
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
چهارشنبه 9 اسفند  1396 | 11 جمادی الثانی 1439

شماره 2368 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2368.February 28. 2018
12 Pages

     میثم محمدی - شهردار زرین شهر

آگهی مزایده

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 642 مورخ 96/10/26 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 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 
بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری مورخ 96/12/16 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

در حالی که شهردار اصفهان از مکاتبه با  رهبرانقالب برای احیای زاینده رود خبر داده، امام جمعه می گوید پیگیری وضعیت 
این رودخانه برعهده دولت است

زاینده رود، منتظر تدبیر
9

خداحافظی با نوستالژی تلخ تعطیالت!

 رییس اداره گروه های آموزشی ابتدایی استان
 از ابالغ دستور جایگزینی کارهای فوق برنامه به جای پیک های نوبهار خبرداد:

8

برد- برد است؟
فوالدمبارکه اصفهان هزینه ساخت سد تونل سوم کوهرنگ را تامین می کند؛
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اصفهانی ها مهارت همسرداری ندارند
معاون اجتماعی بهزیستی استان:
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توسعه مترو، مشروط بر تامین اعتبار خطوط فعلی است
استاندار اصفهان:
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12

سخنگوی دولت مطرح کرد:

 همه مردم یارانه دریافت می کنند
 به جز پولدارها

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست 
هفتگی با خبرنگاران، با اشاره به ویژگی های بودجه 97 
گفت: بهره گیری از روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دســتگاه ها، 

تعیین بودجه حداقل 340 ردیف و دستگاه براساس...

از پاسدار: ذبیح ا... عالی 
به : کارگزینی سپاه

موضوع : کسر حقوق
در روزهایی که ارزش های انقالب و اسالم به بهانه 
مناســبت ها، قانون و عرف، به پای اشرافی گری و 
پاداش های آنچنانی ذبح می شــود، خواندن این 
نامه، شاید تلنگری باشد بر همه آنهایی که در مسیر 
»اَمالک«، »ِمالک«شان را گم کردند و از صدقه سر 
جنگ به نان و نام و نوایی رسیدند و پس از جنگ 
حکایت همان رزمنده هایی شدند که »آقاحمید 
 باکــری« پیش بینی کرده بود. پاســدار شــهید 
»ذبیح ا... عالی« که سال 62 شهید شد و پیکر پاکش 
پس از ده سال به وطن بازگشــت، در نامه خود به 
کارگزینی نوشته بود: » محترما به عرض می رسانم 
چون اینجانب دارای چهار هکتار زمین زراعتی آبی 
و خشکه هستم و درآمد زیادی دارم و همین طور 
به خاطر اینکه حقوق من زیاد اســت، درخواست 
می کنم که در اســرع وقت از حقوق ماهیانه من 
حدود 2000 تومان کسر نمایید. خداوند همه ما را 

خدمتگزار اسالم و امام قرار بدهد. آمین«
و دیروز، سالگرد شــهادت »حاج حسین خرازی« 
بــود. فرمانــده نــام آور و دالور اصفهــان که در 
 میان همراهانش گم می شــد از بس »متواضع« 

بود. 

 کاش آن روزها 
دوباره برمی گشت...

ادامه در صفحه 2

سمیه یوسفیان

فرزانه مستاجران

برخی از کارشناسان کاهش وابســتگی به نفت، افزایش مخارج دولت پایین تر از نرخ تورم و استفاده دولت از ســایر منابع برای پروژه های 
عمرانی را از محاسن الیحه بودجه 97 دانسته اند؛ اما نامشخص بودن منابع مالیاتی به طور دقیق یکی از شکایت هایی است که هم مجلس و 

هم بسیای از کارشناسان اقتصادی از آن شکایت داشته اند. 
در قانون بودجه سال 96 درآمد حاصل از نفت 114 هزار میلیارد تومان بود؛ اما این رقم در سال 97  به 101 هزار میلیارد تومان رسیده، در 
واقع 13 هزار میلیارد تومان وابستگی دولت به نفت کم شده است. این در حالی اســت که قیمت نفت در قانون سال گذشته 50 دالر تعیین 
شده بود و در بودجه کنونی قیمت نفت 55 دالر محاسبه شده اســت. همچنین دولت قیمت ارز مبادله ای که در بودجه سال گذشته 3350 

تومان بود را در الیحه کنونی 3500 تومان در نظر گرفته است.  
  یک کار غلط را صد بار تکرار نکنیم

اما یکی از مسئولین به تازگی از نحوه بودجه ریزی کشور انتقاد شدیدی کرده است و گفته که برای این بودجه ریزی باید از مردم عذرخواهی 
کنیم. علینقی خاموشی،  رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر یک کار غلط را صد بار هم تکرار کنیم غیر از صد نتیجه غلط، چیز دیگری 
به دست نخواهیم آورد. جا دارد متخصصان کشور جمع شــده و یک بار برای همیشه تکلیف بودجه ریزی ســنتی مبتنی بر هزینه کردن و 
چانه زنی را روشن کنند؛ زیرا ارتباطی بین نرم افزارهای ذهنی که بودجه را می نویسد، فضای ذهنی نمایندگانی که آن را در مجلس ارزیابی 
می کند؛ با تاکید بر مشکل عمده تک مجلسی بودن ایران و اهداف کالن کشور که در اسناد باالدستی مانند چشم انداز بیست ساله و اقتصاد 

مقاومتی ابالغی رهبری معظم انقالب آمده است، وجود ندارد.
 بودجه با چانه زنی

وی با اشاره به روح کلی سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی توســط رهبر معظم انقالب گفت: روح کلی سیاســت اقتصاد مقاومتی که 
رهبرانقالب ابالغ فرموده اند بر تولید و افزایش ظرفیت های درونی اقتصادی کشــور در یک تعامل ســازنده با جهان به خصوص کشورهای 
منطقه استوار شده است؛ بنابراین در تمام اجزای بودجه ساالنه باید بتوان نسبت بودجه ریزی با آن هدف عالی را دید و ساختار بودجه باید 

این اهداف عالی را در خود داشته باشد. 
در حالی که اینطور به نظر نمی رســد وبودجه  همواره با چانه زنی بخش های مختلف دولت و برخی نمایندگان مجلس با نگاه بخشی نگرانه 
تدوین شده است و با این نوع بودجه ریزی نمی توان به اقتصاد مقاومتی رسید. وقتی دیوان محاسبات رسما اعالم می کند که دولت فقط 20 
 درصد بودجه- تاکید می کنم بودجه ای که با روش علمی و صحیح نوشــته نشده- را اجرا کرده است، مشخص می شود که در مسیر درست

 قرار نداریم.
 بودجه ریزی؛ چالش صد ساله ایرانیان

بودجه ریزی به عنوان یکی از چالش های فعلی نظام اقتصاد ایران تاریخچه ای صد ساله دارد.تاریخ حکایت از آن دارد که طی دوران مختلف 
دولت ها تا حدود زیادی تکیه بر کارشناسان بین المللی را مبنای تحوالت ساختاری در بودجه قرار داده اند به گونه ای که طی چند سال اخیر 

نیز دستورات صندوق بین المللی پول تاثیرات بسیاری در ساختار و نظام بودجه ریزی کشور داشته است. 
مورگان شوستر آمریکایی، اولین کارشناســی بود که به صورت رســمی و با هدف سامان بخشــیدن به وضعیت مالی دولت ایران در سال 
1290 شمســی به ایران آمد. خاموشــی در این باره  افزود: یک قرن از عمر بودجه ریزی در کشــور می گذرد و بیش از نیم قرن از بودجه 
ریزی کشور که  طور ســاالنه انجام شده را پشــت ســر گذاشــته ایم و باید در این مدت به دانش انباشــته قابل توجهی در بودجه ریزی 
دســت پیدا می کردیم؛ اما متاســفانه هنوز هم شــاهد بودجه ریزی ســنتی و بدون توجه به مبانی علمی و نیازهای بومی هستیم. در این 
 فرآیند هر کســی که بهتر بتوانــد البی کند بودجه بیشــتری برای حــوزه انتخابیه خود و یا نهــاد، وزارتخانه و ســازمان تحت مدیریتش 

می گیرد. 
 مردم چشم امید به بودجه ندارند

مشکالتی که بر سر بودجه هر ساله اتفاق می افتد شاید زیاد هم برای مردم مهم نباشد زیرا بارها دیده اند بودجه ای برای کار مشخص به نام 
آنها نوشته شــده؛ اما بعدا به دالیل و بهانه هایی همچون، نبود بودجه، کاهش قیمت نفت و.... چیزی عایدشان نشده است.شاید اگر به نحوه 

بهتری این بودجه و برنامه ریزی انجام شود مردم نیزبه آن امیدوارتر باشند.

بودجه ریزی غلط، تاریخچه صد ساله در ایران دارد ؛
باید از مردم عذر خواهی کرد!

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

شرایط واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/20

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 335(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1396/12/09

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

ایستگاه پمپاژ آب شماره 2 96-4-362
دهاقان )با ارزیابی کیفی(

8/379/359/884419/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(

ایستگاه پمپاژ آب شماره 3 96-4-363
دهاقان )با ارزیابی کیفی(

7/078/730/394354/000/000عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(
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هیلی بعد از شکست خوردن پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی 
انگلیس در شورای امنیت درپی وتوی روسیه، با صدور بیانیه ای مدعی 
شد: »با وجود مدارک متقنی که تیم کارشناســان سازمان ملل درباره 
نقض تحریم تسلیحاتی یمن از سوی ایران ارائه کرده؛ اما شورای امنیت 

نتوانست قطعنامه ای علیه این کشور اتخاذ کند.«
نمایندگی ایران در ســازمان ملل در واکنش بــه ادعاهای نیکی هیلی، 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل بیانیه ای صادر کرد. در بخشــی از این 

بیانیه آمده است:» رفتار نماینده آمریکا در سازمان ملل در جهت سرپوش 
گذاشتن در مورد جنایاتی اســت که در یمن توسط نیروهای ائتالف به 
سرکردگی عربستان در حال وقوع است. ادعاهای تکراری و نمایش های 

مالل آور برای ایران ستیزی و کمک به تجاوزگران به یمن است.«
در پایان این بیانیه آمده است:» مشکل یمن از طریق نظامی و بمباران حل 
نخواهد شد بلکه به باور ایران تنها از طریق سیاسی و با قطع بمباران ها و 
ارسال کمک های انسانی و درمان بیماران و رساندن آب و غذا می توان 

فرآیندی سیاسی برای حل این مشکل را شروع کرد.«
 علــی اکبر دادخواه، کارشــناس مســائل سیاســی  در ایــن رابطه به 
زاینده رود گفت: زور گویی آمریکایی ها برای همه  اثبات شــده است. 
روز به روز می بینیم که عربستان چه جنایاتی را در یمن انجام می دهد؛ 
 اما آمریکا واکنشی نســبت به آن نشــان نمی دهد. اگر همین کشور با 
آمریکا همراه نبــود، صدها بار به عنوان جنایت علیه بشــریت، محکوم 

شده بود.
وی با اشاره به مباحث سیاسی میان کشــورهای کره شمالی و آمریکا و  
دروغ  آنها مبنی بر اعزام ناوهای آمریکایی به طرف کره شمالی تاکید کرد: 
آمریکایی ها در چنین مواقعی دروغ و ادعاهای پوچی را بیان می کنند تا 

ببینند  اطرافیان  جا خالی می کنند یا نه.
کارشناس مسائل سیاســی با تاکید بر اینکه مســلما دشمن زمانی که 
احساس کند با تهدیدش دل طرف مقابل خالی می شود، تهدیدات خود را 
بیشتر می کند، ادامه داد: کوتاهی و احتیاط مسئوالن ایرانی  در برابر این 

گفته ها باعث گستاخی بیشتر آنها می شود.
وی تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند:» ما اگر بخواهیم 
سالحی را هم به یمن ارسال کنیم، ترســی نداریم و آن را اعالم هم می 
کنیم؛ اما تا به حال نفرســتاده ایم.« خود دشــمنان ادعا دارند که کل 
عربستان را محاصره کرده اند، اگر این کشور در محاصره است پس ایران 
چطور سالح ارسال می کند؟ اگر هم بفرستیم آمریکا حقی و مشروعیتی 

ندارد که بگوید چرا سالح می فرستید. 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در پایان ابراز کرد: طبق اطالعات خود 
آمریکایی ها، عربستان سعودی مدارس، مساکن و بیمارستان های یمن 
را بمباران می کند. طبق تعاریف خودشان همین جنایت علیه بشریت 
است پس اگر ماهم سالح بفرستیم که یمنی ها از خودشان دفاع کنند، 

اقدام خالفی از نظر قوانین بین المللی نکرده ایم.

 داغ کرکوک 
بر دل داعش ماند

تالش داعش برای حمله به روستای النجاتیه در 
کرکوک توسط نیرو های عراقی ناکام ماند.شبکه 
تلویزیونی المیادین اعالم کــرد نیرو های عراقی 
تالش تروریست های داعشــی را برای حمله به 
روســتای النجاتیه در کرکوک ناکام گذاشتند.
خبرنگار این شبکه همچنین از وقوع انفجاری در 

منطقه المصلی در این شهر خبر داد.

