵۰۰۰ دانش آموز از طریق آزمون گزینش می شــوند که 
این تعداد در مقایســه با 7۳ هزار دانش آموزی که در پایه متوســط در 
استان داریم، اندک است. وی از مشکالت مدارس شبانه روزی و بچه های 
با نیازهای ویژه مثل اوتیسم، جســمی-حرکتی و معلولیت های ذهنی 
سخن راند و خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مهم، با 
چالش های عدیده ای ازجمله عدم تعادل نیروی انسانی و فضای آموزشی 
مواجه است. محمدی، ســهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی را 
۱/۸درصد اعالم کرد که مستلزم توجه است. رییس آموزش متوسطه، 
تاثیر آزمون ها بر سند تحول را از سه منظر مطرح کرد و گفت: در منظر 
اول مدرسه را از نهادی صرفا آموزشــی به یک نهاد تربیتی و اجتماعی 
تبدیل می کنیم. از منظر دوم در هیچ کجای دنیا، جداســازی توصیه 
نمی شود و منظر سوم این است که باید آسیب های موجود در آموزش و 
پرورش را برطرف کنیم و بدانیم که آزمون تنها راه شناخت نقاط ضعف 
و قوت دانش آموز نیست. وی، ۲۸ واحد تیزهوشان در استان اصفهان را 
خارج از نُرم جهانی که ۲ در هزار است، نامید و ورود عده زیادی به مدارس 

تیزهوشان را صرف نظر از تطابق با تعاریف هوش و تیزهوشی دانست.

سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان از مزایای حذف آزمون های پایه هفتم گفت؛

رها، رها، رها من

نشست خبری سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان و معاونت های آموزش ابتدایی و متوسطه با  فرزانه افسرطه
موضوع حذف آزمون های پایه هفتم )مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی( و استقرار پایه دوازدهم در نظام 6، 

3، 3 که از این به بعد به صورت 3، 3، 3 خواهد بود، برگزارشد.
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 
بخش ثبتی دهاقان)نوبت دوم(      

1396   تاریــخ ثبــت  /31 11 شــماره صــادره 454903/ /14
صادره:1396/10/18

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك وماده 59 اصالحي آئين نامه 
مربوطه امالكي كه در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده وهمچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت 
ثبت آگهي آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش ثبتي دهاقان را بشرح 

ذیل آگهي مي نماید.
ردیف الف-شماره پالك ومشــخصات مالك و نوع ملك ومحل وقوع 
امالكي كه اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم وجهت انتشار 

آگهي در ردیف منظور گردیده اند.
اول- شماره های فرعی مجزی شــده از 127 اصلی اراضی خلف دزجا 

دهاقان
1894-خانم طوبــی ابراهيم پــور عطاآبادی فرزندحســينقلی تمامت 
ششدانگ محل جوی متروكه به مساحت105.6 متر مربع كه به انضمام 

پالك 339 فرعی تشکيل یك درب باغ را داده است.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت ثبت اســناد و امالك و ماده 86 آئين نامه 
قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در این آگهي وا خواهي 
داشته باشد از تاریخ اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در ردیف 
الف مي باشد نود روز  دادخواست واخواهي خود را كتبا  به این اداره تسليم 
نماید و معترض باید ظرف مدت سی روز دادخواست واخواهي خود را به 
مرجع ذیصالح قضائي تقدیم و گواهي تقدیم دادخواســت دریافت نماید 
ضمنا گواهي طرح دعوي كه پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال 
اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16  و تبصره ماده 17  قانون ثبت و ماده 86 
آئين نامه اجرائي قانون ثبت رفتار خواهد شد. این آگهي نسبت به امالك 
ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ب فقط یك نوبت 

از تاریخ اولين آگهي منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار:  نوبت اول 1396/11/01      

تاریخ انتشار:  نوبت دوم  1396/12/2
م الف: 96/306  زهرا یعقوبی -كفيل ثبت اسناد دهاقان
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396

 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )نوبت دوم(
 11/29 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي 
آیين نامه مربوطــه امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در ســه ماهه ســوم 
سال1396 پذیرفته شــده و امالكي كه در آگهي های  نوبتي قبلي از قلم 
افتاده در بند الف  این آگهــی و امالكی كه بموجب آراء هيات نظارت و یا 
اختيارات تفویضی در بند  ب این آگهی می بایســت تجدید آگهی گردند 

مربوط به حوزه ثبت  نطنز به شرح ذیل  آگهی ميگردد
اول ( شماره های  مربوط  به بخش 9  شامل  شهر نطنز  و قرا تابعه 

شمار ه های فرعی  از 118- اصلی  واقع در روستای جاریان 
1033- خانم تهمينه اوليــا ء فرزند محمد علی   ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت  217 متر مربع 
شماره های  فرعی از 129- اصلی واقع در روستای جزن 

425- آقای احسان  طيبی رهنی   فرزند امير  هوشنگ  ششدانگ قطعه 
زمين  مزروعی  بمساحت  66/ 531 متر مربع 

520- آقای محمد جزنی  فرزند حسن   ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت  
81/ 329 متر مربع  

642- خانم فرشته كبير سلطانی فرزند حســن   ششدانگ   قطعه زمين 
 محصور و مزروعی و مشــجر كه بصورت محصور می باشــد بمساحت

  90/ 232 متر مربع 
شماره های فرعی  از 130-  اصلی  ویشگان جزن  

86- آقای احسان طيبی  رهنی   فرزند  امير هوشنگ     سه دانگ  مشاع  از  
ششدانگ یکدرب  باغ بمساحت 68/ 945 متر مربع 

118- آقای محمد جزنی  فرزند  حسن   ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت 
30/ 787 متر مربع 

دوم( شمار ه های مربوط  به بخش 10 چيمه رود و برز رود  و قرا. تابعه 
شماره های  فرعی از یك  اصلی واقع در روستای  فریزهند 

523-غریبخانــه  وقفی فریز هند بنمایندگــی اداره اوقاف و امور خيریه 
شهرستان نطنز  ششدانگ یکباب  اطاق به مساحت 50/ 40 متر مربع 

524- غریبخانه  وقفی فریز هند بنمایندگــی اداره اوقاف و امور خيریه 
شهرستان  نطنز  ششــدانگ یکباب  اطاق در ميان ده به مساحت 49 متر  

مربع 
619- مسجد و شبستان معروف ميان ده بنمایندگی اداره اوقاف  و امور  
خيریه شهرستان نطنز  ششــدانگ یکباب مسجد و شبستان  به مساحت 

211 متر مربع
شماره های فرعی از 15 -اصلی  واقع در روستای بيدهند 

2940- آقای ابراهيم  مســلمی  بيدهندی  فرزند باقر  ششدانگ یکباب 
خانه  بمساحت 35/ 134 متر مربع 

2941- آقای رضا مســلمی بيدهندی  فرزند باقر ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 138 متر مربع

شماره های فرعی از 44- اصلی واقع در  روستای ابيانه
174و175و176و177-خانم گيتی  ملکی ابيانه  فرزند ماشا اله   ششدانگ 

یکباب خانه  بمساحت 25/ 116 مترمربع 
شماره های فرعی از 134 -اصلی واقع در روستای یارند 

1854- اقای علی یارندی  فرزند ماشا اله  ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 
30/ 73 متر مربع  مفروز و مجزی از 722 فرعی از اصلی مرقوم

سوم( شماره های مربوط به بخش 11 طرقرود و قرا تابعه 
شماره فرعی از 38 -اصلی واقع در مرجوران كشه 

58- خانم مریم عقيلی فرزند حبيب اله   ششدانگ قطعه زمين  محصور 
بمساحت 76/ 213 متر مربع  

شماره فرعی از 39 -اصلی واقع در اسفيجاركشه 
59- آقای كامران آگاهی  كشــه فرزند عزیز اله   ششدانگ قطعه زمين 

محصور مزروعی بمساحت 41/ 294 متر مربع 
شماره های فرعی از 141 - اصلی واقع در باغستان پایين طرق 

351- اقای محمود ابو فاضلی  فرزند  حسين   ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 68/ 307 متر مربع 

شماره  های فرعی از 193- اصلی  واقع در طرق 
1561-بانو اشــرف طالبی  طرقی  فرزند فتح اله   یك دانگ مشــاع از 

ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 50/ 677 متر مربع 

2741- آقای سعيد جالليان  فرزند حسين  ششــدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 10/ 169 متر مربع 

3424 الی 3429 - آقای عليرضا ســيف اللهی طرقــی فرزند مرتضی   
ششدانگ یکباب خانه  معروف محله  قاضی بمساحت 30/ 116 متر مربع

بند ب( امالكی كه بموجب آرا هيات نظارت و یا الیحه  اختيارات تفویضی  
به روسای  ثبتی كه بایستی آگهی آنها تجدید  شود بشرح ذیل آگهی می 

باشد. 
شماره فرعی از 33- اصلی واقع  در شهر نطنز

 1782-آقای محمد  برخورداری فرزند احمد نســبت به دو سهم مشاع 
و خانم زهــرا فروغی فرزند  بتول  نســبت  به یك ونيم ســهم از ســه 
سهم ونيم  از هجده سهم ششــدانگ  قطعه زمين معروف دشت قلياق  
انتقالی قهری و مع الواســطه از خانم بتول دهقانيان  كه در آگهی های 
 نوبتی قبلی اشتباها سه ســهم آگهی شده اســت لذا بدینوسيله اصالح

 ميگردد  
لذا به موجــب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه شــخص یا 
اشــخاصی نســبت به امالك مندرج در بند الف این آگهــي اعتراض 
)واخواهی( داشته باشند بایســتی از تاریخ اولين نوبت انتشار آگهی ظرف 
مدت 90 روز  نســبت به امالك مندرج در بند ب این آگهی   ظرف مدت  
30 روزدادخواست اعتراض خود را كتبا به این اداره تسليم نموده و رسيد 
دریافت نمایند و برابر قانون معترض بایســتی از تاریخ تســليم اعتراض 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسليم نماید و در صورتی كه قبل از 
تاریخ اولين انتشار دعوایی اقامه شده و در جریان باشد وفق ماده17 باید 
تصدیق محکمه را مشــعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسليم و اال حق 
او ساقط خواهد شــد و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره 
ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آیين نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدید 
حدود قيد و واخواهی نسبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت خواهد بود  
این آگهي در دو نوبت و به فاصله ســی روز در روزنامه كثير االنتشار درج 