اخراج گسترده فرماندهان 
ارشد نظامی در عربستان

ســلمان بن عبدالعزیز، شاه عربســتان سعودی 
فرماندهان ارشد نظامی این کشور را اخراج کرد. 
رییس ســتاد کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی، 
نیروی هوایــی و پدافند هوایــی در بین اخراج 
شــدگان هســتند.ژنرال عبدالرحمان بن صالح 
البنیان، رییس ستاد کل ارتش همچنین فرمانده 
نیروی زمینــی، نیروی هوایــی و پدافند هوایی 
در بین اخراج شــدگان قرار دارند.همچنین وی 
چندین مقام بلند پایه وزارت کشــور را نیز تغییر 
داده اســت.دلیل این کار ملک ســلمان، هنوز 

مشخص نیست. 

آمریکا به زودی مذاکرات 
اتمی با عربستان را آغاز می کند

مقامات کاخ ســفید می گویند دولــت آمریکا به 
ریاست »دونالد ترامپ« در حال آغاز مذاکراتی با 
عربستان سعودی حول توافق پرسود انرژی اتمی 
است.دو مقام ارشد دولت آمریکایی که خواستند 
نامشان فاش نشود از آغاز گفت وگوهای واشنگتن 
با ریاض برای توســعه برنامه هسته ای صلح آمیز 
عربســتان ذیل قراردادهای گزاف چندمیلیارد 
دالری خبر دادند.به نوشــته روزنامه واشــنگتن 
پست؛ »ریک پری« وزیر انرژی آمریکا روز جمعه 
همراه با هیئتی بین سازمانی، با مقامات سعودی 
در لندن دیدار و درباره ســاخت نیــروگاه برای 
غنی سازی بدون محدودیت اورانیوم بحث خواهند 

کرد.

حریری:
 به عربستان سفر خواهم کرد

نخست وزیر لبنان اعالم کرد که در نزدیک ترین 
زمان ممکن دعوت برای سفر به عربستان را اجابت 
خواهد کرد.به نقل از پایگاه النشره، »نزار العلوال« 
فرستاده سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
سعودی به لبنان از »سعد الحریری« نخست وزیر 
لبنان برای سفر به عربستان دعوت کرد.در همین 
حال، ســعد الحریری با ممتاز خواندن مذاکرات 
خود با العلوال، افزود: در نزدیک ترین زمان ممکن 
دعوت برای سفر به عربستان را اجابت خواهم کرد.

 تحریم های جدید آمریکا 
علیه لیبی

آمریکا ۳۷ فرد و شرکت را در ارتباط با لیبی تحریم 
کرد. وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای از 
تازه ترین دور تحریم های این کشور علیه آنچه که 
قاچاقچیان سوخت در لیبی نامید، خبر داد.اداره 
کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه داری 
آمریکا اعالم کرد: شش فرد، بیست و چهار شرکت 
و هفت شناور مرتبط با قاچاق سوخت از لیبی را 

تحت تحریم قرار داده است.

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

افزایش گستاخی آمریکایی ها با احتیاط مسئوالن ایرانی

ادعای نماینده آمریکا درباره ارسال سالح از سوی ایران به یمن تنها با به نمایش گذاشتن قطعات موشکی  حمید وکیلی
مبنی بر ارسال موشک به اعضای جنبش انصارا...یمن، تمام نشد و  بازهم »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در 
سازمان ملل بامداد سه شنبه با تکرار ادعاهای بی اساس علیه ایران درباره ارسال سالح به یمن، خواستار اقدام مشترک آمریکا و شرکایش علیه 

تهران شد.

روسیه قطعنامه ضدایرانی 
انگلیس را وتو کرد

روسیه پیش نویس قطعنامه پیشنهادی انگلیس 
در خصوص تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
یمن را در شورای امنیت سازمان ملل متحد، وتو 
کرد؛ پیش نویسی که در آن نسبت به اقدامات 
کشورمان در قبال یمن »ابراز نگرانی« شده بود.

قطعنامه ای که انگلیس پیش نویس آن را ارائه 
داده بود، در شــورای امنیت به رای گذاشــته 
شد. در این رای گیری ۱۱ کشور به پیش نویس 
مذکور رای موافق، دو کشور رای مخالف )روسیه 
و بولیوی( و دو کشور رای ممتنع )قزاقستان و 
چین( دادند که در نهایت ایــن پیش نویس از 

سوی روسیه وتو شد.

عنوان اتهام عامل شهادت سه 
مامور در پاسداران مشخص شد

پرونده عامل شهادت ۳ مامور نیروی انتظامی 
در حادثه خیابان پاســداران به اتهام قتل عمد 
به شــعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران 
به ریاســت قاضی محمدی کشــکولی ارجاع 
شد.محسن افتخاری، سرپرســت دادگاه های 
کیفری یک اســتان تهران گفت: پرونده عامل 
شهادت ۳ مامور نیروی انتظامی برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده 
است. این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است.

به گفته افتخاری پس از انجام تشریفات قانونی و 
قضائی، زمان محاکمه متهم مشخص می شود. 

 کاش آن روزها 
دوباره برمی گشت...

... ادامه از صفحه اول
کسی که »دقت در مصرف بیت المال«، »نظم و 
انضباط« و به ویژه »سرکشی مرتب به نیروهای 
زیر دست و به خصوص در نیمه های شب« از 

ویژگی های بارز او به شمار می رفت. 
کسی که فرمانده لشکر بود و نه حقوق نجومی 
می گرفت و نه زندگی اشرافی داشت. نه منتی 
بر سر کسی می گذاشــت و نه کسی را تهدید 
می کرد.  این روزها انتشار عکسی از امام جمعه 
یکی از محروم ترین استان های کشور، در کنار 
پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته 
اســت. منتقدین می گویند امام جمعه ایالم،  
)استانی که از محروم ترین استان های کشور 
محسوب می شود(نباید سوار ماشین خارجی 
شود و این با شــأن امام جمعه سازگار نیست. 
در آن طرف ماجرا هم، پســر امام جمعه گفته 
که پرادوسواری برای امنیت پدرش الزم است. 
امام جمعه منتقدان را تهدید کرده که به جایگاه 
نمازجمعه که مین گذاری شده است، نزدیک 
نشوند.  یادمان هست سال قبل که قصد داشتیم 
به بهانه سالگرد شهید خرازی با تنها فرزند این 
شــهید بزرگوار، مصاحبه کنیم، اصرارهایمان 
جواب نداد و گفت که هیچ وقت مصاحبه نکرده 

و حرفی هم برای گفتن ندارد.
این روزها اخبار دنیای ما پرشــده از اختالس 
و دزدی و آقازاده هایی کــه خود را دارای »ژن 
برتر« می دانند و حقوق های نجومی و فرزندانی 
که حقوق های بیست میلیونی و سی میلیونی 
پدران شــان را »سهم آنها از ســفره انقالب« 
می دانند)!( و با همین اعتقاد در مجلس شورای 
اسالمی روی صندلی نمایندگی جلوس کرده اند.  
انقالب ما انقالب پابرهنه ها بود و روزگاری در 
این سرزمین جوانانی داشتیم که پشت لبشان 
هنوز سبز نشــده بود، اما حواس شان به »بیت 
المال« بود و نمی خواستند بیشتر از حق خود 
بردارند و گاهی حتی از حق خودشان هم می 
گذشــتند به خاطر دیگران. امثال »حســین 
خرازی« و »ذبیح ا... عالی« این روزها چقدر کم 
شده اند ... کاش که آن روزها دوباره برمی گشت 

و یک دقیقه از والفجر هشت برمی گشت... 

سید ابراهیم رییسی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

روحانیت

رییس شــورای شــهر تهران با بیان اینکه برخورد با 
بی حجابی پیش از آنکه مسئله شرعی باشد یک الزام 
قانونی اســت گفت: اگر آثار عدم الزامی بودن حجاب 
روشن شود، شاید مخالفان حجاب اجباری هم در برخی 
مواضع خود تجدیدنظر کنند.محسن هاشمی اظهار 
کرد: مسئله الزامی بودن حجاب یک مسئله اجتماعی 
است و مســائل اجتماعی معموال دارای پیچیدگی و 
چند وجهی هستند پس نمی توان از یک رویکرد مانند 
رویکرد فقهی موافقان یا رویکرد فمینیستی مخالفان 

به مسئله پرداخت. 
وی اضافه کرد: موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری 
پیامدهای خاصی در حوزه هــای فرهنگی، اخالقی، 
اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و باید از منظرهای 
گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی و مدیریتی مورد 
بحث و بررسی قرار گیرد؛ البته در برخورد با مخالفان 
حجاب اجباری نیز باید جوانب شرعی، اخالقی و قانونی 
رعایت شــود تا این برخوردها باعث تشــدید فضای 
مخالفت در بخشــی از جامعه به خصوص نسل جوان 

نسبت به احکام دینی نشود.

 برخورد با بی حجابی
 یک الزام قانونی است

رییس شورای شهر تهران:

دیدگاه کافه سیاست

یادداشت

عکس  روز 

 تصویری متفاوت از امام جمعه 
شهرستان بهاباد؛ فعال در 

سنگر کار و سنگر امامت جمعه

 دولت آقای روحانی  پیر و خسته است

پیشنهاد سردبیر:

حجت االسالم  والمسلمین سید ابراهیم رییسی 
در جمع طــالب و روحانیون مدرســه علمیه 
معصومیه اظهار داشت: حوزه علمیه باید همواره 
حامی و یاور نظام اســالمی باشد، چون انقالب 
اسالمی برخاســته از متن حوزه و دین است و 
حوزه همواره باید حامی نظام باشد. وی با بیان 
اینکه مقام معظم رهبری همواره بر نگاه انقالبی 
تاکید دارند،گفت: باید نســبت به مسائل نظام 
حساس بود و اگر این حساسیت از حوزه گرفته 
شود و نظام خود را وابسته به حوزه نداند آسیب 
جدی ایجاد می شــود.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام عنــوان کرد:نگاه به نیازمندان و 
محرومان در جامعه باید موردتوجه باشد و توجه 
به بیگانگان و اینکه گره های کشور باید به دست 

بیگانگان رفع شود، نگاه اشتباهی است.

حوزه باید نسبت به مسائل 
نظام حساس باشد

نادر قاضی پور
نماینده مجلس:

پارلمان

دســتیارویژه رییس مجلس درامــور بین الملل با 
بیان اینکه سران عشــایر عراق اعم از شیعه و سنی 
تاثیر عمیقی بر روند مبارزه با تروریسم در منطقه 
داشته اند، گفت: ایران از تالش های عراق برای حفظ 
تمامیت ارضی و ثبات و وحدت ملی در این کشور 

استقبال  می کند.
حســین امیرعبداللهیان با تاکید برتمامیت ارضی 
عــراق اظهارکــرد: جمهوری اســالمی ایــران از 
تالش های عراق برای حفظ تمامیت ارضی و ثبات و 
وحدت ملی در این کشور استقبال می کند و امیدوار 
 اســت همگان از صلح، ثبــات و یکپارچگی عراق 

حمایت کنند.
لمللــی  وی درخصــوص همکاری هــای بین ا
و همجــواری با عــراق بیــان کرد: عراق کشــور 
 دوســت و همســایه مهــم جمهوری اســالمی
 ایران است. جمهوری اسالمی ایران از توسعه ثبات 
و امنیت در عراق حمایت می کند و در راستای این 
همکاری ها،امروز تحکیم و تقویت روابط فی مابین 

بیش از پیش به نفع دو کشور و منطقه است.

ایران از توسعه ثبات و امنیت 
در عراق حمایت می کند

دستیار ویژه رییس مجلس درامور بین الملل:

منطقه

نماینده اصولگرای مجلس گفت: متاسفانه به  
جای صرفه جویی در کشور، اعتبارات را صرف 
جشنواره های متعدد بیخود و مسافرت های 
بی حســاب برای آقازاده ها می کنیم و بنده 
اعتراف می کنم ما نمایندگان لیاقت برخورد 
با این افراد را نداریم و شــما جوانان به عنوان 
آینده سازان این کشور حق دارید ما را محاکمه 
و بازخواست کنید. نادر قاضی پور با بیان اینکه 
نماینــدگان مجلس باید در پیشــگاه مردم 
جوابگو باشــند؛ گفت: نماینده به جای اینکه 
کیف به دست دولت باشد، باید نوکر این ملت 
باشــد.وی با بیان اینکه دولت آقای روحانی 
پیر و خسته اســت؛ گفت: وزرای دولت توان 
و روحیه رســیدگی به درخواست های مردم 

را ندارند.