ومنتشر می گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول  :1396/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:  02/ 12/ 1396
م الف: 567 عباســعلی عمرانی ریيــس  اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان نطنز
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396

 منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان)نوبت دوم(
11/9 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحی 
آیين نامه مربوط به امالك در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه هيات نظارت 
ثبت و به موجب اختيارات تفویضی آگهی های آنهــا را تجدید نموده به 

شرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف( شماره پالك و مشــخصات مالك و نوع ملك ومحل وقوع 
امالكی كه اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار 

آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
1-5225/5- آقای اسماعيل چنگانيان خوراسگانی فرزند رضا به ش.ش 
9316 و كدملی 1283795035 صادره از اصفهان تابع دولت جمهوری 
اســالمی ایران- ششــدانگ یکبابخانه تحت پــالك 5 فرعی مجزی 
 شــده از 5225/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 115/59 

مترمربع.
2- 5446/8- آقــای محمد باللــی فرزند عباس بــه ش.ش 5274 و 
شــماره ملی 1293417947 تابــع دولت جمهوری اســالمی ایران- 
ششــدانگ یکبابخانه تحت پالك 8 فرعی مجزی شــده از پالك ثبتی 
 5446 اصلــی واقع در بخــش 5 ثبت اصف هان به مســاحت 107/05 

متر مربع.
3- 9927- خانم مریم رشــيدی امنيه فرزند قاســم به ش.ش 1931 و 
شماره ملی 1291500820 صادره از حوزه 8 اصفهان تابع دولت جمهوری 
اســالمی ایران- ششــدانگ یك قطعه زمين مزروعــی تحت پالك 
 9927 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1264/18 متر

مربع.
4- 10178/5- آقای احمدرضا شمسی فرزند عبدالمحمد به ش.ش 747 
و كدملی 1198582499 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ 
یکبابخانه تحت پالك 5 فرعی مجزی شــده از 10178 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 78/70 متر مربع.
5- 12040/5- آقای جهانگير معطر علی آبــادی فرزند علی به ش.ش 
873 و كدملــی 1286718317 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران- 
ششــدانگ یك قطعه زمين تحت پالك 5 فرعی مجزی شده از پالك 
 ثبتی 12040 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160 

مترمربع.
6- 12040/6- آقای سعيد پورشب فرزند محمود به ش.ش 407 و كدملی 
1287757235 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یك قطعه 
زمين پالك 6 فرعی مجزی شده از 12040 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 187/10 مترمربع.
7- 12303- خانم فخری ربانی فرزند حســين به ش.ش 57 و كدملی 
1291296263 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یك قطعه 
ملك پالك ثبتی 12303 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان- اراضی 
شهرستان جی- به مساحت 595/4 مترمربع- موروثی از مرحوم حسين 
طغيانی )ربانی( كه به موجب دادنامه تقســيم تركــه 377-278 مورخه 
81/02/31 شعبه 23 دادگاه عمومی اصفهان در سهم متقاضی قرار گرفته 
است كه مستدعی اوليه اسمعيل نعمت اللهی بوده كه در آگهی های قبلی 

از قلم ساقط گردیده، بدینوسيله آگهی می گردد.
8- 12466/4- آقای محمد ابوالحسنی حسن ابادی فرزند محمد حسين 
به ش.ش 17 صادره جرقویه و كدملی 5649834652 )نســبت به سه 
دانگ مشاع( و آقای سعيد ابوالحسنی حسن ابادی فرزند ميرزا حسين به 
ش.ش 8 اصفهان و كدملی 5649909482 )نسبت به سه دانگ مشاع( 
تابعين دولت جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالك 
4 فرعی مجزی شــده از 12466 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 95/84 مترمربع.
9- 12953/164- موقوفه امامزاده حســن ابن ابراهيم)ع( اطشــاران 
به نمایندگی اداره اوقاف وامور خيریه شهرســتان اصفهان- ششدانگ 

یك قطعه زمين محصــور تحت پــالك 164 فرعی مجزی شــده از 
 12953 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 3460/53 متر 

مربع.
10-15338/1- آقای مرتضی اتحادی ابــری فرزند عباس به ش.ش 
1354 وكدملی 1283642417 تابع دولت جمهوری اســالمی ایران- 
ششــدانگ یکباب ســاختمان تحت پــالك 1 فرعی مجزی شــده از 
 15338 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 96/44 متر 

مربع.
ردیف ب( امالكی در این ردیف قرار نگرفته است.

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد چنانچه كسی نسبت به امالك 
مندرج در این آگهی واخواهی داشــته باشــد از اولين نوبت انتشار آگهی 
نسبت به امالكی كه در ردیف الف می باشــد 90 روز و نسبت به ردیف 
ب به مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را كتبا به این اداره تسليم 
نماید و طبــق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعيين تکليــف پرونده های 
معترضی ظرف یك ماه از تاریخ تســليم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســليم نمایند و در صورتی كه قبل از انتشــار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســليم نماید و اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی كه بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا 
طبق ماده 56 آیين نامه قانون ثبــت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود 
در صورتمجلس قيــد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورین نســبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره دو ماده 
واحد قانون تعييــن تکليف پرونده های معترضی ثبــت پذیرفته خواهد 
شد. این آگهی نســبت به امالك ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 30 روز 
 و نســبت به ردیف ب فقط یك نوبت از تاریخ اولين آگهی منتشر خواهد

 شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/02 

م الف: 33440 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 
اصفهان

مفاد آراء
تاریــخ   -1396 /31 /463616 صــادره: شــماره   11 /405
ثبت:1396/11/14آگهي مفاد آراء قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان 
كه در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده اســت و در 
اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثير 
االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه به آراء مذكور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي 
محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي 
است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد 
بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي 
تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت خواهد نمود . صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139660302019000391-1396/10/30- آقــاي 
عليرضا رهنما فرزند قربانعلی تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ دوباب 
مغازه باســاختمان فوقانی به مســاحت 38/91 مترمربع احداثی بر روی 
پالك765فرعی از125اصلی مجزي شــده از 33فرعی واقع در اراضي 

ارباب دهاقان
2- رای شماره 139660302019000392-1396/10/30-آقای سيد 
رضا تقوی دهاقانی فرزند سيد تقی تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
دوباب مغازه باساختمان فوقانی به مســاحت 38/91 مترمربع احداثی بر 
روی پالك765فرعــی از125اصلی مجزي شــده از 33 فرعی واقع در 

اراضي ارباب دهاقان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2    

م الف: 96/327 زهرا یعقوبی كفيل ثبت اسناد و امالك دهاقان 
مفاد آراء

تاریــخ   -1396 /31 /463813 صــادره: شــماره   11 /404
ثبت:1396/11/14آگهي مفاد آراء قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان 
كه در اجراي ماده 1 قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده اســت و در 
اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثير 
االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه به آراء مذكور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي 
محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهي 
است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد 
بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي 
تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت خواهد نمود . صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1- رأي شــماره 139660302019000393-1396/10/30- شركت 
كشاورزی بهار پردیس اصفهان )ســهامی خاص(ششدانگ یك قطعه 
زمين محصور زراعی –باغی باســاختمانها و تاسيسات موجود در آن به 
مساحت 131999 مترمربع واقع در اراضی علی آباد گچی پالك 59 اصلی 
بخش ثبتی دهاقان انتقال عادی از مالکين هفتاد ودوحبه صحرای علی 

آباد گچی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2    

م الف: 96/328 زهرا یعقوبيکفيل ثبت اسناد و امالك دهاقان

ابالغ وقت رسیدگی
12/7 شــماره درخواســت: 9610460370200034 شــماره پرونده: 
9309983814500014  شماره بایگانی شعبه: 930405  نظر به اینکه 
خانم مهسا فرهودی پور فرزند سيروس شــکایتی عليه آقای نيما عيدی 
وندی فرزند علی مبنی بر مشاركت در آدم ربائی و تجاوز و زنا به عنف در 
این دادگاه مطرح نموده كه پرونده آن به كالســه 930405 و این دادگاه 
ثبت و وقت رسيدگی برای روز 1397/01/20 ساعت 9 صبح تعيين شده 
اســت نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 
قانون آیين دادرسی كيفری مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکی از 
روزنامه های كثيراالنتشــار محلی طبع و نشر می گردد و از متهم مذكور 
دعوت به عمل می آید جهت رســيدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی را 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 36571 شعبه 3 دادگاه كيفری یك استان 

اصفهان) 18 كيفری استان سابق( )150 كلمه، 1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/14 شــماره نامــه: 9610113633201212 شــماره پرونــده: 
9609983633201080 شماره بایگانی شــعبه: 961087 از دفتر شعبه 
دوم دادگاه عمومی شهرستان خمينی شــهر در پرونده مطروحه كالسه 
961087 به آقایان و بانوان فاطمه صرامی، اســماعيل صرامی، مجتبی 
جوالیی، قدرت اله سنایی، حســن كندری خواندگان پرونده فوق الذكر 
كه مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای عبداله بدیعی 
فرزند حســين با وكالت خانم مریم محمدی به خواسته الزام به تنظيم و 
انتقال سند رســمی و نيز الزام به تحویل ملك  و در جریان رسيدگی می 
باشد اخطار می نماید كه برای روز چهارشنبه مورخ 1397/01/29 ساعت 
12 صبح در دادگاه شعبه دوم محاكم عمومی خمينی شهر مراجعه نماید 
و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت كتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيبا رای 
صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. ایــن آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امــور مدنی یك نوبت 
در یکی از روزنامه های كثيراالنتشــار درج می شــود. م الف: 6878 
 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمينی شهر

 )192 كلمه، 2 كادر(
احضار متهم

12/13 شماره درخواســت: 9610463634900013 شــماره پرونده: 
9609983634901148 شماره بایگانی شــعبه: 961201 نظر به اینکه 
در پرونده كالســه 961201 د 4 آقای مهدی خليليــان فرزند مظلوم به 
اتهام ترك انفاق همسر و فرزند مشترك تحت تعقيب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویــز ماده 174 قانون آیين 
 دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب در روزنامه 
زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه چهارم 
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان خمينی شهر واقع در 
منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 
حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده می نماید. م الف: 6879 
شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمينی شهر 

)124 كلمه، 1 كادر(
ابالغ رای

12/16 كالسه پرونده: 1341/96 شماره دادنامه: 1517 تاریخ رسيدگی: 
96/10/28 مرجع رسيدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف خمينی شهر، 
خواهان: حافظ شيرازی با وكالت مریم مشــتاقی به نشانی خمينی شهر 
محله قائميه خ سعدی ك ش زلقی پ 32، خوانده: مجتبی حاجی پور علی 
آبادی به نشانی اصفهان خ چمران خ محمد طاهر كوی 22 بهمن، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی حافظ شــيرازی با وكالت خانم مریم مشتاقی 
به طرفيت آقای مجتبی حاجی پور علی آبادی به خواســته مطالبه مبلغ 
دویست ميليون ریال به استناد چك شماره 846811-95/10/22 با توجه 
به خواســته خواهان و با توجه به وجود اصل مستند دعوی در ید خواهان 
كه حاكی ازاشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آن را دارد و 
با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی هيچ گونه دفاعی در قبال 
خواسته خواهان بعمل نياورده فلذا شــورا دعوی خواهان وارد تشخصی 
مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت دویســت ميليون ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه از زمان سررسيد تا 
زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غيابی و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومی  خمينی 
شهر است. م الف: 6888 شعبه هشتم مجتمع شماره یك شورای حل 

اختالف خمينی شهر )276 كلمه، 3 كادر(
اخطار اجرایی

12/24 شماره: 409/96 به موجب رای شماره 995 تاریخ 96/8/6 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرســتان خمينی شهر كه قطعيت یافته است 
محکوم عليه 1- اميدعلــی محمدی 2- حيدر علــی محمدی 3-علی 
محمدی هر سه به نشانی مجهول المکان محکومند تضامنا به پرداخت 
مبلغ هشتاد و هشت ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و سيصد و یازده 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد 
چك لغایت اجرای حکم در حق خواهان بانك مهــر اقتصاد با مدیریت 
عليرضا زمانی به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحيد پ 3  با وكالت 
فرزانه عباسی  به نشــانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع كوثر فاز اول ط 
2 واحد 417 و پرداخت یك ميليــون و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوكاله در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتی 
به صندوق دولت رای غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين كه 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی كند كه اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:6851 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یك 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )236 كلمه، 2 كادر(
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تب عجیب »صالح« در آنفیلد؛ 
کاپهامسلمانمیشوند!

محمد صــاح در همین چند مــاه حضور در 
عملکــرد  لیورپــول، 
فوق العاده ای داشته 
و تبدیل به دومین 
بازیکــن تاریــخ 
باشگاه شده است. 
از آنجایی که محمد 
صاح مسلمان است، 
عاقه هواداران لیورپول به او به حدی زیاد شده 
که قصد دارند با استمرار درخشش او مسلمان 
شــوند.بعد از دیدار هفته قبل برابر پورتو که 
با درخشــش صاح و گل دیدنی او در پرتغال 
همراه بود، هواداران لیورپول با سر دادن شعاری 
اعام کردند اگر درخشش محمد صاح ادامه 
پیدا کرده و او باز هم موفق به گلزنی شــود، ما 

هم مسلمان خواهیم شد.

استاندار اصفهان  سفیر ورزش همگانی می شود

پیشنهاد سردبیر:
الیک روز

رکورداستثناییرئال
دراللیگا

رئال مادرید در آخرین بازی یکشــنبه از هفته 
بیســت و چهارم اللیگا 
برابــر رئــال بتیس 
قــرار گرفت و پنج 
بر ســه پیروز شد. 
در این دیدار مارکو 
آسنسیو، ستاره میدان 
بود که توانست دو گل برای 
تیمش به ثمر برساند. گل دوم این بازیکن یک 
رکورد ویژه را هم برای رئال مادرید به دســت 
آورد. این گل ۶ هزارمیــن گل رئال مادرید در 
رقابت های اللیــگا بود. در حالــی که در نیمه 
نخست، بتیس توانست با نتیجه ۲ بر یک از رئال 
مادرید پیش بیفتد، در نیمه دوم مادریدی ها به 
بازی برگشتند و توانستند پیروزی را به دست 
بیاورند . حاال رئال به اولین تیم در فوتبال اسپانیا 
تبدیل شده  که ۶۰۰۰ گل در رقابت های اللیگا 

به ثمر رسانده است.

خبر روز

افشایفسادیدیگردرفوتبال
بعداز۲۰سال

دو تــن از بازیکنــان ســابق تیــم کاســتل 
دی ســانگروی ایتالیا 
اعتــراف کردند که 
ایــن باشــگاه در 
باخــت 3 بر یکش 
مقابل باری در ماه 
ژوئــن ســال 1997 

تبانی کرده است.
داســتان صعود غافلگیر کننده تیم کاســتل 
دی سانگرو به سری B فوتبال ایتالیا آنقدر جالب 
بود که درباره اش یک کتــاب با عنوان »معجزه 
کاســتل دی ســانگرو« به قلم جو مک گینس 
آمریکایی نوشته شــد که البته در همان کتاب 
اشاره  ای به اتفاقات مرموز در تیم هم شده است.

آن اتفاقات مرموز حاال زیر ذره بین قرار گرفته و 
مصاحبه ای که یک برنامه ورزشــی در شبکه 7 
تلویزیون ایتالیا با دو تن از بازیکنان سابق تیم 
کاستل دی ســانگرو درباره باخت 3 بر یک آنها 
مقابل باری در دسته سوم فوتبال ایتالیا در روز 
15 ژوئن ســال 1997 انجام داده، ماهیت آن 

اتفاقات را مشخص کرده است.

اعتراف روز

  قاب روز

سلطه بارسلونا و مسی بر اللیگا

باید گفت کارلوس کی روش از نظر فنی به سامان قدوس اعتقاد زیادی دارد و 
همین مسئله کار را برای شجاعی سخت تر می کند.بعد از دعوای فدراسیون  
و علی کریمی، مسعود شجاعی جزو کسانی بود که از کریمی حمایت کرد و 
علیه فدراسیون موضع گرفت. همان موقع خیلی ها گفتند مسعود قید تیم 
ملی را زده که فردای حمله کریمی به فدراســیون و کی روش، از جادوگر 

دفاع می کند.

»قدوس«جانشینشجاعیمیشود

93
قرارداد علی علیپور با پرسپولیس تمدید می شود که البته امری 
طبیعی است؛ اما جالب اینکه تا پایان سال 9۸ هم قرارداد علیپور 
میلیاردی نمی شود و قرار شده آن سال قراردادش 999 میلیون 
باشد.اولین قرارداد علیپور با پرسپولیس 15 میلیون تومان بود که 
البته بعدا 5۰ میلیون شد. قرارداد امسال او هم 3۰۰ میلیون بود 

که با نظر باشگاه 55۰ میلیون شد.

به دنبال تهدید فدراسیون کشــتی مبنی بر حضور نیافتن در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در 
آمریکا به دلیل تعویق جام جهانی کشتی فرنگی در ایران،احتمال موافقت اتحادیه جهانی با پیشنهاد 

ایران قوت گرفت.
پس از آنکه اتحادیه جهانی کشتی در تصمیمی غیرمنطقی و به دلیل درخواست کشورهای اروپایی، 
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز را از اردیبهشت ماه به آذرماه سال آینده موکول کرد، 

فدراسیون کشتی اعام کرد قصدی برای حضور در جام جهانی کشتی آزاد آمریکا ندارد.
از آنجا که رقابت های قهرمانی اروپا در فاصله کمی با رقابت های جام جهانی کشــتی فرنگی برگزار 
می شود، کشورهای اروپایی از جمله روسیه از اتحادیه جهانی درخواست کردند رقابت های جام جهانی 
کشــتی فرنگی را به تعویق بیندازد تا کشــورهای اروپایی حاضر در این رقابت ها بتوانند با قدرت در 
رقابت های قهرمانی اروپا حاضر شوند؛ اما فدراسیون کشتی نیز در پیشنهادی به اتحادیه جهانی اعام 
کرد حاضر است دو روز قبل یا بعد از جام جهانی کشتی آزاد که فروردین ماه در آمریکا برگزار می شود، 
این رقابت ها را در اهواز میزبانی کند که اتحادیه جهانی کشتی با این پیشنهاد در ابتدا مخالفت کرد و 

ایران نیز متعاقبا اعام کرد با این اوصاف در جام جهانی کشتی آزاد شرکت نمی کند.
به دلیل اهمیت حضور ایران در جام جهانی کشتی آزاد آمریکا برای هر چه کیفی تر شدن این رقابت ها، 
اتحادیه جهانی کشتی نام ایران را از لیست ۸ کشور شــرکت کننده در مراسم قرعه کشی خط نزد تا 

ایران با آمریکا،ژاپن و گرجستان هم گروه شود.
بر اساس برخی اخبار شنیده شده، ظاهرا مســئوالن اتحادیه جهانی قول حضور ایران در جام جهانی 
کشتی آزاد را گرفته اند و در مقابل قصد دارند با پیشنهاد ایران برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی 

در فروردین ماه موافقت کنند.