  دولت آقای روحانی 
پیر و خسته است

پیشخوان

بین الملل

جوئیش پرس نوشــت: دولت ترامپ اخیرا اعالم کرده که ایاالت 
متحده در زمان ریاست جمهوری ترامپ تن به نوعی پروپاگاندی 
و جریان سازی تبلیغاتی داده تا توافق هسته ای با ایران را به ثمر 
برساند . توافقی که به گفته دولت ترامپ بین نمایندگان اوباما و 
ایران انجام شد . این رسانه در ادامه آورده است: دولت اوباما و ایران 
در ســال 20۱۳ با توافقنامه ای پذیرفتند که وزارت امور خارجه 
ایاالت متحده لغو تحریم ها علیه صدا و ســیمای ملی جمهوری 

اســالمی ایران را هر شــش ماه ،یک بار تمدید کنند. وزیر امور 
خارجه ایاالت رکس تیلرســون در ماه ژانویه مجددا تحریم های 

علیه صدا و سیمای ملی ایران را لغو کرد.
تیلرســون در کنگره آمریکا در این خصوص گفت :این قطعنامه 
برای امنیت ملی ایاالت متحده بســیار ضروری اســت؛ چرا که 
جریان های آزاد اطالعات را به ایران تحمیل می کند . این یکی از 
عناصر مهم و کلیدی در خصوص استراتژی جدید ایاالت متحده 

محسوب می شود. رکس تیلرسون معتقد است باید در خفا جریان 
توافقنامه را ادامه داد .

نویســنده این مقاله ادامه می دهد: در شــرایطی که بسیاری از 
معترضان معتقد بودند ترامپ باید سیاســت های تحریمی خود 
 در خصوص صدا و ســیمای جمهوری اســالمی را اجــرا کند ، 
 تیلرســون معتقد اســت ایــن توافق همچنــان در خفــا باید

 تمدید شود .

جوئیش پرس ادعا کرد:

توافق ایران و دولت اوباما در سال 2013؛ تمدید معافیت صداوسیما از تحریم ها، هر شش ماه یک بار
 اروپا برای تغییر برجام 

با آمریکا همراه شد!
بازپس گیــری اموال  

نامشــروع مسئوالن 40 
سال گذشته با اصل 49

 هزینه تراشــی برای 
نظام

 اروپا در خیال خیانت 
به برجام؟

»هنگامه شهیدی« روزنامه نگار، می گوید که از حجت االسالم 
حیدر مصلحی، وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد شــکایت 
کرده است.خانم شهیدی در یادداشتی که خطاب به »معاونت 
حفاظت وزارت اطالعات« در صفحه  اینستاگرام خود منتشر 
کرده، نوشته است:»احتراما به استحضار می رساند اینجانب 

هنگامه شهیدی پس از اولین شکایت از آقای »حیدر مصلحی عراقی« به »معاونت حفاظت وزارت اطالعات« که در 
اظهارات سراسر کذبی در دی ماه ۹٦، ایشان مرا در دو سخنرانی )به مناسبت ۹ دی( »زناکار« و »جاسوس« خوانده 
بود، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردم«.وی همچنین گفته است که »اینجانب عالوه بر این، به واسطه  افترا و تهمت 
و اعاده  حیثیت در »دادگاه ویژه روحانیت تهران« نیز علیه وی اقامه  دعوی کرده ام و پرونده در شعبه  دوم آن دادگاه 
مفتوح شــده و  در حال رسیدگی است.«شهیدی معتقد اســت که آقای مصلحی کامال دچار »خطای استراتژیک 

حفاظتی« در بیان طرح یک کیس امنیتی با افشای نام، آن هم دو بار در افکار عمومی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد ادعاهای 
همسر نازنین زاغری مبنی بر اینکه همسر او قربانی اختالفات 
مالی و تسلیحاتی ایران و انگلیس شــده است، گفت: این 
سخنان فقط یک ادعاســت. بحث خانم زاغری یک بحث 
حقوقی و قضائی است. ایشان در قوه قضائیه ایران محکوم 

شده اند و اکنون دوره محکومیت خود را طی می کنند.بهرام قاسمی با بیان اینکه او فردی دو تابعیتی است و از نظر 
ایران چنین موضوعی به رسمیت شناخته نمی شود، تصریح کرد: موضوع نازنین زاغری ربطی به وزارت خارجه 
و دیگر مسائل مربوط به رابطه ایران و انگلیس ندارد و یک موضوع خاص است.وی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه 
وزارت خارجه دخالتی در پرونده وی ندارد، بیان کرد: این نــوع فرافکنی ها از جمله اینکه خانم زاغری گروگان 
رابطه مالی ایران و انگلیس است، درست نیست  و این سخنان شاید ناشی از عدم شناخت رابطه ایران و انگلیس و 

همچنین سیستم قضائی و سیاست خارجی ایران باشد.

 هنگامه شهیدی
 از حیدر مصلحی 
شکایت کرد

پاسخ وزارت خارجه 
 به ادعای همسر
 نازنین زاغری

نگاه شرق به سعودی ها

سه یهودی در شبکه 
جاسوسی سبز

 کوتاهی و احتیاط 
مسئوالن ایرانی  

 در برابر این 
گفته ها باعث 

گستاخی بیشتر 
آنها می شود 

دولت ترامپ اخیرا اعالم کرده که ایاالت متحده 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2368 | February  28,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



برقراری پرواز مستقیم اصفهان به 3 شهر بزرگ اروپایی
پیشنهاد سردبیر:

مثبت اقتصاد

خـبر

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:
تالش برای پرداخت خسارت 

کشاورزان به صورت کامل
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، گفت: 
پیرو پیشــنهاد مدیر بانک کشــاورزی استان 
اصفهان توافق نامه ای از تهران دریافت کردیم 
که کشــاورزانی که بدهکار بانک هســتند، با 
پرداخت پنج درصد از اصل وام و ســود، تا یک 

سال تسهیالت آنها استمهال شود.
حســن کامران افزود: ســال آینده آب، برق، 
گاز و بنزین گران نمی شــود و این موضوع در 
کمیسیون بودجه تصویب شده است، همچنین 
در رابطه با کمک به ایثارگران و خانواده معظم 
شهدا هم تصمیم گیری های خوبی اتخاذ شد 

که دیگر بین این عزیزان تفاوتی قائل نشوند.
کامران با اشاره به دعوت از مسئوالن کشوری 
برای حضور در مناطق شرق اصفهان و بازدید 
این آقایان از وضعیت مردم و کشاورزی، تصریح 
کرد: رییس صندوق خسارت کشاورزی کشور 

در ســفر به شــرق اصفهان تضمیــن کرد که 
خسارت کشــاورزان این منطقه را به صورت 
صد درصدی در صورت بیمه بودن محصوالت 

پرداخت کنند.
وی در ادامه گزارش خود به کشــاورزان شرق 
اصفهان، خاطر نشــان کرد: مبلغ ۲۵ میلیارد 
تومان با صحبت ها و ارائه مســتندات به وزیر 
کشور برای سازماندهی کانال های کشاورزی 
این مناطق دریافت کرده ایــم که در زمان آن 

توزیع می شود.

بازار

محافظ صفحه نمايش

کسب رتبه نخست رشد 
اشتغال زایی اصفهان در کشور

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از 
رتبه نخست این استان در زمینه رشد اشتغال زایی 
از محل صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی 
و صنعتی کشور در 9 ماه ) تا پایان دی( سال جاری 
خبر داد.اســرافیل احمدیه اظهار کرد: بر اســاس 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجــارت در 9 ماه 
ســال جاری ) از فروردین تا دی( 36۲ فقره پروانه 
بهره برداری با ســرمایه مجوز 1۲3 میلیارد و 3۲1 
میلیون ریال با اشتغال 6 هزار و 468 نفر در استان 
اصفهان صادر شده است.وی اضافه کرد: این تعداد 
اشتغال زایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
3۲ درصد رشــد داشته اســت که رتبه نخست را 
برای اســتان اصفهان به همراه داشــت.وی با بیان 
اینکه اصفهان با 36۲ فقره، بیشترین تعداد پروانه 
بهره برداری در بین اســتان های کشــور را دارد، 
خاطرنشــان کرد: تعداد پروانه هــای بهره برداری 
شده در این اســتان در مدت مذکور در مقایسه با 
مدت مشابه ســال گذشــته 10/7 درصد و میزان 
سرمایه گذاری صورت گرفته 7/1 درصد رشد داشته 
است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفــت: در 9 ماه ســال جاری، 80۲ جواز 
تاسیس واحدهای صنعتی و تولیدی با سرمایه مجوز 
33۲ میلیارد و 74 میلیون ریال و اشتغال 17 هزار 
و 694 نفر صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب 31.۵، ۵4.۵ و ۵8 درصد رشد 

را نشان می دهد.

رییس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان:
شهرک کفش، جاذبه توریستی 

اصفهان خواهد شد
رییس اتحادیه صنف کفاشــان اصفهــان با بیان 
اینکه رایزنی ها برای ســاخت شهرک کفش ادامه 
دارد،گفت: این شــهرک کارگاهی و فروشــگاهی 
می تواند به عنوان یک جاذبه مهم گردشگری در این 
استان تبدیل شود.  اکبر زاهدی اظهارکرد: ساخت 
شــهرک کفش اصفهان برای متمرکز کردن تمام 
مراحل تولید و فروش این کاال در یک مکان بزرگ در 
این اتحادیه صنفی هدف گذاری شده است و در این 
راستا در سال جاری به دنبال خرید زمین مناسب 
برای احداث آن بوده ایم.وی با بیان اینکه قصد داریم 
این شهرک را در چهار یا پنج طبقه بسازیم، افزود: 
با حضور در نواحی مختلف حاشــیه شهر اصفهان، 
بررسی  و رایزنی های زیادی برای خرید زمین مورد 
نظر انجام داده ایم ولی هنوز به نتیجه قطعی دست 
نیافته ایم.رییس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان با 
بیان اینکه این رایزنی ها و بازدید ها تا ساخت شهرک 
کفش ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: وجود چنین 
شهرکی منافع مهم اقتصادی مانند تامین سریع مواد 
اولیه، تمرکز تولیدی های، کاهش هزینه ها، فروش و 

صادرات بهتر کفش و ... را دارد.

بزرگ ترین کارگاه تعمیر کنتور 
گاز در شهرک صنعتی مبارکه

بیش از 600بیمار هموفیلی در بزرگ ترین کارگاه 
تعمیر کنتورهای گاز اســتان در مبارکه مشــغول 
کارند. مدیر عامل این واحد صنعتی گفت: بیش از 
600بیمار هموفیلی استان های اصفهان، لرستان 
و چهارمحــال و بختیــاری عضو و ســهامدار این 
شرکت هستند.صبری نقاشــیان افزود: این واحد 
صنعتی توانســته برای 6۵نفر به صورت مستقیم و 
1۲0نفر به صورت غیرمســتقیم شغل ایجاد کند.

وی هدف تاسیس این شــرکت تعاونی را مشارکت 
بیماران هموفیلی در فعالیت های اقتصادی و ایجاد 
اشتغال برای آنها دانست و افزود: این واحد صنعتی 
بزرگ ترین کارگاه تعمیر ، بازسازی و کالیبراسیون 
انواع کنتورهای گاز و رگالتورهای خانگی در استان 
اصفهان است که تمام کارگران آن بیماران هموفیلی 

هستند.

استاندار اصفهان خواســتار پیگیری برقراری پرواز 
مستقیم اصفهان با حداقل 3 شــهر بزرگ اروپایی، 
یکی از شــهرهای کشــورهای آســیایی از جمله 
خواهرخوانده ها و یکی از شهرهای کشورهای آسیای 

میانه شد.
محســن مهرعلیزاده اظهار کرد: اکثر کارگروه هایی 
که در اســتان تشکیل می شــوند از جمله کارگروه 
گردشگری با کارکرد داخلی و با هدف افزایش تعداد 
گردشگران است  ولی هدف این کارگروه، پرداختن 
هدفمند به توسعه گردشگری خارجی است. وی با 
بیان اینکه این کارگروه تمامی فعالیت های مربوط 
به گردشگری خارجی و روابط بین الملل را پیگیری 
می کند، افزود: توســعه فرودگاه اصفهــان، ایجاد 
پروازهای مســتقیم با کشــورهای خارجی و ایجاد 
مثلث گردشگری اصفهان-یزد-شــیراز، بخشی از 
فعالیت های این شــورا خواهد بود و در واقع در نظر 
داریم که سطح توقعات اســتان را در حد بین الملل 
مشــخص کرده و ســپس برمبنای آن برنامه ریزی 
کنیم.اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه توسعه 

امور بین الملل استان مساوی است با توسعه استان 
در فضــای بین الملل، گفت: کارکــرد و رویکرد این 
شــورا بیشــتر در قالب فکر و برنامه ریزی برای نیل 
به این هدف است.وی خاطرنشان کرد: باید احیای 
قراردادهای خواهرخواندگی بین اصفهان و 14 شهر 
دنیا، مکاتبه و یادآوری قراردادهای فی مابین و ارائه 
یک یا چند پیشــنهاد مشــخص که آنان را ملزم به 

پاسخ گویی کند، در دستور کار قرار گیرد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

برقراری پرواز مستقیم اصفهان به 3 شهر بزرگ اروپایی
رییس اتحادیه عکاســان و فیلم بــرداران در اصفهان 
گفت: از سه سال گذشته که اداره ثبت احوال تصمیم 
به تعویض کارت ملی گرفــت، در پیگیری های متعدد 
خواســتار بهره گیری از عکاسان این اتحادیه به منظور 
تهیه عکس های پرسنلی موردنیاز برای این طرح شدیم.