آقایگل؛از15میلیونتامرزمیلیارد
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جامجهانیکشتیفرنگی،فروردینماهبرگزارمیشود

نیکبختدر»کن«
مانکنمیشود!

 علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن سابق استقال 
و پرســپولیس گفت:چندی پیش از طریق خانم 
ســپیده میرحســینی برای حضور در یک فیلم 
کوتاه دعوت شــدم. آنطور که دوســتان در این 
مورد با مــن صحبت می کردند قرار اســت فیلم 
در جشــنواره کن به نمایش درآیــد. فیلم راجع 
به کارهای مدلینگ اســت و من نقش مانکن را 

بازی می کنم.

انتقادجدیدازقراردادتبلیغاتی
کیروش

قابل پیش بینی بود که قرارداد تبلیغاتی کارلوس 
کی روش با بانک ســامان انتقــادات زیادی را به 
همراه داشته باشــد. روزنامه جمهوری اسامی 
جدیدترین منتقد این قضیه است که در مطلبی 
نوشته: شنیده ها حکایت از آن دارد که قراردادی 
که یک بانــک برای اســتفاده از عکس کی روش 
در بیلبوردهای خیابانی بســته است به مبلغ یک 
میلیون دالر است. سوالی که وجود دارد این است 
که در صــورت صحت این خبر، بــا چه توجیهی 
می توان چنین اقدامی را در چارچوب فعالیت های 
بانکی دانست؟ و آیا این قبیل ولخرجی ها به بیمارتر 

شدن اقتصاد نیمه جان کشور کمک نمی کند؟ 

در حاشیه

»پوگبا«بهبازیباسویانمیرسد
مورینیو درباره وضعیت پوگبا گفت: »من باید 
در مورد اینکه چه کسی 
را جایگزیــن پوگبا 
کنم فکر می کردم، 
اینکــه در نبود او 
باید چــه کار کنم. 
روز جمعــه ما یک 
جلسه تاکتیکی خوب 
داشتیم و آن زمان من باید تصمیم می گرفتم 
که چه کســی جای پوگبا را بگیــرد و مایکل 
کریک را انتخاب کردم. ما هنوز اطاع دقیقی 
از وضعیت پوگبا نداریــم، اینکه آیا او می تواند 
چهارشــنبه شب به ما در اســپانیا کمک کند 
یا نه.« عاوه بر پوگبا، بــازی کردن آندر هررا، 
هافبک اســپانیایی منچســتریونایتد هم در 
خانه سویا مشخص نیست؛ چرا که او از ناحیه 
ران آسیب دیده اســت. این در حالی است که 
مروان فلینی هم هنوز به دلیل مصدومیت زانو 

خانه نشین است.

اتفاق روز

سکونت در طبقه ۲۳ 
برج غرب پایتخت

ریز و درشت زندگی سرمربی پرتغالی تیم ملی ؛

از عالقه به خودروی شاسی بلند تا پاسخگویی به همسایگان

سرمربی تیم ملی که در بدو ورود به تهران 
در هتل المپیک ساکن شــده بود، تمایل 
به داشتن خانه شــخصی در محلی داشت 
که از امکانات بسیار خوبی بهره ببرد و به 
راحتی خدمات مورد نیاز خود را فراهم 
کند؛ به طــوری که نیازی بــه خروج از 
ساختمان نداشته باشــد. با درخواست 
مرد پرتغالی، فدراسیون فوتبال واحدی 
در برج ایران زمین برای سرمربی تیم ملی 

در نظر گرفت.
واحد ۲۸۰ متری کــی روش در طبقه ۲3 این 
برج قرار دارد و تمام وسایل مورد نیاز یک زندگی 
لوکس که نیاز به اســتفاده از خدمات بیرونی را 
رفع کند هم در آن فراهم شد. موقعیت مناسب 
آپارتمان او به گونه ای است که به راحتی تهران 

را از این طبقه زیر پای خود دارد. 

سرمربی موفق پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که هفتمین سال حضور در ایران را هم پشت سر می گذارد و تاکنون دو بار موفق به رساندن تیم ملی به جام جهانی 
شده ، شاید  از ابعاد مختلف، متفاوت ترین مربی خارجی تیم ملی ایران باشد. کی روش هرچند زیاد در تهران سکونت ندارد و با هر تعطیلی از کشور خارج می شود 

)که همین موضوع هم باعث انتقاد مخالفانش از جمله کریمی و مایلی کهن شده(؛ اما همان چند ماهی هم که در سال، در تهران است،زندگی جالبی دارد.

عالقه به خودروی شاسی بلند
کی روش که در بدو ورود به تهران تحــت تاثیر بزرگی 
و شــلوغی آن قرار گرفته بود و به گفتــه نزدیکانش از 
نحوه رانندگی ایرانی ها در خیابان های شــلوغ پایتخت 
متعجب بود، درخواست راننده شخصی را در بند قرارداد 
خود گنجاند و با پول عابربانک معروف، خودروی نیسان 
مورانوی مســی رنگ از نخســتین روزها زیــر پای او و 
راننده اش قرار گرفت. با گذشــت چند سال از استفاده 
این خودروی ژاپنی، از اسفند ماه 95 فدراسیون 
فوتبال خودروی آقای سرمربی را نو کرد 
و یک دســتگاه سانتافه ســفید را در 

اختیارش گذاشت. 
مرد پرتغالی تیم ملی با وجود 

اینکه در تمرین های تیم ملی بسیار جدی 
و مقتدر به نظر می آیــد و کمتر پیش می آید او را 

در حال خنده و شــوخی ببینیم؛ اما در محل سکونت 
خود قضیه متفاوت است و عمدتا در مواقعی که در البی 
برج، کافی شاپ یا سالن ورزشی و استخر حاضر می شود، 
لبخندی روی لب دارد و اگر کسی مایل به حرف زدن 

با کی روش باشد، با حوصله و خوش رویی جواب 
او را می دهد.

 پاسخگویی 
به همسایگان

با وجود عاقه کی روش به زندگی 
در واحد مسکونی خود و ترک هتل؛ 
اما او در اکثر مــوارد غذای خود را 
از رســتوران های اطراف برج تهیه 
می کند و کمتر پیــش می آید که 
کی روش سفارشی از رستوران های 
مختلف نداشــته باشد. بدون شک 
زندگی مجردی و نبود خانواده در 
کنار کی روش او را مجاب به تهیه 

غذا از رستوران ها می کند.
غذاهــای پرچرب و ســنتی ایران 
معموال مطابق ذائقه خارجی های 
ساکن ایران نیســت؛ اما کی روش 
در مدت زمان حضور خود در ایران 
رفته رفته با غذاهــای ایرانی اخت 
شــده و میل زیادی برای خوردن 
غذاهایــی مانند کبــاب کوبیده 
دارد. او همچنین به پســته ایرانی 
هم عاقه زیــادی دارد و گاهی در 
جلسات و نشســت های خودمانی 
با دوســتان و همکاران سراغ این 

خشکبار محبوب را می گیرد.

سته
عالقه زیاد به کباب و پ

»انعام بده« و دست و دل باز
کی روش جزو خارجی های دست و دل باز فوتبال ما هم محسوب می شــود. او معموال در قبال دریافت 
خدماتی به ویژه از کارکنان محل های ثابتی که در آنجا حضور دارد، انعام های خوبی می دهد. کارمندان 
کافی شاپ برج که کی روش چندین بار به آنجا مراجعه می کند، جزو کسانی هستند که کی روش به آنها 
انعام می دهد؛ البته در دســت و دل بازی کی روش همین بس که چند سال قبل و در ایام نوروز حتی به 

برخی کارمندان فدراسیون و به ویژه کارگران کمپ تیم های ملی، عیدی هنگفتی داده بود.

حوصله 
زیاد در واکنش به سلفی

حضور کی روش در این برج که اکثر ســاکنانش 
پولدار و متمول محسوب می شوند، جذابیت های خاصی 

را برایشــان دارد. در روزهای نخســتین، او با درخواست های 
متعددی برای عکس یادگاری مواجه می شــد و بعضی حتی طی 
روزهای مختلف برای چندمین بار خواهان گرفتن ســلفی و عکس 
یادگاری بوده اند که تحمل و خوش رویی کی روش در برخورد با آنها، 
زبانزد اهالی آنجا شده اســت. این رفتار او در حالی که بسیاری 

ورزشکاران و هنرمندان ایرانی یا از انداختن عکس یادگاری 
فراری هستند یا در صورت استقبال بیشتر به مرز 

در رفتن از کوره می رســند، فوق العاده 
جالب است.

رییس فدراسیون ورزش همگانی در مجمع انتخاباتی هیئت همگانی 
اســتان اصفهان در سرای ورزشــکاران، اظهار کرد: مجمع انتخاباتی 
هیئت همگانی استان اصفهان در سطح عالی و با رعایت تمام مقررات 

و قوانین با حضور نماینده امور مجامع برگزار شد.
امیر مجدآرا افزود: معتقــدم آذرافزا در گروه قرار گرفته اســت، زیرا 
ریاست فدراسیون و هیئت ورزش همگانی، واقعا مسئولیت سنگینی 

است.رییس فدراسیون ورزش همگانی با بیان اینکه ورزش همگانی، 
نشاط و حوصله به همراه می آورد، یادآور شد: ورزش همگانی، به مقابله 
با معضات اجتماعی می پــردازد و با توجه به تاکیــدات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اینکه ورزش برای همه الزم اســت، تاش می کنیم 
منویات ایشان را تحقق ببخشیم.وی با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد 
حرکت خوب در شهرســتان ها، متذکر شــد: امیدوارم فرد انتخاب 
 شده از افراد توانمند و تمام ظرفیت ها در حوزه های مختلف استفاده 

کند. 
مجدآرا با تاکید بر اینکه در فدراســیون و هیئــت ورزش همگانی، ما 
نیامده ایم جایی را اداره کنیم بلکــه آمده ایم تا پرورش دهیم، تصریح 

کرد: هیئت ورزش همگانی اصفهان، مدت ها 
رییس نداشته؛ اما فعالیت های خوبی صورت گرفته که باید 

سرعت بگیرد.به گفته وی، دو کتاب سند تحول که بیش از 7 هزار 
ساعت روی آن کار کارشناسی انجام شده است در نخستین شورای 

استان به تصویب خواهد رسید. 
رییس فدراسیون ورزش همگانی تاکید کرد: تصمیمات خوبی برای 
ورزش همگانی گرفته خواهد شــد و اســتاندار اصفهان نیز به عنوان 
سفیر ورزش استان انتخاب می شود.وی ادامه داد: طی سال های اخیر 
در حوزه هایی مانند آموزش و بخش بانوان و آمارهای ســازمان یافته 

کارهای خوبی صورت گرفته است.