اکبر امامی افزود: با این  حال ســازمان ثبت احوال در 
سراسر ایران بازنشسته های ثبت احوال را به کار گرفت و 
از به کارگیری عکاسان ممانعت  به عمل آورد.وی تاکید 
کرد: در بسیاری از موارد عکاسان عضو اتحادیه از طریق 
همین عکس های پرسنلی زندگی خود را اداره می کنند 
و عمال با اخــذ این تصمیم، در حق بخشــی از فعالین 
صنفی اجحاف شــد.رییس اتحادیه صنفی عکاسان و 
فیلم برداران استان اصفهان گفت: براساس قانون نظام 
صنفی اتحادیه ها از پرداخت مالیات معاف هســتند؛ 
اما همچنان اداره مالیات از اتحادیه ها مالیات دریافت 
می کند.اکبر امامی در رابطه با وضعیت کسب و کار صنف 
عکاســان و فیلم برداران اظهار کرد: فعالیت این صنف 
به صورت فصلی بوده و به طــور میانگین 3 الی 4 ماه از 
سال بدون فعالیت هستند. وی افزود: مواد اولیه موردنیاز 

این صنف به طور کامل از خارج از کشور تهیه می شود 
و در داخل کشــور هیچ یک از اقــالم موردنیاز تولید 
نمی شــود؛ بنابراین تغییرات دالر بر قیمت تمام شده 
خدمات ارائه شده به طور مستقیم تاثیر می گذارد.وی 
همچنین در رابطه با بیمه فعالین اتحادیه گفت: در حال 
حاضر برنامه منسجمی برای بیمه کارکنان این اتحادیه 
در نظر گرفته نشــده و فعالین صنفی با این معضل نیز 

دست وپنجه نرم می کنند.

رییس صنف عکاسان استان اصفهان مطرح کرد:

نادیده گرفتن حقوق عکاسان توسط ثبت احوال

عضو کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: برای نمایش توانمندی های اصناف و توسعه صادرات 
می توان موزه اصناف را راه اندازی کرد.مجید کرباسچی اظهار کرد: اصفهان عالوه بر توریست هایی که سالیانه  از 
آنها میزبانی می کند، میزبان هیئت های تجاری بسیار زیادی است.وی با بیان اینکه این تجار نماینده ها و  رؤسای 
 اصلی شرکت های بزرگ دنیا هستند، افزود: اگر مکانی برای نمایش توانمندی های اصناف در قالب موزه فراهم شود

 می توان از این ظرفیت به نفع توسعه اقتصادی اصناف بهره برد.وی  اظهار کرد: کمیسیون مشترک اقتصادی اتاق 
اصناف و اتاق بازرگانی می تواند تا حدود زیادی مشکالت ما در حوزه توسعه صادرات را حل کند.

راه اندازی موزه اصناف 
ضروری است

 عضو کمیسیون اقتصادی
 اتاق اصناف مرکز استان:

اف
صن

ا

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،495،000
تومان

755،000نیم سکه
تومان

475،000ربع سکه
تومان

316،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

147،731
تومان

      قیمت سکه و طال

محافظ صفحه نمايش 
دوربين 3 اينچي 3:2

 15,000
تومان

محافظ صفحه نمايش 
دوربين طلقي 3 اينچي

 
 35,000

تومان

محافظ صفحه نمایش 
طلقی دوربين مناسب 

D3400 برای نيکون

 24,000
تومان

 خودروی آمریکایی
 با پالک ایرانی در کالیفرنیا!

عکس روز

با مسئوالن

نماینده مردم اصفهــان در مجلس گفــت: بهبود فضای 
کســب وکار، معلول اجرای اقتصاد مقاومتی اســت و اگر 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در این رابطه در اقتصاد کشور به درستی انجام شود، فضای 

کسب وکار نیز بهبود خواهد یافت.
حمیدرضا فوالدگر در رابطه با وضعیت فضای کســب وکار کشــور اظهار کرد: یکــی از الزامات بهبود فضای 
کسب وکار، واگذار کردن اقتصاد به مردم یا در اصطالح، مردمی کردن اقتصاد است که این مهم بارها از سوی 
مقام معظم رهبری توصیه شده است. وی همچنین تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، مصادیق فراوانی دارد که 
هر کدام در تسهیل فضای کسب وکار و ایجاد رونق اقتصادی تاثیر بسزایی دارند.رییس کمیسیون ویژه تولید 
ملی ادامه داد: در همین رابطه می توان به موضوعاتی نظیر برون نگری، توسعه صادرات، حمایت از طرح های 

دانش بنیان، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تاب آوری اقتصادی و بهره وری اشاره کرد.

بهبود فضای کسب و 
کار با تحقق اقتصاد 
مقاومتی 

رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان گفت : طبیعتا 
اجرای طرح  رجیستری مزایایی داشــته و باعث شده تا از ورود 
تعــداد باالیی از تلفن های قاچاق کشــور جلوگیری شــود؛  اما 
بزرگ ترین مشکلی که پس از اجرای این طرح رخ داده این است 
که سامانه »همتا« پاسخگویی الزم را برای اعالم لیست تلفن های 

رجیستر شده ندارد. 

حســن میرشمشــیری ادامه داد: برای اینکه این طرح همانند 
سال 8۵ با مشکل روبه رو نشود و تنها گوشی هایی که تازه وارد 
می شوند را رجیستری کنند، تغییر مالکیت گوشی های قدیمی 
قطعا اقدام خوبی است؛ اما در زمان کمی که برای اجرای این طرح 

با توجه به حجم زیادی گوشی ها وجود دارد، کاربردی نیست.
وی افزود: ورود کاالی قاچاق به کشــور تنها پنج تا هفت درصد 

هزینه دارد؛ اما با قانونی شدن واردات گوشــی این رقم به 17 و 
زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، به ۲0 درصد افزایش 

می یابد. 
وی در ادامه تاکید کرد: باید بدانید که گوشــی که یک میلیون و 
۲00 هزار تومان خریداری می شود چیزی نزدیک به یک میلیون 

تومان ارزش واقعی دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:
گرانی گوشی تلفن همراه ارتباطی با طرح رجیستری ندارد

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفــت: در مجموع، 
تولیدات 11 ماهه نخســت سال 9۵ نســبت به مدت 
مشابه سال 96 نشان دهنده افزایش 9 درصدی تولیدات 
است؛ اما در همین ایام، صادرات نسبت به سال 9۵، 33 
درصد کاهش را تجربه کرده اســت درحالی که فروش 

محصوالت به بازارهای داخلی با افزایش ۲3 درصدی همراه بوده است. 
بهرام سبحانی افزود: نزدیک به ۵0 درصد از حجم کل صادرات این شرکت به کشورهای خارجی، مربوط 
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است و این به دلیل کیفیت بهتر و ارسال سریع تر محصوالت از ایران 
نسبت به چین است؛ گرچه تولیدکنندگان چینی به دلیل ارائه تسهیالت بدون بهره دغدغه ای در تولید با 
هزینه ای پایین تر را ندارند؛ اما پیش بینی می شود تا افق 1404 فوالد مبارکه بتواند هزینه تولیدش را در 

حد قابل توجهی کاهش دهد و مجموع تولیداتش را به مرز ۵۵ میلیون تن در سال برساند.

افزایش 25 درصدی 
عرضه محصوالت فوالد 
مبارکه به بازار داخلی

این موضوع گر چه در نگاه نخست بســیار حمایتی به نظر می رسد؛ اما 
سوالی که مطرح خواهد شد اینکه پس از احداث و تکمیل و بهره برداری 
در شرایط ویژه کمبود آب، این صنایع درخواستی در خصوص مطالبه 

بیش از میزان دریافتی نداشته باشــند؛ چرا که روشن است هر سازمان 
و ارگان و به ویژه صنایعی در راستای حمایت از طرح های که پیشنهاد 
می دهند درخواســت هایی خواهند داشــت و باید دید مسئوالن چه 

راهکاری برای این موضوع اندیشیده اند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان بااشــاره  به اینکه ما همیشه در برخورد با 
موضوعات مهم تصمیماتی خواهیم گرفت که عواقب آن  در سال های 
بعدی نمودار می شود و به فکر چاره می افتیم می گوید:» نمونه بارز آن 
اینکه  به تازگی به فکر افتاده ایم اگر کوهپایــه ها را درختکاری کنیم، 
کار خوبی انجام داده ایم. آب زالل را برمی داریم روی کوه می بریم بعد 
با گل و الی به رودخانه بر می گردانیم و آنقدر این کار را انجام داده ایم 
که بخش مهمی از سدمان پر از گل و الی شده و از سوی دیگر هر کدام از 
رؤسای جمهور پیشین در دولت های خود آب اصفهان را به این سو و آن 
سو بردند و اگر حساب و کتابی کرده بودند امروز با چنین وضعیتی  روبه 

رو نبودیم .«
اما سوالی که در این بین باز پررنگ تر 
به نظر می رسد اینکه با درس هایی که 
از تجربیات گذشته گرفته ایم و شاهد 
عواقب آن بوده ایم، آیا جای بررســی 
بیشــتری وجود ندارد تا قبل از اینکه 
سرمایه گذاری فوالدمبارکه را در این 
طرح بپذیریم کمی هم در مورد جبران 

این سرمایه گذاری  فکر کنیم ؟
 به این فکر کنیم که برای به دســت 
آوردن موقعیت مطلــوب چه میزان 
هزینه می کنیم و قرار است در آینده 

چه هزینه هایی بر ما  تحمیل شود؟
بدون شــک تمــام صاحــب نظران 
هــم  آن  صنعــت  اهمیــت  بــر 
در اســتان اصفهــان بــه عنــوان 
صنعتی ترین اســتان کشــور واقف 

هســتند؛ اما موضوعی کــه در این بیــن اهمیت ویــژه ای دارد اینکه 
 اهمیت صنعت بعد از آب شــرب و کشــاورزی دارای رتبه سوم است
  و نمــی تــوان دو اولویــت ابتدایــی را قربانــی گزینــه ای ســوم

 کرد.

فوالدمبارکه اصفهان هزینه ساخت سد تونل سوم کوهرنگ را تامین می کند؛

برد- برد است؟

هفته گذشته در آیین تقدیر از عوامل سازنده مجموعه مستند »سمفونی زاینده رود« و رونمایی از این اثر، سید عبدالوهاب سهل آبادی 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در اظهار نظری عنوان کرد وضعیت آب و مرگ زاینده رود نتیجه بی تدبیری و نداشتن دید مناسب نسبت به 
وضعیت بوده است و گفت: طرح های پیشنهادی برای انتقال آب و حفر چاه های بی رویه همه باعث شد تا بحران آب در استان تشدید شود. این 
در حالی است که سد سوم کوهرنگ که می توانست تاثیر مطلوبی در روند بهبود اوضاع داشته باشد، مغفول ماند و در حال حاضر فوالدمبارکه به 

این فکر افتاده که هزینه الزم برای احداث سد سوم کوهرنگ را تامین کند.

فاطمه کاویانی

 هر کدام از رؤسای 
جمهور پیشین 

در دولت های 
خود آب اصفهان 
را به این سو و آن 

سو بردند و اگر 
حساب و کتابی 

کرده بودند امروز 
با چنین وضعیتی  

روبه رو نبودیم
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مفاد آراء
12/341 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 139660302027012573 مورخ 1396/11/25 ربابه صفرعلي زاده 
لفداني فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291676287 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالحسین اخالقی.
2- راي شــماره 139660302027011475 مورخ 1396/10/24  اقبال قربانپور فرزند 
بهرام بشــماره شناســنامه 624 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129389286 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 110/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس مظاهری فرزند حسین.
3- راي شماره 139660302027011370 مورخ 1396/10/21 سیدعباس میراشرفي 
فرزند سیدرمضان بشماره شناسنامه 40700 صادره از اراک بشماره ملي 0530405792 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 48/79 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027011800 مــورخ 1396/11/03 حمیدرضا داوري 
دولت آبادي فرزند عبدالعلی بشــماره شناســنامه 1000 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291157761 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 289/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین نیروکار .
5- راي شماره 139660302027012379 مورخ 1396/11/18 محسن محمدي رفتار 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1308 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286722640 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 224/31 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
6- راي شماره 139660302027008381 مورخ 1396/07/20 حسین شایان نژاد فرزند 
براتعلي بشماره شناسنامه 8997 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283791846 در 59/65 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلــي 6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 138/74  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027008384 مورخ 1396/07/20 زهرا باقري توت خشکي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 12684 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283828741 در 
12/35 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 فرعي از اصلي 6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/74  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139660302027012162 مورخ 1396/11/12 علیرضا حاجیان فرد 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 271 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283999218 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9346 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 166/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027012163 مورخ 1396/11/12 زهرا قادري  فرزند اسداله 
بشماره شناسنامه 23826 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282707671 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9346 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 166/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027012051 مورخ 1396/11/10 عباســعلي زاهدي  
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 69 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284039528 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10174 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حیدر قلی سلیمانی.
11- راي شــماره 139660302027011354 مورخ 1396/10/21 کوثر تقي پور فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 7204 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292600500 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4597 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/24 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027010457 مورخ 1396/09/26 شرکت گاز استان 
اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت 23727  بشناسه ملي 10101891781 در ششدانگ 
یکباب ایستگاه تقلیل فشــار گاز ارغوانیه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 124/67 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027011853 مورخ 1396/11/04 مهدی مرادی فرزند 
یاور بشماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291725113 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 65/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رحیم کشاورز .
14- راي شماره 139660302027011850 مورخ 1396/11/04 حسین مرادي فرزند 
یاور بشماره شناسنامه 3737 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292430125 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 65/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رحیم کشاورز .
15- راي شماره 139660302027012623 مورخ 1396/11/26 مهدي کارگران فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 667 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286073162 در یکدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 199/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027012627 مــورخ 1396/11/26 اصغــر کمالــي 
هاشــمي اصفهاني فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 8219 صادره از خرمشهر بشماره 
ملي 1828034827 در پنــج دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 199/57 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
17- راي شــماره 139560302027015418 مورخ 1396/11/19 رضا نم نبات فرزند 
عبدالرسول بشماره شناســنامه 1669 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286838770 در 
ششدانگ یکباب باغ ویال احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2188/74 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027011542 مورخ 1396/10/25 امیررضا فخرالمباشري 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 3012 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288169132 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/09 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اداره کل اموال بنیاد مستضعفان.
19- راي شــماره 139660302027011327 مورخ 1396/10/20 ســید اکبر حمزه 
جبلي فرزند سید اصغر بشماره شناســنامه 273 صادره از قم بشماره ملي 0384182054 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43996 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027011007 مورخ 1396/10/11 اکبر فروغي ابري فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 1410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283643014 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 43996 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/09 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027012098 مــورخ 1396/11/11 محمود جعفری 
فشارکی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 60839 صادره از اصفهان بشــماره ملي 

1281706140 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
23 باقیمانده فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 324/81 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027012550 مورخ 1396/11/24 زهره سلطانی فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 246 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291124195 در یکدانگ 
یکباب انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 1445/25 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عبدالرحیم کشاورز هفدانی فرزند محمدرضا.
23- راي شماره 139660302027012549 مورخ 1396/11/24 ماشاءاله نظري فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 38 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199533548 در پنج دانگ 
یکباب انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 1445/25 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عبدالرحیم کشاورز هفدانی فرزند محمدرضا.
24- راي شماره 139660302027012422 مورخ 1396/11/19 حسین قاسمي الوري 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 17 صادره از نجف آباد بشماره ملي 5499709981 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 123 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عزیزاهلل سعیدی فرزند حسینعلی.
25- راي شــماره 139660302027009902 مورخ 1396/09/11  احمد اســکندري 
نیســیاني  فرزند کرمعلي بشــماره شناســنامه 13 صادره از اردســتان بشــماره ملي 
1189799804 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد اسکندری نیسیانی.
26- راي شماره 139660302027011349 مورخ 1396/10/21 سید حسن طباطبایي 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 21 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649830738 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/74 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي میرزا حسن حسینی.
27- راي شماره 139660302027011018 مورخ 1396/10/11 طاهره زارعي اندواني 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 134 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284018490 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8870 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 99/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی اسمعیل قاسمی ارداجی.
28- راي شــماره 139660302027012353 مورخ 1396/11/17 حســین جیحاني 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 186 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291208089 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3 فرعي از اصلــي 6414 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 247/07 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027011348 مورخ 1396/10/21  حســن خشوعي 
اصفهاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 67617 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281775452 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 145/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محترم کشاورز.
30- راي شــماره 139660302027011649 مورخ 1396/10/30 نسرین جهان بین  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 827 صادره از مرودشت بشماره ملي 2431709787 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 116/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي زهرا خانم برادران توتونچی فرزند میرزا حسن.
31- راي شــماره 139660302027012506 مــورخ 1396/11/23 کریــم یخچالي 
خوراسگاني فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 7053 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772310 در ســه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/18 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
32- راي شماره 139660302027012507 مورخ 1396/11/23 صغري دهقاني ارداجي 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649268 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027010376 مورخ 1396/09/23 حمید شــفیعي پور 
فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 1478 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287825869 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 61/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی هفدانی.
34- راي شماره 139660302027010588 مورخ 1396/09/29 محمد زارعي  فرزند 
محمود بشــماره شناســنامه 1916 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291594604 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 187/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027012361 مورخ 1396/11/17 محمدعلي علي خاصي 
حبیب آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 33732 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282262645 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 240 مترمربع. 
خریداري طي سند رسمي. که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت شماره 04/18-1819/ 

1394 فوت و به نام ورثه وی به قانون ارث می باشد.
36- راي شماره 139660302027012571 مورخ 1396/11/25 علیرضا کاغذچی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 1429 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288222114 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027011839 مورخ 1396/11/04 احمدرضا انگبینی 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 498 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287858023 در 
ششدانگ یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 46 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 1001 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027012572 مورخ 1396/11/25 رسول کیاني ابري 
فرزند کریم بشماره شناسنامه 13336 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283835118 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 19 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 292/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسماعیل ، رحیم و محمد تقی فروغی.
39- راي شــماره 139660302027012011 مــورخ 1396/11/09  نصرت اله همتي  
فرزند شکراله بشماره شناســنامه 1237 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287803407 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6214 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 43 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027012387 مورخ 1396/11/18 محمد اخالقی بوزانی 
فرزند علي بشماره شناسنامه 6640 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283768161 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
41- راي شماره 139660302027012463 مورخ 1396/11/21 اصغر غالمي سمسوري 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 170 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283923556 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7738 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 229/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یوسفعلی فرزند حسن .
42- راي شــماره 139660302027012958 مورخ 1396/12/06 مهدي ترابي فرزند 
اصغر بشــماره شناســنامه 58814 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281015822 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 58 فرعي از اصلي 
 7949 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 252/76 مترمربــع. خریداري طي

 سند رسمي.
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م الف: 37860  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902004000342 آگهــی:  شــماره   12 /319
9204002004000703  آگهی مزایــده پرونده اجرایی کالســه: 9202155  تمامیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در شــرق طبقه اول به مساحت 308/35 
متر مربع که مقدار 14/10 مترمربع آن بالکن های مسقف اســت که از این مقدار 1/70 
متر مربع آن با 8/23 مترمربع دیگر از مســاحت کل جمعًا 9/93  متر مربع پیشرفتگی در 
فضای پیاده رو خیابان اســت قطعه چهار تفکیکی شــماره 4490 فرعی از 4793 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک سیصد و هفتاد و شش فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به انضمام دو واحد پارکینگ هر کدام به مساحت 12/5 مترمربع قطعات 
یک و چهار واقعات در شــمال غربی زیرزمین که پارکینگ چهار در جنوب پارکینگ یک 
قرار دارد و یکباب انباری به مســاحت 3/76 متر مربع قطعه یازده تفکیکی واقع در طبقه 
زیرزمین در غرب انباری ده با قدرالسهم از عرصه مشــاعی و مشاعات که عبارتست از: 
1- قدرالحصه از عرصه مشــاعی به مســاحت 898/80 مترمربع 2- راهــرو و راه پله و 
آسانسور مشــاعی در طبقه زیرزمین به مســاحت 40/40 مترمربع و در طبقات اول الی 
ششــم هر یک به مســاحت 41/90 متر مربع و البی و راه پله  و آسانســور مشاعی که 
در طبقه همکف به مســاحت 129/20 متر مربع 3- موتورخانه واقع در ســمت شــمال 
شرقی طبقه زیرزمین به مســاحت 70/20 متر مربع 4- استخر مشــاعی واقع در سمت 
جنوب شــرقی طبقه زیرزمین به مســاحت 116 مترمربع 5- رامپ ورودی پارکینگ به 
 مساحت 46/77 مترمربع 6- محوطه مشــاعی پارکینگ به مساحت 268/90 متر مربع

 7- سالن اجتماعات واقع در ســمت شمال طبقه همکف به مســاحت 68/90 مترمربع 
8- اطاق نگهبانی واقع در سمت شمال غربی طبقه همکف به مساحت 25/45 متر مربع 
9- حیاط مشاعی به مساحت 274/88 مترمربع 10- نورگیر مشاعی واقع در سمت جنوبی 
راهرو و راه پله و آسانسور در طبقات همکف الی ششم هر یک به مساحت 1/27 متر مربع 
 11- نورگیر مشــاعی مابین طبقات همکف الی ششم هر یک به مساحت 5/36 مترمربع

 ) محل عبور کانال کولر و لوله بخاری داخل فضای آپارتمان جزء مشاعات بوده و مساحت 
آنها جزء مساحت آپارتمان اختصاصی محاسبه نمی شود( 12- پشت بام محل عبور لوله 
های آب و فاضالب و برق و تلفن، گاز و کلر و غیره بوده و برای سایر طبقات مورد گواهی 
می باشد با قدرالســهم از توابع متعلقات شــرعیه و عرفیه آن به آدرس: اصفهان، خیابان 
مالصدرا، نبش کوچه پنجم- ساختمان 59، مجتمع مسکونی، واحد طبقه اول، شرقی که 
اسناد مالکیت آن در صفحات 592 و 595 دفتر 1036 امالک با شماره های ثبتی 192960 
 و 192962 و با شــماره های چاپی 115883 و 115882 ثبت و صادر شده است با حدود

 الف- حدود ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه چهارم: شمااًل: در 12 قسمت که قسمت 
اول بصورت مورب و قسمت های سوم و هفتم غربی و قسمتهای پنجم و نهم و یازدهم 
شرقی است دیوار و پنجره و دیوار کوتاه اســت بفضای پیاده رو خیابان شرقًا: دیواریست 
بفضای پالک شماره 377 فرعی جنوبًا: در 11 قسمت که قسمتهای دوم و چهارم و هشتم 
و دهم شرقی و قسمت ششم غربی است دیوار و پنجره و دیوار کوتاه و نرده ایست بفضای 
حیاط مشاعی غرباً: اول دیواریست مشترک با آپارتمان مجاور دوم در سه قسمت که قسمت 
اول شمالی و سوم جنوبی اســت دیوار و پنجره ایست به نورگیر سوم دیواریست مشترک 
با آپارتمان مجاور چهارم که شمالی است دیواریست به نورگیر و پنجم در 12 قسمت که 
قسمتهای اول الی هفتم و نیز قســمت دهم بصورت مورب و قسمتهای هشتم و یازدهم 
که جنوبی است درب و دیواریســت به راه پله و آسانسور و ششم دیواریست بفضای پیاده 
رو خیابان کف و سقف اشتراکی است، حقوق ارتفاقی: کلیه قطعات آپارتمانها طبق قانون 
تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن می باشــد ب- حدود ششدانگ یکباب انباری به 
شماره یازدهم عبارتست از: شمااًل: درب و دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا: 
دیواریست با انباری شماره 10 جنوباً: دیواریست به تحتانی حیاط غربًا: دیواریست مشترک 
با انباری دوازده- کف روی عرصه و سقف حیاط مشاعی است، حقوق ارتفاقی: با حق عبور 
از پارکینگهای شماره 3 و 5 ج- حدود ششدانگ پارکینگ بشماره یک عبارتست از: شمااًل: 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شرقاً: خط مستقیم مفروض است 
به پارکینگ 2 جنوبًا: خط مستقیم مفروض است به پارکینگ شماره 3 غربًا: خط مستقیم 
مفروض اســت به محوطه مشــاعی پارکینگ، حقوق ارتفاقی: انباری شماره دو و سه از 
پارکینگ مذکور حق العبور دارد و با حق العبور از پارکینگ بشماره چهار د: حدود ششدانگ 
پارکینگ بشماره چهار عبارتست از شمااًل: خط مستقیم مفروض است به پارکینگ شماره 
1 شرقًا:  خط مستقیم مفروض است به پارکینگ شــماره 3 جنوبًا: خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعی پارکینگ غربًا خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
پارکینگ، حقوق ارتفاقی: انباری شــماره یک و چهارم و پنج و شش از پارکینگ مذکور 
حق العبور دارد و پارکینگ شــماره یک از پارکینگ مذکور حق العبور دارند که طبق نظر 
کارشناسان رسمی پالک فوق عبارت اســت از یک واحد آپارتمان به مساحت 308/35 
مترمربع طبقه اول دارای کاربری: مسکونی ) 4 خوابه( با قدمت ساختمان حدود 11 سال و 
دارای دو واحد پارکینگ در قطعات یک و چهار هر کدام به مساحت 12/5 مترمربع قطعات 
یک و چهار واقعات در شــمال غربی زیرزمین که پارکینگ چهار در جنوب پارکینگ یک 
و یک باب انباری به مساحت 3/76   مترمربع در قطعه یازده زیرزمین در غرب انباری ده 
قرار دارد. ساختمان به صورت اســکلت بتن در 6 طبقه روی پیلوت و یک طبقه همکف 
شامل: البی، راهرو، سالن اجتماعات )حدود 65 متر مربع بدنه MDF- کف سنگ- دارای 
سینک ظرفشوئی و میز سرو غذا با سقف نورپردازی شده( و یک طبقه زیرزمین به صورت 
انباری- پارکینگ- موتورخانه و )استخر- جکوزی- سونا- سرویس بهداشتی حدود 100 
متر مربع در قسمت شــمال شرقی و زیر حیاط قرار گرفته( اســت. حیاط شامل: باغچه- 
نورگیر استخر به عالوه پارکینگ پیش ساخته می باشــد. ساختمان دارای دو آسانسور و 
14 واحدی- درب پارکینگ و آپارتمان و حیاط مجزا می باشد. با سقف تیرچه بلوک بدنه 
بیرونی سنگ- آجر و شیشه- دربهای ورودی و داخلی چوبی- پنجره ها آلومینیوم- پله 
سنگ با نرده استیل- نمای داخلی نقاشی- آشپزخانه اوپن و MDF – کف پارکت- حمام 
دارای دوش سونا می باشد. دارای تاسیسات حرارتی و برودتی: موتورخانه در زیرزمین و برج 
خنک کننده در پشت بام می باشد و دارای امکانات: برق مجزا و آب و گاز مشترک می باشد. 
ملکی خانم اعظم الهی دوست) سه دانگ مشاع از ششدانگ(، خانم مریم خلیل اکبر ) دو 
دانگ مشاع از ششدانگ( و آقای محمد صادق محمودزاده) یک دانگ مشاع از ششدانگ( 
که طبق سند رهنی شماره 104698 مورخ 1387/09/23 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 95 اصفهان در رهن بانک صادرات ایران واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 
1397/12/06 دارای بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 96/12/26 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان 
الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه بیست و پنج میلیارد و نهصد و یک 
میلیون و چهارصد هزار ریال) 25/901/400/000 ریال( به باالترین قیمت پیشــنهادی 
نقداً فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/12/09 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی 
فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:37825 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)1347 کلمه، 13 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610103749110225 شــماره پرونــده:  12  شــماره ابالغنامــه:  /332
9609983749200580 شماره بایگانی شــعبه: 9610408 در خصوص پرونده کالسه 
961408 ج حسب شکایت حسین احمدیان علیه نادر حیدرپور فرزند علی به اتهام خیانت 
در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو 405 مدل 82 که برای روز 1397/01/29 ساعت 
10 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده و متهم فوق مجهول المکان می باشد لذا دادگاه 
به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب را برای یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می نماید تا متهم در جلســه دادگاه حاضر گردد ضمنا در صورت عدم 
حضور دادگاه وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می نماید. م الف: 96/353 شعبه اول دادگاه 