رییس فدراسیون ورزش همگانی:
استانداراصفهان

سفیرورزشهمگانیمیشود

زسکا مسکو فوتبال
- ستاره 

سرخ بلگراد
ساعت 
20:30

شبکه 
ورزش

فوتبال
شاختار - 

ساعتآاس رم
23:15

شبکه
ورزش

سویا فوتبال
-  منچستر 

یونایتد
ساعت
23:15

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

چهارشنبه 
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عادل بیژن اضافه کرد: نمونه های بســیار زیبایی از این مورد در حاشیه 
اتوبان غدیر و همچنین بر بستر رودخانه زاینده رود پدیدار شده است. 
در نظر گرفتن دید شــب یکی از نکات حائز اهمیــت در به کارگیری 
خلجان های ذهنی برای کاربران اســت؛ به گونه ای که در فصول سرد 
ســال که زمان تاریکی بیش از دیگر فصل هاست، نمایش ویژه ای را در 

سطوح مختلف بصری شهر فراهم می آورد.
این کارشناس ارشد معماری یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام 
نوروز و همچنین ورود موج جدیدی از مسافران به شهر زیبای اصفهان، 
به کارگیری روند نورپردازی »دید شــب« یکی از ارکان جذب و الهام 
شرایط مطبوع به کاربران فضای شهری است؛ با این شرط که گستره به 
کار گیری این روند را تا سطوح و الیه های پنهان تر شهری نظیر محالت 

نیز به پیش برد.
بیژن با بیان اینکه حجم به کارگیری این نورپردازی نیز باید در مقیاسی 

فراتر به کارگرفته شــود و در اصطالح مقیاسی فراشهری داشته باشد، 
گفت: یکی از مقیاس های فراشهری که در بستر شهر اصفهان قرار داشت، 
رودخانه زاینده رود است، استفاده توأمان از این بستر و همچنین احیای 
بناهای در مســیر آن می تواند به اوج خالقیت بصری شــهر بیفزاید و 

خاطره ای زیبا و فراموش ناشدنی در افکار بینندگان پدید آورد.
وی ادامه داد: بدنه پل هایی همچون خواجو، سی و سه پل، چوبی و مارنان 
بستر بسیار جذابی به منظور این نورپردازی ماهرانه است، البته وجود 
چنین نورپردازی و ترکیب رنگ ها، حتما باید با حضور افراد توانمند و 
ماهر در این زمینه صورت پذیرد؛ زیرا انجام یک حرکت بدون مطالعه، 

منجر به نتیجه ای معکوس خواهد شد.
این کارشــناس ارشــد معماری اضافه کرد: در کنار المان های اصیل و 
سنتی شهر اصفهان در بافت تاریخی، توجه به برخی از شرایط جغرافیایی 

و سطوح توپوگرافی موجود نیز می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد.

بیژن خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از مکان هایی که خاصیت فراشهری 
دارد، دامنه کوه صفه است؛ به گونه ای که هر گونه تاثیرگذاری بر دامنه 
آن می تواند در مقیاسی وسیع به جذب مخاطب پردازد و تاثیری شگرف 

بر گستره وسیعی از ساکنان شهر داشته باشد.
وی اظهارکرد: اصفهان با وجود پیشینه تاریخی بسیار غنی و همچنین 
بستری که این پیشینه را با توجه به مردمانی هنرور پدید آورده، دارای 

ذخیره ای عظیم از دستاوردهای هنری و الگوهای زیباشناسی است.
بیژن اظهارکرد: با توجه به مسائل و پیشینه های فرهنگی، تاریخی هنوز 
هم می توان ســیما و منظر شــهری اصفهان را در خور توجه و اهتمام 
بیشتر دانست و درصدد رفع موانع توســعه و توجه هر چه بیشتر به آن 
برآمد، یکی از اصیل ترین و خوش فرم ترین تناسبات، در این مجموعه 
گردآوری شــده؛ به گونه ای که هنوز و با تمام بی مهرهای انجام گرفته 
در مورد آن می توان غبار غفلت را از آن زدود و با تفکری راستین کمر 
همت بست و چهره رویایی آن را از پس غبار بی توجهی ها و نابخردی ها 

نمایان کرد.
وی با بیان اینکه برای بررســی و توجه هر چه بیشتر به منظر شهری، 
دو دسته نگاه نمایان است، گفت: یکی برنامه های کوتاه مدت و دیگری 
برنامه های بلندمدت اســت که هر دو دیدگاه به گونه ای خلل ناپذیر 
به یکدیگر وابسته هســتند؛ به گونه ای که غفلت از یکی و پرداختن به 
دیگری به ثمر نخواهد نشست. در مورد دیدگاه بلند مدت، باید به دنبال 

تدوین قوانین به روزتر و حتی تغییرات 
وسیعی از مالحظات منطقه ای بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با نگاهی به 
شهرهای موفقی چون برازیلیا، پاریس 
و استانبول و... در این زمینه می توان 
دریافت که کاربری شهرها در دهه های 
گذشته به سبب نوع و عملکرد ابزارهای 
دست بشر تغییرات چشمگیری داشته 

است.
وی اضافه کــرد: دیــدگاه بلندمــدت 
نیازمند شــناخت عمیق تری نسبت 
به انسان حال حاضر اســت. این روند 
در پی پیشرفت تکنولوژی بسیار زیاد 
دســتخوش تغییراتی حتــی گاهی 
ارگانیک، در ســیر تکاملی انسان شده 

است؛ بنابراین باید دید شهروندان اصفهانی نسبت به آنچه در گذشته 
در زمان تدوین قوانین شهرسازی دارا بوده اند، چه تغییراتی را متقبل 
شده اند و در این مرحله دیدگاه روان شناسان اجتماعی تاثیر بسزایی در 
پاسخ به این پرسش خواهد داشت. این کارشناس ارشد معماری اضافه 
کرد: در مرحله بعدی تدوین پروژه های کوتاه مدت در مسیر پروژه های 

بلندمدت، می تواند به پیشبرد هر چه سریع تر این مهم بینجامد.  

وقتی نورپردازی بر زیبایی اصفهان می افزاید؛

شب های دیدنی!

یک کارشناس ارشد معماری اظهارکرد: یکی از برنامه ریزی های موفق شهرداری اصفهان به منظور رونق هر چه بیشتر سیما و منظر شهری، 
استفاده از نور است؛ به گونه ای که یکی از اساسی ترین نیازهای بشری یعنی نورپردازی و ایجاد تخیل در شب را به تصویر کشیده است.

اصفهان بر لبه فرونشست زمین حرکت می کند!
پیشنهاد سردبیر:

بامسئوالن

خـبر

 در جریان پاکسازی استان دیرالزور 
از لوث تروریست ها؛

سردار مصطفی زاهدی در 
دفاع از حرم به شهادت رسید

مصطفی زاهــدی در درگیری بــا باقی مانده 
عناصر گروهــک های تروریســتی در منطقه 
البوکمال در استان دیرالزور به شهادت رسیده 
است. نیروهای جبهه مقاومت پس از ریشه کن 
شدن داعش، از آبان ماه ســال جاری با ورود 
به محله های البوکمال در حال پاکســازی این 
منطقه از عناصر این گروه و سایر تروریست ها 
هستند. بر اســاس اعالم منابع آگاه، تالش ها 
برای انتقال پیکر مطهر این شــهید بزرگوار از 
ســوریه و برگزاری مراسم تشــییع در سالروز 

شهادت حضرت صدیقه کبرا)س( ادامه دارد.
با این حال به دلیل شرایط آب و هوایی دیرالزور 
و باران شــدیدی که در این منطقــه می بارد، 
انتقال پیکــر این شــهید با دشــواری هایی 

روبه روست.

حجت االسالم ماندگاری مطرح کرد:
اقتدا به والیت و استقامت 

راه حل مشکالت امروز
حجت االســالم  محمدمهدی مانــدگاری در 
مراســم عزاداری حضرت زهرا)س( با تسلیت 
به بازماندگان حادثــه هواپیمایی اخیر تصریح 
کرد: اگر می خواهیم مشکالت جامعه رفع شود 
و جامعه برای ظهور حضرت مهدی)عج( مهیا 
گردد، باید تعاونی بِر و تقوا راه بیندازیم و پنج 

اصل را رعایت کنیم.
استاد حوزه بابیان اینکه جمع و امت شدن، امام 
و وحدت داشتن، نیت خیررسانی و رعایت اصل 
تقوا، پنج ویژگی الزم برای تعاونی تقواســت، 
گفت: اگر طول این ۴۰ ســال انقالب اسالمی 
در دوره هــای مختلف انتخابات  را احســاس 
کرده بودیم، به کســانی رای می دادیم که به 
همه  جامعه خیر برســانند و قطعــا وضع ما از 
امروز خیلی بهتر بود.حجت االسالم ماندگاری 
بیان کرد: زندگی امروز ما در جامعه اجتماعی 
با مشــکالت زیادی روبه روست و انقالب ما در 
پیــروی از پیامبر)ص( و حضــرت زهرا )س( 
با نظام اســالمی شــکل گرفته اما هنوز دولت 
اسالمی و جامعه اسالمی در تراز اسالم برقرار 
نشده اســت. وی بابیان اینکه در مسیر عمل، 
به والیت اقتدا داشــته باشــیم و پا جای پای 
امام زمانمان بگذاریم، اظهار کرد: صف جلوی 
امروز من و شما ولی فقیه است که اگر امروز به 
ولی فقیه اقتدا کنیم گویی به امیرالمومنین )ع( 
اقتدا کرده ایم.حجت االسالم ماندگاری با تاکید 
بر اینکه استقامت نقش مهمی دارد، گفت: امروز 
باید استقامت کنیم، پای این انقالب بایستیم 
و کم نیاوریم؛ کســانی که امام علی )ع( و امام 
حسن)ع( یا امام حســین)ع( را تنها گذاشتند 
کســانی بودند که کم آورده بودند و استقامت 
نکردند، ان شــاءا... ما امام زمانمان و نایبش را 

تنها نگذاریم و کم نیاوریم.

رییس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی 
اصفهان:

 دنیاطلبی، نشانه فاصله گرفتن 
از مکتب فاطمی است

مسئول بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان 
در هیئت عاشــوراییان وزارت دفــاع منطقه 
اصفهان، با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا و 
تســلیت ایام فاطمیه)س( اظهار کرد: شــهدا 
که راه و مســیر فاطمی را به صورت عملی طی 
کردند برای همه حجتی هســتند تــا بدانیم 
چگونه باید مســیر دفاع از والیت را ادامه داد.
حجت االسالم والمســلمین مهــدی نیلی پور 
با بیان اینکه اهل بیت عصمــت و طهارت)ع( 
آشنا به راه ملکوت و ســماوات هستند، گفت: 
از این رو زمانی که مناسک هایمان را با معارف 
اهل بیت)ع( ادغام کنیم، راه سعادت را به خوبی 
طی خواهیم کرد.وی با تاکیــد بر اینکه کار را 
برای خــدا انجام دهید، اظهار کرد: ســفارش 
حضرت زهــرا )س( به همه مــا خالص کردن 
زندگی مان برای خداســت و کســی که تمام 
زندگی خود را بر محور توحید بگذارد، انســان 
خالصی است.حجت االســالم نیلی پور با بیان 
اینکه به جــای معامله با مــردم، باخدا معامله 
کنید، گفــت: زندگی حضــرت صدیقه)س( 

سراسر اخالص به درگاه خداوند بوده است.
رییس بنیاد مهدویــت و آینده پژوهی اصفهان 
خطاب به همه تصریح کرد: برای رســیدن به 
مقام عنداللهی، خلوص علوی و فاطمی داشته  و 
مراقب باشید گرفتار هوس های دنیایی نشوید.

وی افزود: دنیاطلبی، بی عفتــی، بی حیایی و 
تجمل گرایی، نشــانه فاصله گرفتن از مکتب 

فاطمی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار:
اصفهان بر لبه فرونشست زمین 

حرکت می کند!
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان 
گفت: خشک شــدن زاینده رود در پی استفاده 
بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی، تاثیرات 
قابل مشاهده ای در ساخت و سازهای موجود اعم 
از ساختمان های نوساز و ابنیه تاریخی داشته که 

نشانگر فرو نشست زمین در این شهر است.
سید جمال الدین صمصام شــریعت در حاشیه 
همایش بررسی فرونشســت زمین در گفت وگو 
با ایمنا، مهم تریــن علل فرونشســت زمین در 
اصفهان را استفاده بیش از حد از سفره های آب 
زیرزمینی عنوان کرد و گفت: برداشــت های بی 
رویه از سفره های زیرزمینی باید متوقف شود و به 
هر ترتیب ممکن آب در زاینده رود جاری شود تا 
از شدت تخریب های فرونشست زمین جلوگیری 

به عمل آید.
وی توجه به ساختمان های تاریخی شهر را توجه 
به هویت اصفهــان عنوان کرد و گفــت: باید به 
موضوع فرونشســت زمین بــرای جلوگیری از 
تخریب بناهــای تاریخی توجه جدی داشــت 
و بــا تمهیداتی خــاص، برای رفع این مشــکل 

چاره اندیشی کرد.
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان با 
تاکید بر اینکه در برخی از نقاط اســتان و شهر 
اصفهان وضعیــت بحرانی تر اســت، گفت: اگر 
الیه های خاک فشرده شود، حتی در صورتی که 
آب در رودخانه جاری شود، خاک غیرقابل تغذیه 

و فشردگی آن غیرقابل جبران خواهد بود.
وی از برداشــت های بی رویه آب در باالدست و 
پایمال شــدن حقوق قانونی مردم انتقاد کرد و 
گفت: بایــد از نادیده گرفتــن حقابه هایی که از 
روز نخســت تاکنون وجود داشــته، جلوگیری 
شــود و وزارت نیــرو با نظــارت کافــی بر این 
موضوعات در کنترل نحوه برداشت و جلوگیری 
 از برداشــت حقابه های نابجا نقش تاثیرگذاری 

داشته باشد.

فرماندار اصفهان:
 با رعایت قوانین می توان 

بهترین تصمیمات را اتخاذ کرد
فرماندار اصفهان در دیدار با مدیرکل ســازمان 
تامین اجتماعی استان، با اشاره به گستردگی کار 
سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: باتوجه به 
حجم باالی افراد تحت پوشــش سازمان تامین 
اجتماعی در استان و شهرستان، ما آماده هرگونه 
همکاری با این ســازمان در جهت رفع مشکالت 

موجود هستیم.
احمد رضوانی معاون استاندار،  با بیان اینکه همه 
مشکالت در ســایه همکاری و تعامل، قابل حل 
است، افزود: امیدواریم مشکالت موجود در سایه 
تعامالت سازنده بین دستگاهی، برطرف گردد؛ 
چراکه این گونه تعامالت می تواند کارساز باشد. 

رضوانی عنــوان کرد: با رعایــت قوانین می توان 
بهترین تصمیمات را اتخاذ نمود. 

وی با اشاره به برخی مشکالت موجود در کالنشهر 
اصفهان، تصریح کــرد: ان شــاء ا... با تخصیص 
اعتبــارات مناســب و تعامــالت ســازنده بین 
دستگاهی، در آینده شــاهد رفع این مشکالت 

باشیم. 
گورابی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان 
نیز در این دیدار به تعهدات و مطالبات سازمان از 
دیگر دستگاه ها اشــاره کرد و خواستار همکاری 
بیشتر فرمانداری جهت وصول مطالبات سازمان 

تامین اجتماعی شد.

منظـر شـهری شـهرداری  و  مدیـر سـیما 
اصفهـان اظهارکـرد: مطابـق بخشـنامه مرکـز 
تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی و سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور، مصالحـی کـه توسـط 
دسـتگاه های اجرایـی، مهندسـان مشـاور و 
پیمانـکاران در پروژه های سـاختمانی اسـتفاده 
می شـود، بایـد بـا رعایـت ضوابـط و مقـررات 

»کنتـرل آتـش« باشـد.
محمـد عقیلـی بـا بیـان اینکـه گواهی نامـه 
واکنـش در برابـر آتـش، مطابـق بـا ضوابـط 
مقـررات ملـی سـاختمان بـوده و سـازمان 
آتش نشـانی پیگیـر تحقـق آن اسـت، گفـت: 
برای دریافـت ایـن گواهی نامه رعایـت مواردی 
همچـون فاصلـه بیـن طبقـات مهـم اسـت تـا 
هنـگام وقـوع حریـق، آتـش بـه آسـانی از یک 
طبقه به طبقات دیگر سـرایت نکنـد؛ همچنین 
اسـتفاده نکردن از مصالـح آتش زایـی همچـون 
چوب در نمـای سـاختمان مـورد تاکید اسـت.
رییس اداره طراحی شهری شـهرداری اصفهان 
بـا تاکید بـر اینکـه چـوب مصالـح خوبـی برای 
نمـای سـاختمان نیسـت، اظهارکـرد: از نظـر 
سیمای شـهری و ضوابط آتش نشـانی، استفاده 
از چـوب بـرای نمـای سـاختمان ها توصیـه 

نمی شـود؛ البتـه از بعضـی چوب ها کـه گواهی 
اسـتاندارد مقاومـت در برابـر حـرارت را دارد، 
می توان به صـورت محدود در نمای سـاختمان 

اسـتفاده کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه چـوب در نمای سـاختمان، 
بایـد توزیـع هماهنـگ داشـته باشـد، افـزود: 
طبق طـرح تفصیلـی، از چـوب اسـتاندارد تنها 
در بخش هـای محـدودی از نمـا بیـن پنـج تـا 
۱۰ درصـد بـا لحـاظ منطـق معمـاری می توان 

اسـتفاده کـرد.
عقیلـی تصریـح کـرد: وظیفـه نظـارت وکنترل 
اجـرای طرح هـای تصویـب شـده بـرای نمـای 
سـاختمان ها، بـر عهـده ناظـران معمـاری و 

عمرانـی شـهرداری های مناطـق اسـت.

مدیر سیما و منظر شهری شهرداری:

از چوب در نمای ساختمان استفاده نکنید

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 
سازمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد به استناد مواد 16 و 60 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی در نظر دارد نام های 

تجاری شرکت کاشی نیلو به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت اطالع از 

شرایط و نحوه شرکت در مزایده به واحد اجرائیات شعبه نجف آباد مراجعه نمایند. 