عمومی شهرستان دهاقان )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/342  شماره پرونده: 139604002121000349/1 شماره بایگانی پرونده: 9600459 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802121000073 بدین وسیله به آقای مهدی روح الهی 
ورنوســفادرانی، نام پدر: عباس، تاریخ تولد: 1346/03/11 شماره ملی: 1140137581 
شماره شناسنامه 13884 به نشانی خمینی شهر بلوار شهید بهشتی مهستان 10 روبروی 
کارواش بیتا ابالغ می شود که علی منتظرالظهور جهت وصول مبلغ 300/000/000 ریال 

به استناد چک شماره 9037/026524-12-1394/09/30 بانک ملی علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600459 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1396/11/30 مامور، محل اقامت شما به شرح متن ســند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده 
رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
 می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  
م الف: 7002 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )156 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/718 در خصــوص پرونده کالســه 960928 خواهان مریم فاتــح و مهدی نصری 
نصرآبادی دادخواســتی مبنی بر مطالبه نفقــه به طرفیت قربانعلی نصــری نصرآبادی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 97/1/15 ســاعت 8/30  تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 4 خانواده شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 36587 
 شــعبه 4 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )123 کلمه،

 1 کادر(
حصر وراثت

12/318  آقای ابوالفضل امینی تهرانی دارای شناسنامه شماره 138 به شرح دادخواست 
به کالسه 764/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عابدین امینی تیرانی به شناسنامه 405 در تاریخ 1326/5/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل امینی 
تهرانی، ش.ش 138، 2- حسین امینی، ش.ش 50، 3- علی امینی تهرانی، ش.ش 291 
)برادرزادگان( 4- فاطمه صغــرا امینی تهرانی، ش.ش 36، 5 - طاهــره امینی تهرانی، 
ش.ش 60 )خواهر زادگان( 6- حسن امینی تیرانی، ش.ش 404 )برادر متوفی( و به غیر 
از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 516 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران  

)164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/331  آقای حسین فدوی اردستانی دارای شناسنامه شماره 61 به شرح دادخواست به 
کالسه  620/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا چیت ساز قمی به شناسنامه 6265 در تاریخ 96/11/8  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر به نامهای 
1- مهدی فدوی اردستانی به شــماره شناسنامه 53 و 2- مســعود فدوی اردستانی به 
شماره شناسنامه 8172 و دو دختر به نامهای 1- مینا فدوی اردستانی به شماره شناسنامه 
1180015169 و 2- منصوره فدوی اردستانی به شماره شناسنامه 142 و یک همسر دائمی 
به نام حسین فدوی اردستانی به شماره شناســنامه 61 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: 503 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )166 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

12/330  آقای علیرضا فضائلی ماستبندی دارای شناســنامه شماره 1180069846 به 
شرح دادخواست به کالسه  594/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ماهی جان عرب سرخی میشابی به شناسنامه 8 در تاریخ 
96/11/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر که عبارت است از: علیرضا فضائلی ماســت بندی به شماره شناسنامه 
1180069846 متولد 75/4/26 صادره از اصفهان فرزند متوفی. 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: 502 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان )130 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

12/333  آقای غالمحســین رضائی فرزند امیرقلی  با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی 
مدعی می باشد سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک 11516/167  واقع در بخش 5 
اصفهان که در دفتر الکترونیک 139620302027016524 به نام نامبرده سابقه ثبت دارد 
که بعلت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شــده و  درخواست صدور سند المثنی نموده 
اند. لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت  مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 37888 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد شمال شرق 

اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/351  آقای مرتضی شاه بندری دارای شناسنامه شــماره 270 به شرح دادخواست به 
کالسه 673/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن شاه بندری سورانی به شناسنامه 12 در تاریخ 96/11/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضی شاه 
بندری، ش.ش 270 ت.ت 1352/2/16 فرزند پســر 2- مصطفی شاه بندری سورانی، 
ش.ش 8 ت.ت 1359/4/15 فرزند پسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 514 شعبه حقوقی شورای حل اختالف بخش کرون )128 کلمه،2 کادر(
ابالغ رای

12/344  کالسه پرونده 1574/96 شماره دادنامه: 2222-96/11/7  مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مرتضی اعتمادی با وکالت محمد علی 
آلویی به نشانی خمینی شهر چهار راه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی طبقه فوقانی دفتر 
اسناد رسمی،  خوانده: مسعود پاکپور 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 شورا:در خصوص دعوی آقای مرتضی اعتمادی فرزند 
محمود  با وکالت آقای محمد علی آلویی به طرفیت آقای مســعود پاکپور فرزند داود  به 
خواسته مطالبه مبلغ 82/000/000 ریال  وجه دو فقره چک به شماره های 15614 به مبلغ 
30/000/000 ریال و 156144 به مبلغ 52/000/000 ریال مورخ 94/8/25 و 94/9/30  
عهده بانک سپه به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست، 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلســه مورخ 96/10/30 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان  و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضا شورا و احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستندا به ماده  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313  قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرســی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان 
را ثابت دانســته و  حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/135/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضا مدت واخواهی  قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:6969 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )390 کلمه، 4 کادر(



ایمو فیلتر نیست؛ از بازار بومی حذف شده!
پیشنهاد سردبیر:

هر دو نسخه  پرچم داران امسال سامســونگ، در صفحه نمایش اینفینیتی دیسپلی خود بهبودهایی ایجاد 
کرده اند که به نوعی به امضای این شرکت تبدیل شده است.

صفحه نمایش هر دو دستگاه گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پالس اکنون از محافظ گوریال گلس ۵ استفاده 
می کنند؛ با این تفاوت که این محافظ اکنون باریک تر شده و برای ظاهری یکدست و پنهان سازی سنسورهای 
عنبیه، صفحه نمایش این دستگاه نسبت به نسل قبلی تیره تر شده اســت. هر دو دستگاه از طراحی مشابه 
گلکسی اس ۸ بهره می برند که با اقبال بسیاری از کاربران مواجه شده اند و خریداران می توانند این دستگاه ها 
را در ۴ رنگ، مشکی نیمه شب )Midnight Black(، خاکســتری تیتانیومی )Titanium Gray(،  آبی 

مرجانی )Coral Blue( و رنگ جدیِد بنفش یاسی )Lilac Purple( سفارش دهند.

تکنولوژی تشخیص چهره گلکسی اس ۹ این امکان را به کاربران می دهد تا تصویر واقعی یا کارتونی خود را 
به صورت ایموجی درآورند. با ثبت یک تصویر سلفی، دستگاه با نقشه برداری از نقاط صورِت شما، نقشه ای دو 
بعدی تجزیه و تحلیل می کند و سپس آن را به مدلی سه  بعدی تبدیل می کند. به همین واسطه ، می توانید 

احساسات خود را در قالب ایموجی های سه بعدی به دیگران منتقل کنید.
AR Emoji کامال قابل شخصی سازی است و کاربران می توانند به راحتی آنها را به اشــتراک بگذارند یا به عنوان تصویر زمینه صفحه  خانگی و 

قفل دستگاه قرار دهند.

ترکیب دو لنز با گشودگی دیافراگم F2.۴ و F1.۵، بهترین عکس ها را در شرایط نوری کم برای کاربران به 
ارمغان می آورد. تکنولوژی دیافراگم دوگانه  گلکســی اس ۹ خود را با محیط تطبیق می دهد؛ از این رو در 

شرایط کم نور نیز می توان تصاویر خیره کننده ای ثبت کرد.
درست مانند چشم های انسان، دوربین این دستگاه خود را به گونه ای تنظیم می کند تا مقدار مناسبی از 

نور به لنز های دوربین برسد. بنابراین مهم نیست که کاربران در ساحلی آفتابی قرار دارند یا به شاِم تولِد دوستشان دعوت  شده اند؛ در هر شرایط 
نوری  می توان تصاویر شفاف و واضحی ثبت کرد.

تلفیق و تعامل بیشتر پلتفورم هوش  مصنوعی بیکسبی با گلکسی اس ۹ این امکان را فراهم کرده است تا با استفاده از دوربین 
ز و ویژگی های واقعیت افزوده، راهنمایی و اطالعات بالدرنگی درباره  جهان پیرامون در اختیار کاربر قرار گیرد.وقتی که کاربر  ا
طریق دوربین به یک شیء اشاره می کند، بیکسبی با شناسایی آن، اقدام به ارائه اطالعات مربوطه می کند. این ویژگی تنها به 
شناسایی اجسام خالصه نمی شود و کاربران می توانند با قراردادن دوربین دستگاه روی متن، به ترجمه  آن دسترسی پیدا کنند.

ویژگی اسکن هوشمند گلکسی اس ۹ با ترکیب قدرت سنسورهای تشخیص عنبیه، تشخیص چهره 
و تکنولوژی های هوشمند، تجربه ای بی مانند برای کاربران فراهم می کند. ترکیب ویژگی های فوق و 

استفاده از تکنولوژی های جدید، دسترسی ایمن به دستگاهتان را به ارمغان می آورد.
به عالوه، سنسور اثرانگشت این دســتگاه که اکنون برای راحتی کاربران، به قســمت زیرین دوربین تغییر موقعیت داده است، از ویژگی های 

اختصاصی جدیدی بهره می برد که به واسطه  آنها، کاربران می توانند به راحتی به فولدر های محرمانه  خود دسترسی داشته باشند.

عالوه بر اینکه کاربران از طریق پلتفورم دکس، توانایی تبدیل دستگاه  به رایانه  دسکتاپ 
را دارند، اکنون می توانند از صفحه نمایش دســتگاه  به عنوان تاچ پد یا صفحه کلید لمسی 

بهره بگیرند.