الف( نام تجاری نیلو به شماره 190132

ب( نام تجاری pacific ceram به شماره 209702

ج( نام تجاری union ceramic به شماره 209683

قیمت پایه:  000 / 000 / 000 / 70 ریال

مکان مزایده: ساختمان تامین اجتماعی شعبه نجف آباد

مهلت ارائه پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز شنبه 26 اسفند 96 خواهد بود

تاریخ و زمان مزایده: 27 / 12 / 1396 ساعت 9 تا 12

 استفاده توأمان از 
بستر زاینده رود 

و همچنین احیای 
بناهای در مسیر 

آن، می تواند 
به اوج خالقیت 

بصری شهر 
بیفزاید

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اظهارکــرد: به منظور جلوگیــری از پارک های 
حاشــیه ای و کاهــش ترافیک، تعــداد زیادی 
پارکینــگ در خیابان هــای مختلــف شــهر 
احداث شــده اســت.علیرضا صلواتی با اشاره 
به پارکینگ هــای در حال احداث شــهرداری 
افزود: یکــی از پروژه های شــاخص میدان امام 
علی)ع(، مجموعه تجــاری، اداری و پارکینگ 
کمرزرین است که مراحل سفت کاری پارکینگ 
آن رو به اتمام اســت. وی ابراز امیدواری کرد: با 
توجه به کمبود فضای پــارک خودرو در میدان 
امام علی)ع(، پارکینگ کمرزرین هرچه سریع تر 
به بهره برداری برسد.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن 

به ایام پایانی سال و افزایش مراجعه شهروندان 
به بازار، قطعه زمینی به وسعت پنج هزار مترمربع 
برای احداث پارکینگ همسطح در شمال خیابان 
ولی عصر ابتــدای کندرو میدان امــام علی)ع( 
تملک و آســفالت شــده و تا چند روز آینده در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در خیابان خواجه نظام الملک 
حدفاصل خیابان ولی عصر تا خیابان احمدآباد 
نیز یک پارکینگ احداث شده است، گفت: برای 
سرویس دهی بهتر به شهروندان، عالوه بر ورودی 
پارکینگ از ســمت خیابان ولی عصر، از محور 
احمدآباد نیز یک ورودی ایجاد شده و تا دو روز 

آینده بازگشایی می شود.
صلواتی خاطرنشــان کرد: پارکینگ دیگری در 
خیابان احمدآباد مقابل آزمایشــگاه مهرگان به 
صورت همسطح راه اندازی شــده تا شهروندان 
دغدغــه کمتری بــرای پارک خــودرو در این 
محدوده داشــته باشــند.وی ضمن توصیه به 
شــهروندان برای اســتفاده کمتــر از خودرو، 
درخواست کرد: چنانچه از خودرو برای سفرهای 
درون شهری خود اســتفاده می کنند، از پارک 
حاشــیه ای در کنار خیابــان خــودداری و از 

پارکینگ های احداث شده، استفاده کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری: 

پارکینگ ها از ترافیک شهری جلوگیری می کند

چهره ها

  قاب روز

پیش از عزیمت به پادنا انجام شد؛
استقبال استاندار اصفهان از ناطق نوری

حجت االسالم ناطق نوری که  برای حضور در مراسم چهلم حاج شیخ مهدی مظاهری به اصفهان 
سفر کرده است، در پاویون فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از سوی استاندار اصفهان 

مورد استقبال قرار گرفت.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2362 | February  21,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2362 | چهارشنبه 2 اسفند 1396 | 4 جمادی الثانی 1439



16
0

12
-1

پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله :
فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان و 

دوستی خاندانش و قرائت قرآن. 

چهار شنبه 2 اسفند 1396|4 جمادی الثانی 1439  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2362| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2362,  Februray  21
 2018 .  12 Pages

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

در زندگی بیشتر ما حسرت هایی وجود دارد که 
به خاطر دنبال نکردن شغل رویایی، برنامه ریزی 
برای زندگی بهتر یا حتی یادگیری مهارت جدید 
است. ممکن است هر بار با یادآوری فرصت های 
ازدست رفته آه بکشیم و حسرت بخوریم؛ اما واقعا 
دلیل این تنبلی و تعویق انداختن فرصت هایمان 
چیســت؟ با نگاه به بهانه های زیر که منتهی به 
یک خودارزیابی صادقانه نیز می شــود، متوجه 
خواهید شــد که تنها مانع شــما بــرای دنبال 
نکردن رویاهایتان خودتان هســتید. آیا شما از 
ابتدا یک فرد موفق به دنیا آمده اید یا با تصمیم 
گیری های مشــخص و دنبال کــردن راه های 
مختلف به موفقیت می رســید؟ واضح است که 
وقتی به این ســوال فکر می کنید گزینه  دوم به 
واقعیت نزدیک تر است. شکی نیست که برخی 
از انسان ها در شــرایط بهتری نسبت به دیگران 
به دنیــا می آیند؛ اما حقیقت این اســت که هر 
فردی خودش انتخاب می کند که آیا می خواهد 
به موفقیت برسد یا نه.درست است که نمی توانید 
خیلی از چیزها را طبق میل خود پیش ببرید؛ اما 

می توانید برخی جنبه ها را کنترل کنید.
۱. وقت کافی ندارم

بیشتر مواقع، اولین بهانه ای که مردم برای انجام 
ندادن کارها به زبان می آورند این است که به اندازه  
کافی وقت ندارند. از آنجایی  کــه زندگی امروز 
درگیری ها و مشــغله های خودش را دارد، این 
یکی از آســان ترین بهانه هاســت. ممکن است 
در طول هفته میان کار تمام وقت، رسیدگی به 
امور خانوادگی، دوســتان و سرگرمی ها تنها ۲ 
یا ۳ ساعت زمان خالی برای خود داشته باشید. 
به  عبارت  دیگر، زمانی برای دنبال کردن رویاهای 

شغلی تان نخواهید داشت، درست است؟
در این دنیا هر کس شرایط خودش را دارد با وجود 
این، همیشه راهی برای فرار وجود خواهد داشت. 
بدون در نظر گرفتن محل زندگی، تعداد منابعی 
که در دسترس دارید یا استعدادهای درونی تان، 
شما هم مثل همه مردم در طول روز ۲۴ ساعت 
زمان دارید.آیا فکر می کنید کارآفرین هایی که به 
هدف شان رسیده اند بیشتر از شما زمان دارند؟ 
به هیچ وجه. در بیشتر موارد، آنها ۸۰، ۹۰ یا ۱۰۰ 
ســاعت در هفته کار می کنند تا رویایشان را به 

واقعیت تبدیل کنند. 

مهارت زندگی

بهانه هایی که اجازه نمی دهند 
رویاهایتان را دنبال کنید

 آثار کمک به فقیر:  عبدا... بن مبارک، درسالی قصد رفتن به مکه داشت. 
روزی از کوچه ای عبور می کرد. ناگهان زنی را دید که مرغی مرده  و گندیده  
از زمین برگرفت و در زیر چادر خود پنهان کرد! عبدا... گفت: ای زن! این 
مرغ مردار را چرا برداشتی؟ زن گفت: نیازمندی و احتیاج مرا وادار کرد تا 
این کار را انجام دهم! عبدا... چون این حرف را شنید، زن را به منزل خود 
برد  و پانصد دینار را که برای  سفر حج  تهیه کرده بود  به آن  زن فقیر داد. 
 آن سال به حج نرفت ولی هنگامی که حاجی ها برگشتند خطاب به عبدا...

 می گفتند: ما تو را در سفر حج در عرفات و منی و جاهای دیگر دیده ایم. 
عبدا... نزد امام علیه السالم شرفیاب شد و ماجرای خود را نقل کرد، امام 

فرمود: آری خداوند به شکل تو ملکی را آفرید که زیارت خانه خدا کند.
 همسایه سید جواد : فقیه کامل سید جواد عاملی می گوید: شبی درب 
خانه زده شــد . درب را باز کردم  دیدم خادم عالمه سید بحرالعلوم است. 
گفت: سید بحرالعلوم، شام در نزدش است و منتظر شماست. با خادم به 
منزل سید بحرالعلوم رفتم، همین که خدمتش رسیدم ، فرمود: از خداوند 
نمی ترسی که مراقبت نداری؟ عرض کردم: اســتاد مگر چه شده است؟ 
فرمود: مردی از برادران هم مذهب تو برای خانواده اش از فقر فقط خرمای 
زاهدی آن هم نسیه می گیرد و هفت روز بر آنان گذشته و جز خرما طعم 
چیز دیگری را نچشیده اند! امروز نزد بقال رفته تا چیزی بگیرد؛ اما بقال او 
را جواب کرده و االن خود و خانواده اش بدون شام شب را می گذرانند. تو 
غذای سیر می خوری با اینکه همسایه مستحق است! عرض کردم: من هیچ 
اطالعی از وضع او نداشتم! فرمود: اگر آگاهی داشتی و کمک نمی کردی 
یهودی بلکه کافر بودی، ناراحتیم برای این اســت که چرا از حال برادران 
دینی ات تفحص نمی کنی؟ اکنون این ظرف های غذا را خادمم بر می دارد، 
با او برو در خانه آن مرد و بگو میل داشتم امشب با هم غذا بخوریم و کیسه 
پول را در زیر حصیر او بگذار وظرف ها را بر مگردان. سید جواد گفت: من با 
خادم به منزلش رفتیم و دستور استاد را انجام دادیم، همسایه گفت: این غذا 
را اعراب نمی توانند درست کنند، بگو متعلق به چه کسی است و با اصرار او 
گفتم  از سید بحرالعلوم است. سوگند یاد کرد و گفت: جز خدا تا کنون کسی 
از حال من آگاهی نداشت، حتی همسایگان نزدیک چه رسد به کسانی که 

دورند و این پیش آمد را از سید بسیار عجیب شمرد.

باغ 
کاغذی

»سفر در زمان در مفهوم زمان و تاریخ آن« اثر»جیمز گلیک«               
با ترجمه »حسین پیران«وموضوع علوم اجتماعی را انتشارات 
»قطره« چاپ کرده است. دانش بشري توانسته پاره اي از مسائل 
مربوط به زمــان را طرح و حل کند؛ اما دربــاره  ماهیت زمان و 
توصیفش هنوز راه به جایي نبرده است. آیا زمان، توالي آنات و 

لحظات است؟ اگر آري، پس آنات و لحظات چیست؟ 
توالي یعني چه؟ مگر توالي جز لحظه هاي به هم پیوسته است؟ 
پیش از خلقت کائنات، مفهوم زمان قابل تصور نیســت. زمان 

یک مفهوم قراردادي اســت که با حرکت کائنات همراه است 
و ابزاري است براي ســنجش حرکت زمین به دور خورشید و 

به دور خودش.
 این کتاب درباره  مفهوم زمان و چیستي آن، یکي از بهترین و 
نغزترین نوشته هایي اســت که تاکنون در این زمینه به رشته  
تحریر در آمده است. نویسنده )جیمز گلیک( با ترکیب مفهوم 
زمان و سفر در زمان سعي کرده معماي زمان را به زباني ساده 

توضیح دهد. 

سفر در زمان
فقر

 تیفانی و کو: این شـرکت معمـوال با نام تیفانی شـناخته 
می شـود و خرده فـروش جواهـرات لوکس و خاص اسـت. 
پایه هـای اصلی ایـن شـرکت در آمریکاسـت. محصوالتی 
کـه شـرکت تیفانی بـه بـازار عرضـه می کنـد جواهـرات، 
نقره اسـترلینگ، چینی، کریستال، عطر، سـاعت و برخی 

کاالهـای چرمی اسـت. 
بیشـترین شـهرت آن بـرای جواهـرات المـاس اسـت. 
»المـاس زرد تیفانـی « کـه در سـال ۱۸۷۸ کشـف شـد 
۱۲۸ قیـراط اسـت و ۹۰ وجـه دارد، در فروشـگاه مرکزی 
نیویـورک سـیتی بـه نمایـش گذاشـته شده اسـت. ایـن 
المـاس هرگـز فروختـه نشـد. طرح هـای ایـن شـرکت 
توسـط خانواده های مشـهور آمریکا از جملـه وندربیلت ها 

و مورگان هـا اسـتفاده شده اسـت.
 بوچالتی:ایـن یک شـرکت ایتالیایی جواهرات و سـاعت 
اسـت که حاصـل ادغام شـرکت پـدر و پسـری اسـت که 
هر دو طالسـازهای ماهـری بودنـد. در سـال ۱۹۱۹ ماریو 

بوچالتـی فروشـگاه خـود را افتتاح کـرد و بعد از تاسـیس 
فروشـگاه در میـالن، رم  و فلورانـس، کسـب و کارش در 
خارج را شـروع کـرد. درحال حاضـر فروشـگاه مرکزی آن 
در نیویـورک سـیتی در خیابان مدیسـن اسـت. مجموعه 
خـاص»Art Collection«  که بسـیار خوش درخشـید، 
توسـط آنـدره آ بوچالتـی و دختـرش لوکریتزیـا بوچالتی 

طراحی شـد.
 ون کلیـف و آرپلز:ون کلیف و آرپلز شـرکتی اسـت که 
جواهـرات، سـاعت و عطـر بـه بـازار عرضـه می کنـد. این 
شرکت در سـال ۱۸۹۶ توسـط آلفرد ون کلیف و عمویش 
در شهر پاریس تاسیس شـد. افراد مشـهور، از جمله فرح، 
ملکه  سـابق ایران، گریس کلـی و الیزابت تیلـور از قطعات 
جواهـر ایـن شـرکت اسـتفاده کرده انـد. برخـی قطعـات 
خاص ایـن شـرکت سـاعت مچـی Cadenas، گردنبند 
 زیـپ، گردنبنـد الحمبـر و گردنبنـد مجموعـه جاردینـز

 است.

بهترین و گران ترین برندهای جواهرات دنیا)3(
دانستنی ها

حرف حساب

خاطرات نه مجال گریز می دهند، نه رخصت 
خلوتی

و خاطرات نه مجال گریز مــی دهند، نه رخصت 
خلوتی.خاطرات روح تو را می درند. در رخوت سرد 
روزهایت، چنان بارانی ات می کنند که برگ ریزان 
سهم تو می شود.خاطرات از تو و لحظه هایت عبور 
می کنند، می دوی و می دوند و نمی دانی کدام یک 

زنده تر است...!
»پاییز صد ساله شد«

نیکی فیروزکوهی 

سیره بزرگان

سانحه  مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری را که به جان باختن هم میهنان عزیزمان 
منجر شد ، خدمت خانواده های این عزیزان  تسلیت عرض کرده و از درگاه ایزدمنان برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

روابط عمومی شهرداری سمیرم

ایران تسلیت 

مجموعه های اصفهان ســیتی سنتر و شهرک ســالمت اصفهان در 
نوزدهمین همایش ملی صنعت و خدمات ســبز، به عنوان واحدهای 

خدماتی برگزیده سبز کشور حائز رتبه زرین شدند.
به گزارش روابط عمومی اصفهان سیتی سنتر؛ این همایش هر ساله با 
هدف ایجاد نگرش زیست محیطی میان واحدهای خدماتی کشور در 
به کارگیری اصول حفظ محیط زیســت و ایجاد ارتباط سازنده میان 

واحدهای خدماتی کشور برگزار می شود.
مدیرعامل پروژه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سالمت در رابطه با 
کسب مقام زرین در این همایش عنوان می کند: به دنبال انتخاب پروژه 
اصفهان سیتی سنتر در سال گذشته به عنوان واحد سبز نمونه کشوری 
از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و باتوجه به اقدامات بنیادین و 
روند رو به رشد مسائل زیست محیطی در پروژه های در دست اجرا، در 
سال جاری نیز هر دو پروژه شهرک سالمت و اصفهان سیتی سنتر، به 

عنوان واحد های برگزیده سبز خدماتی کشور انتخاب شدند.
مســعود صرامی عنوان می کند: در میان حدود ۳۰۰ واحد صنعتی و 
خدماتی که در فراخوان انتخاب واحدهای سبز کشور شرکت کرده اند، 
۸ واحد به عنوان واحد های برگزیده سبز کشوری انتخاب شده اند که 
پروژه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سالمت از این جمله هستند.

وی در رابطه با دلیل انتخاب هردو پروژه در حوزه برتر محیط زیستی 
کشــور می گوید: مکان یابی، طراحی و اجرای پروژه ها با مالحظات 
زیســت محیطی، بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریتی، پیاده سازی 
 IMS ،۱۴۰۰۱ سیستم های مدیریتی متعدد در پروژه ها از جمله ایزو
و استقرار هر دو پروژه در حاشیه شــهر جهت کنترل ترافیک شهری، 
باعث شده است که حفاظت از محیط زیست از یک شعار فراتر رفته و 

در این پروژه ها به عمل تبدیل شود.
مدیرعامل پروژه های اصفهان سیتی سنتر و شهرک سالمت می افزاید: 
طراحی، اجرا و بهره بــرداری از یکی از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین 
تصفیه خانه های فاضالب بهداشتی کشــور در پروژه اصفهان سیتی 
ســنتر که از آب بازیابی شــده در تصفیه خانه همزمان جهت آبیاری 
فضای سبز و مصارف صنعتی پروژه استفاده می شود، یکی از مهم ترین 

فعالیت های محیط زیستی کشور است.
صرامی اذعان می کند: اســتفاده بهینه از انــرژی در طراحی، اجرای 
تاسیســات مکانیک، برق و همچنین ســازه ها و عملیات ساختمانی 
پروژه، بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات از جمله چیلرها و بویلرها 
که کمترین آلودگی محیط زیســتی را دارند، توانسته است اقدامات 

مناسبی جهت حفظ محیط زیست استان و کشور باشد.
وی تاکید می کند: سیستم جمع آوری، تفکیک و دفع انواع پسماند، 
اجرای پیشرفته ترین مدیریت هوشمند ســاختمان، ایجاد و توسعه 
فضای سبز در بخش های مختلف پروژه ها، بهبود کمی و کیفی خدمات 
بهداشتی و درمانی در استان و توســعه خدمات درمانی تا درب منزل 

شهروندان، در پروژه شهرک سالمت اجرا می شود.
بــه گفتــه مدیــر عامــل ایــن پــروژه مرکــز خریــد محصوالت 
 ســالم، طبیعــی و ارگانیــک مطابــق اســتانداردهای ملــی و 
بین المللی ایجاد شده اســت که قطعا می تواند موجب رونق تولیدات 

سالم و ترویج فرهنگ مصرف مواد غذایی سالم شود.
وی یادآور می شــود: در کلیه پروژه های در حال اجرا و بهره برداری 
شــده، آخرین تکنولوژی های روز دنیا در بخش مصارف انرژی )آب، 
برق و گاز( به کار گرفته شده و کمترین میزان انرژی در این پروژه ها 

مصرف می شود.
مدیرعامل شهرک ســالمت با اشــاره به توجه به کلیه اصول پدافند 
غیرعامل در این مجموعه نیز می افزاید: حفظ، ارتقا و توجه به سالمت 
و بهداشــت فردی و اجتماعی به عنوان حرکتی پیشگیرانه، مدیریت 
کیفیت زندگی افراد جامعه، پیگیری مســیر درمان افراد تا بهبودی 
کامل، تهیه نرم افزارهای بهداشتی و درمانی مطابق با استانداردهای 
HL7، استفاده از مصالح ســازگار با محیط زیست، رونق بخشیدن به 
اراضی حاشیه شــهرها و جلوگیری از حاشیه نشینی، ایجاد تعادل در 
مناطق مختلف شهری جهت برقراری تعادل جمعیتی و به دنبال آن 
توزیع جمعیت و کاهش اثرات ســوئی که می تواند به همراه داشــته 
باشد ومراقبت از سالمتی تک تک افراد شهر در قالب خدمات عمومی 

متناسب با استانداردهای جهانی، نمونه ای از این فعالیت هاست.

دو پروژه عظیم اصفهان سیتی سنتر و شهرک سالمت موفق به دریافت تندیس 
طالیی و لوح تقدیر از سازمان حفاظت محیط زیست کشور شدند؛

افتخاری دیگر برای اصفهان
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