ویژگی فیلم برداری صحنه آهسته گلکســی اس ۹ که با نام سوپر اسلوموشن از آن یاد می شود، تجربه ای 
خارق العاده از لحظات شــما فراهم می کند. به  لطف ســرعت دوربین این دســتگاه، می توانید لحظاتی 
به یادماندنی  با جزئیات فراوان ثبت کنید. با استفاده از این ویژگی می توانید تا ۹۶۰ فریم بر ثانیه فیلم برداری 
کنید. صحنه های آهسته  تولیدشده توسط دوربین گلکسی اس ۹، چهار برابر از نمونه های مشابه موجود 
روی دیگر پرچم داران آهسته تر است. این امکان وجود دارد که تصاویر ثبت شده را به عنوان فایل های گیف 

ذخیره کرد یا  آنها را به عنوان تصویر پس زمینه قرار داد.

از آنجایی که محصوالت سامسونگ همواره بر سرگرمی های دیجیتال تاکید دارند، این شرکت با به کارگیری سیستم 
صوتی استریو، تجربه ای جذاب و به یادماندنی به کاربران ارائه خواهد کرد. در همین راستا، سامسونگ با به کارگیری 
بلندگوهای AKG-Tuned، تجربه ای غنی از محتویات صوتی برای کاربران به ارمغان آورده است. البته تغییرات 
قسمت بلندگو تنها به همین جا ختم نمی شود و گلکسی اس ۹ با پشتیبانی از دالبی اتموس، تجربه ای ۳۶۰ درجه از 

جزئیات صوتی ارائه می کند.

گلکسی اس ۹ پالس با داشتن دو لنز 12 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم 1.۵ و 2.۴، 
بهترین تجربه فیلم برداری و عکس برداری را در مقایسه  با هم رده های خود ارائه می کند. 
تثبیت کننده مکانیکی دوگانه نیز قابلیتی است که ثبت تصاویر شفاف را برای کاربرانی 
 Background Blur با دست هایی لرزان تضمین می کند. ویژگی های فوکوس زنده و
امکانات خالقانه تری برای دســتکاری عکس ها در دسترس کاربران قرار می دهند. در 
گذشته کاربران فقط می توانســتند عمق میدان و میزان تاری پس زمینه را مشخص 

کنند؛ اما اکنون می توان عالوه بر موارد فوق، اشکال دلخواه  را نیز بر تصاویر اعمال کرد.
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عکسبرداریدرشرایطکمنور

بیکسبی

بهبودویژگیهایاحرازهویت

دکسدرگلکسیاس۹

فیلمبرداریآهسته)سوپراسلوموشن(

بلندگوهایاستریووصداییغنی

دوربیندوگانهگلکسیاس۹پالس

تولیدگوشیبادوربینسلفیمخفیواسکنراثرانگشتبزرگ
شرکت ویوو گوشی هوشمند جدیدی به نام »اپکس« تولید کرده که برای اولین بار در جهان اسکنر اثر انگشت نیمی از نمایشگر را به خود اختصاص 
داده است. در حالی که اسکنرهای اثرانگشت گوشی های فعلی معموال تنها یک دکمه بسیار کوچک در زیر نمایشگر هستند و شناسایی هویت مالک 
گوشی از همین طریق صورت می گیرد، اسکنر اثر انگشت گوشی اپکس برای اولین بار در دنیا تا بدان حد بزرگ طراحی شده که نیمه پایینی نمایشگر 

را به طور کامل دربرمی گیرد.
مزیت چنین کاری تسهیل بازکردن قفل گوشی در زمان کشیدن نوک انگشت روی نمایشگر و کاهش زمان مورد نیاز برای تشخیص هویت کاربر است. 

فضای بزرگ طراحی شده برای این کار در عمل بسیاری از مشکالتی را که اسکنرهای اثر انگشت فعلی دارند برطرف می کند.
فضای بزرگ این اسکنر اثر انگشت به کاربران امکان می دهد تا به جای یک اثر انگشت، دو اثر انگشت را برای ورود به گوشی تعریف کنند. با استفاده از 

این روش می توان حفاظت از داده های مشترک توسط دو نفر را با اطمینان خاطر ممکن کرد.

ایموفیلترنیست؛ازبازاربومیحذفشده!
در حالی که اخباری مبنی بر فیلتر شدن ایمو به گوش می رسد، مشخص شده این نرم افزار از 

خروجی یکی از فروشگاه های آنالین بومی حذف شده و در فروشگاه های خارجی مسدود 
نیست. نرم افزار ایمو )imo( یک پیام رسان با قابلیت تماس صوتی و تصویری است. این 
نرم افزار در واقع مانند وایبر، واتس آپ، تلگرام و سایر پیام رسان ها قابلیت های متعددی 
دارد که در کنار قابلیت ارسال پیام متنی، می توان به تماس صوتی و تصویری آن اشاره 
کرد. با وجود این، ایمو نسبت به تلگرام که در ایران بیشترین کاربر فعال را از حیث مصرف 

دارد، کاربران کمتری دارد.اخیرا اخباری شنیده شد مبنی بر اینکه تماس صوتی ایمو فیلتر و 
همچنین این اپلیکیشن به دستور مقامات قضایی از برخی مارکت های ایرانی حذف شده است. با 

پیگیری این خبر از یک فروشگاه اینترنتی معروف در ایران، حذف ایمو از روی آن تایید شد.

اپلهدفونباکیفیتمیسازد
یک تولید کننده موبایل قصد دارد هدفونی با کیفیت باالی صدا 
بسازد. احتماال این هدفون در ســه ماهه چهارم 2۰1۸ عرضه 
شــود. مینگ چی- کو  تحلیلگر اپل در گزارشی جدید اعالم 
کرده این شرکت مشــغول ارتقای AirPod است و همچنین 
قصد دارد هدفون های با کیفیت تولید کند که در سال جاری 

میالدی عرضه می شوند.
طبق این گزارش اپل قصد دارد هدفونی بســازد که استفاده از 
آن به اندازه ایرپاد راحت باشــد و البته کیفیت صدای بهتری 

داشته باشد.
این هدفون احتماال در سه ماهه چهارم 2۰1۸ میالدی 
عرضه می شود و به نظر می رســد قیمت آن بیشتر از 
ایرپاد باشد. از سوی دیگر اخباری مبنی بر ارتقای ایرپاد 
و افــزودن قابلیت اتصال به ســیری و ضد آب کردن 

گجت نیز منتشر شده است.

اکسپریاxz2سونیدربرابررقبا
با آغاز کنگــره  جهانی موبایــل )MWC 2018( از 
روز گذشــته، کمپانی های بزرگ حوزه  گوشی های 
هوشمند نسل جدید پرچم داران خود را با برگزاری 
کنفرانس هایــی در خالل این نمایشــگاه رونمایی 
می کنند. بــه تازگی ســونی کنفرانس خــود را در 
جریــان MWC 2018 رونمایــی کرد که شــامل 
 اکسپریا ایکس زد 2 و اکسپریا ایکس زد 2 کامپکت 

می شوند.
سونی در نســل جدید پرچمداران خود رخت نویی 
 Ambient بر تن پرچم دارش کرده و زبان طراحی
Flow را جایگزین Omni Balance ساخته است. 
سونی امیدوار است با بهره گیری از طراحی جدید در 
گوشی هوشمندش در کنار مشخصات فنی قدرتمند، 
اکســپریا ایکس زد 2 را به گزینه  مناسبی بین سایر 
پرچم داران بازار برای خرید تبدیل کند.اســتفاده از 
نمایشگر ۵.۷ اینچی با حاشیه  کمتر و رزولوشن فول  
اچ دی پالس و تراشه  جدید اسنپدراگون ۸۴۵ به طور 
حتم می تواند گزینه  بســیار خوبی برای طرفداران 
سونی و ســایر کاربرانی باشــد که در پی خرید یک 

گوشی هوشمند هستند.

خداحافظیولووباموتورهای
احتراقی

شرکت خودروسازی ولوو در حال حاضر آخرین سری 
موتورهای احتراقی خود را تولید می کند و قصد دارد 
از این پس به طور کامل در زمینه تولید خودروهای 

برقی فعالیت کند.
بسیاری از شرکت های خودروسازی جهان در حال 
سرمایه گذاری های سنگین برای تولید خودروهای 

برقی، هیدروژنی و هیبریدی هستند. 
شــرکت ســوئدی ولوو نیز قصد دارد بــرای عقب 
نماندن از رقبــا در ایــن زمینه نســل جدیدی از 
 خودروهای برقی خود را در تابستان آینده روانه بازار 

کند.
خودروهای برقی جدید ولوو، هیبریدی و کم مصرف 
و قدرتمند هستند و موتورهای برقی آنها جایگزین 
موتورهای احتراق داخلی این شــرکت موســوم به 

»موتورهای توربوشارژ« خواهد شد.
البته توقف کامــل خط تولید موتورهــای احتراق 
داخلی شــرکت ولوو تا هفت ســال دیگر به طول 
می انجامــد و انتظار می رود از ســال 2۰21 تولید 
خودروهای بنزین ســوز در ولوو به طــور کامل در 

حاشیه قرار گیرد.

قیمتلپتاپکاهشپیدامیکند
یک تولیدکننده لپ تاپ در ایران مدعی موافقت 
دولت با کاهش تعرفه واردات لپ تاپ از ۱۵ درصد 

به ۵ درصد شد.
حسین مقدم گفت: 4 سال پیش زمانی که صحبت از 
تولید لپ تاپ در ایران شد، همگان تصور می کردند 
این صرفا یک ادعای بی اساس اســت. اما بعد از 
گذشت زمانی اندک و ورود اولین لپ تاپ های تولید 
داخل به بازار، این ادعا به واقعیت بدل شــد. طبق 

قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی 
که مشابه آن در ایران تولید شود، افزایش می یابد. این اتفاق پس از راه اندازی خط تولید 
لپ تاپ در داخل کشور، برای این کاال نیز رخ داد. اما افزایش تعرفه واردات این کاال تغییر 

چندانی در قیمت لپ تاپ های وارداتی در بازار ایجاد نکرد.

چرابرندسامسونگمشمولرجیسترینشد؟
با اینکه وزیــر ارتباطات و مدیر ICT ســتاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز پیش تر خبــر داده بودند تمامی 
برندهای موبایل تا پایان سال مشمول طرح رجیستری 
خواهند شد، به نظر می رسد این اتفاق نخواهد افتاد و 
برخی برندها در اوایل سال آینده در طرح رجیستری 

قرار خواهند گرفت.
»محمدجواد آذری جهرمی« در توییت خود دلیل این 
اتفاق را سهم ۵۰ درصدی سامسونگ در بازار موبایل 

کشور عنوان کرد.بر اســاس گزارش دبیر کمیته طرح ثبت تلفن همراه، به دلیل سهم ۵۰درصدی 
سامســونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی ســال و جلوگیری از تاثیرات منفی بر 
مصرف کننده نهایی، اعمال طرح برای این نشان تجاری به بعد از تعطیالت نوروزی موکول شد.سه 

نشان تجاری تا پایان سال مشمول طرح خواهند شد.

فالشدوربینعکاسی،هوشمندشد
دامنه هوشمندسازی محصوالت الکترونیک به فالش دوربین های عکاســی هم کشیده شد و حاال فالش جدید تولیدی شرکت کنون، خود 

تشخیص می دهد چه زمانی برای روشن شدن و نوردهی به محیط مناسب است.
کنون، دوربین دی اس ال آر تازه ای تولید کرده که از فالش جدیدی موسوم به ۴۷۰EX-AI speedlite استفاده می کند. فالش یادشده با 

بهره گیری از هوش مصنوعی در بهترین موقعیت و ترکیب بندی صحنه عکاسی را روشن می کند تا 
نور محیطی در عالی ترین وضعیت ممکن باشد.

استفاده از این فالش بخصوص به نفع افرادی است که تازه عکاسی را آغاز کرده اند و اطالعات آنها 
در این زمینه محدود است.

جهت نوردهی این فالش، به طور خودکار و بر مبنای تشخیص خود آن از شرایط محیطی صورت می 
گیرد. به بیان دیگر بسته به شیوه در دست گرفتن دوربین، میزان نور محیط، سوژه و ... فالش یادشده 

روی لوالی خود حرکت می کند و زاویه و جهت گیری مناسب را برای عکاسی مشخص می کند.
این فالش در صورت لزوم نور خود را به طور مستقیم بر سوژه می تاباند یا اگر تابش نور 
مستقیم را مناسب نداند نور خود را به سمت سقف یا به صورت مورب پخش می کند. 
فالش هوشمند کنون قادر به اندازه گیری دقیق فاصله میان خود و سوژه و سقف 

است و بر همین اساس زاویه تابش نور را مشخص می کند.
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 مدیر شبکه بهداشت تیران و کرون 
خبر داد:

 آغاز سنجش گاز رادون 
در تیران و کرون

مدیر شبکه بهداشت و درمان  تیران و کرون

شهرستان تیران و کرون از اجرای طرح سنجش 
گاز رادون در منازل شهری این شهرستان خبرداد.
جمشید اویسی افزود: با توزیع کیت های سنجش 
گاز رادون در 35 منزل شــهری تیــران و کرون ، 

میزان این گاز در این شهرستان بررسی می شود.
وی با اشــاره به تفاوت اقلیم دراین شهرســتان، 
خاطرنشان کرد: کیت های سنجش گاز رادون در 
مناطق مختلف شهری توزیع شده تا تفاوت غلظت 

نیز مشخص شود.
وی با بیان اینکه میزان گاز رادون در محیط، بسته 
به فصل، میزان دما و وضعیــت فیزیکی محل در 
نقاط مختلف متغیر اســت، تصریح کــرد: بر این 
اســاس بازه زمانی 6 ماهه برای اجرای این طرح 
در نظر گرفته شده اســت تا اطالعات دقیق تری 

داشته باشیم.

معاون شهردار سمیرم خبر داد:
 ادامه لوله گذاری آب شرب 

در مسیر آبشار سمیرم
لوله گذاری بــرای تامین آب  سمیرم

شرب مجموعه گردشگری آبشار سمیرم در دست 
اقدام است و مسیر آبشار نیز بازگشایی شد.

معاون شهردار سمیرم با اعالم این خبر اظهار کرد: 
حدود سه ماه قبل، حفاری مسیر ورودی آبشار در 

حاشیه مسیر اصلی این مجموعه آغاز شده بود.
به گفته مرتضی افشاری، این حفاری برای تامین 
آب شرب آبشار ســمیرم انجام شــد که با توجه 
به نبود بارش و برف در محــل و همچنین فصل 
کم گردشــگر، بهترین زمان اقدام بــرای این کار 
همین فصل بود. وی گفت: تعطیالت عید و به ویژه 
فصل های بهار و تابستان شاهد حضور گردشگران و 
مسافران در این مکان تفریحی از سراسر کشورمان 
هستیم و همین امر ضرورت احداث این خط لوله را 
با توجه به حجم زیاد مسافران بیشتر کرد. منطقه 
گردشگری آبشار سمیرم یکی از جاذبه های طبیعی 

این شهرستان است.

مسئول هیئت بازی های بومی محلی نطنز 
خبرداد:

برگزاری اولین المپیاد ورزشی 
دانش آموزی

مسئول هیئت بازی های بومی  نطنز

محلی نطنز اظهار کرد: به همت هیئت ورزش های 
روســتایی و بومی محلــی شهرســتان نطنز و با 
همــکاری اداره ورزش و جوانــان، هیئت ورزش 
همگانی و اداره آموزش و پرورش شهرستان، اولین 
دوره المپیاد ورزشی دانش آموزی شهرستان نطنز 
ویژه پسران برگزار شد. مجید نصیری افزود: باتوجه 
به بخشــنامه اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان در این مورد و ارســال آن برای آموزش و 
پرورش و مدارس، این دوره ورزشی بین مدارس 
ولیعصر)عج(، مظاهری، امیرکبیر، احســان یک، 
مرتضایی فرد نطنز و فیض شــهر طرقرود، با ۱3 

نماینده از هر مدرسه برگزارشد.
وی تصریح کرد: این المپیاد شامل چهار بازی بومی 
محلی گل کوچک برای مقطع ششم، دو امدادی 
برای مقطع پنجم، پنالتــی هدفمند برای مقطع 
چهارم و دو با گونی برای مقطع سوم ابتدایی بود که 
بین دانش آموزان پنج مدرسه برگزار شد. نصیری 
همچنین از امکان برگزاری جشــنواره ورزشــی 
فرهنگی نوروزی در یکی از روستاهای نطنز خبر 
داد. این المپیاد ورزشی، روز گذشته در ورزشگاه 

شهید منوچهری نطنز افتتاح شد.

مسئول واحد آتش نشانی اردستان:
کمبود نیرو، مشکل اساسی واحد 

آتش نشانی اردستان است
مســئول واحد آتش نشــانی  اردستان

اردستان، گفت: کمبود نیرو همچنان از مشکالت 
اساسی واحد آتش نشانی اردستان است.

حسین یزدانیان، اظهار کرد: شهرداری به موجب 
افزایش توان عملیاتی، بخشــی از تجهیزات که 
نیاز سازمان آتش نشــانی اردستان بوده را تامین 

کرده است. 
وی افزود: سازمان به منظور افزایش توان عملیاتی 
خود مقــدار 500میلیون ریــال تجهیزات برای 
واحدآتش نشانی اردســتان تهیه کرده است. وی 
گفت: تجهیزات خوبــی در چند ماه اخیر به واحد 
آتش نشانی اضافه شده که  از آن جمله، می توان 
به کاپشن آتش نشانی، لباس نسوز، سه پایه چاه، 

موتور برق و... اشاره کرد.

نمایشگاه علمی _ پژوهشی 
دانش آموزان مدارس فریدن

نمایشــگاه علمی-پژوهشی  فریدن

دانش آموزان مدارس شهرستان فریدن با ارائه 
بیش از ۱50 پژوهش و دســت ســازه علمی 
دانش آموزان، در محل پژوهش سرای پروفسور 
حسابی شهر داران برپا شد و تا ۱9 اسفند ماه 

ادامه دارد.

 اصفهان؛ در رده دوم کمک 
به مناطق زلزله زده غرب

علی دهقانان زواره معاون امور داوطلبان 
جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان، در جلســه همایش تجلیل از 
دست اندرکاران جمع آوری کمک های مردمی 
برای زلزله زدگان غرب کشــور در سالن اداره 
ارشاد اردســتان  اظهار کرد: توسط جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان ۱۲0 واحد کانکس 
به منظور اســکان موقت، به غرب کشور ارسال 

شده است. 
علی رضا ســلیمی افزود: روزانه دوهزار نفر در 
سطح اســتان اصفهان، کار جمع آوری و بسته 
بندی کمک های مردمــی به مناطق زلزله زده 

غرب کشور را بر عهده داشته اند.
وی گفت: مردم اســتان اصفهان ۴0 میلیارد 
ریال کمک نقــدی و 3۲0 دســتگاه کامیون 
کمک غیر نقــدی به مناطق زلزلــه زده غرب 

کشور اهدا کرده اند.
ســلیمی با بیان اینکه مردم ایران نشان دادند 
که در حوادث مختلف حس نوع دوستی خود 
را هرگز فراموش نخواهد کــرد، تصریح کرد: 
اســتان اصفهان پس از تهران بیشترین میزان 
 کمک به مناطق زلزله زده غرب کشور را داشته 

است.
وی تاکید کرد: نظارت بر ســاخت و ســازها 
خیلی مهم بوده و مردم می توانند در دوره های 
آموزشی جمعیت هالل احمر شرکت کنند و با 

نحوه پناه گیری آشنا شوند.
معاون امــور داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: ساماندهی 
3۲هزار داوطلب در ســطح اســتان اصفهان 
وجود دارد و  از خیران و مردم دعوت می شود 
به منظور کمــک به نیازمندان در شــب عید 
 به ســازمان جمعیت هــالل احمــر مراجعه 

کنند.
گفتنی است در ادامه این جلسه، منصور خانی 
رییس جمعیت هالل احمر اردستان، از کمک 
نقــدی ۴00میلیون ریالی مردم شهرســتان 
اردســتان به مناطق زلزله زده غرب کشــور 
خبرداد و افزود: همچنین یــک میلیارد ریال 
کمک غیرنقدی مردم شهرســتان اردستان با 
سه دستگاه کامیون به مناطق زلزله زده ارسال 

شده است.
 در پایان این جلسه،50 نفر از داوطلبان و افراد 
خیر که در امر کمک به مناطق زلزله زده غرب 

کشور مشارکت داشتند تجلیل شدند.

مدیر فرهنگسرای شهرداری تیران 
خبر داد:

راه اندازی اولین زمین چمن 
مصنوعی در تیران و کرون

مدیر فرهنگسرای شهرداری  تیران و کرون   

تیران گفت: زمین چمن مصنوعی فرهنگسرای 
شــهرداری تیران، به عنوان اولین زمین چمن 
مصنوعی حرفه ای در غرب اســتان اصفهان با 
اعتباری بالغ بر ۱50 میلیون تومان در آینده ای 

نزدیک به بهره برداری می رسد.
ســجاد فرقانی، متراژ زمین را هزار متر اعالم 
کرد و گفت: این زمیــن چمن مصنوعی اولین 
زمین چمن مصنوعی حرفه ای در غرب استان 
اصفهان اســت که تاییدیه دو ستاره FIFA را 

دارد.
وی افزود: این زمین چمن دارای زیر سازی روز 
دنیا )Filtering( است که امکان بهره برداری 
در شــرایط بارانی را ایجاد کــرده و کمترین 
 آســیب و فشــار را به مفاصل بازیکنــان وارد 

می کند.
فرقانی با بیان اینکه بهره برداری از این زمین 
چمن، با شرایط حرفه ای و کفش استوک دار 
فوتبال امکان پذیر شده است، خاطرنشان کرد: 
سیستم روشنایی استاندارد جهت بهره برداری 
در شــب و دو رختکن مجزا بــرای آن فراهم 

شده است.

محسن کوهکن اظهار کرد: شهرداری ها عهده دار ارائه خدمات به مردم 
بوده و برهمین اساس نیازمند منابع مالی هستند تا با اتکا به این منابع 
بودجه شهرداری را تدوین و پس از تصویب شورای اسالمی شهر، آن را 

اجرایی کنند. این منابع بر سه پایه استوار است.
وی افزود: درآمدهای شهرداری درآمدهایی است که در مرحله نخست 
از محل صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض تفکیک و ... 
کسب کرده و این درآمد از طریق مردم تامین می شود و این عوارض در 
شهرهای بزرگ به دلیل آنکه از ضریب ارزش ملک محاسبه می شود قابل 

توجه خواهد بود، اما در شهرهای کوچک دریافت عوارض از شهروندان 
این گونه نیســت. نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: دو منبع دیگر درآمدی شهرداری ها حوزه مالیات 
بر ارزش افزوده و عوارض آالیندگی است که این مهم چند سالی ا ست با 
فراز و نشیب های بسیاری مواجه شده و باید توجه داشت پرداخت سهم 

شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، اقدام درستی است.
کوهکن با بیان اینکه یک ســوم مالیات اخذ شده، در شهرستان و برای 
عمران و آبادانی شهر مورد استفاده قرار می گیرد تا مردم ثمرات آن را به 

خوبی لمس کنند، اضافه کرد: باید توجه داشت مالیات بر ارزش افزوده 
مالیاتی اســت که مصرف کننده آن را پرداخت کرده و به موقع نیز آن 
را می پردازد. این نوع مالیات، غیر از مالیات تکلیفی بوده که شــخص 
فعالیت های اقتصادی موسسه تجاری خود را در طول سال توسط مؤدی 
ثبت و ضبط کرده و در پایان سال به واسطه اظهارنامه مالیاتی آن را به 
اداره دارایی ارائه می دهد و پس از بررسی درآمد وی، متناسب با درآمد 

فرد، درصدی از آن به عنوان مالیات تکلیفی از او اخذ می شود.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده نسیه نیست، عنوان کرد: به طور 
مثال فردی که از رستوران استفاده می کند، سهم خود را در حوزه مالیات 
ارزش افزوده همزمان با فیش هزینه، پرداخــت می کند؛ از این رو باید 
گفت مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که آن را مصرف کننده و به 
موقع پرداخت می کند، بنابراین دلیلی ندارد که این مالیات به کسی که 

دریافت آن حق مسلم او بوده، با تاخیر پرداخت شود.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اسالمی در ادامه با 
اشــاره به بحث درصد عوارض آالیندگی کارخانه های صنعتی، گفت: 
در سال های گذشته زمانی که قوانین بودجه مورد بررسی قرار گرفت، 
پرداخت عوارض آالیندگی دستخوش تغییراتی شد و باید توجه داشت 
اگر سازمان محیط زیست کارخانه ای را آالینده اعالم کرد، این کارخانه 
برای جبران بخشی از این آالیندگی ها باید درصدی از فروش محصوالت 

خود را به شهرها و روستاهای پیرامون خود پرداخت کند.
وی خاطرنشــان کرد: در دهه ۷0 پرداخت عوارض آالیندگی، استانی 
و به نوعی شهرستانی بود و به شــهرها و روستاهایی که در جوار صنایع 
قرار داشتند اختصاص می یافت؛ اما حدود هشت سال بعد بحثی مطرح 
شد که کارشناســانه و درســت بود، چراکه مواد آالینده وقتی به مرز 
مشترک یک شهرستان یا اســتان می رســد، توقف نمی کند؛ بلکه به 
 استان یا شهرستان دیگرهم سرایت می کند و تابع تقسیمات کشوری

 نیست.کوهکن اظهار کرد: از این رو مطرح شد چنانچه آالیندگی از یک 
شهرستان به شهرستان دیگر سرایت می کند، اداره کل محیط زیست 
هر استان باید درصد آن را مشــخص کند تا از محل پرداخت عوارض 

آالیندگی آن کارخانه، درصدی به شهرستان دیگر نیز پرداخت شود.
وی تصریح کرد: متاســفانه به دلیل ناکارآمدی سازمان محیط زیست، 
طی ۱۸ ماه گذشته چندین مورد مکاتبه در خصوص آالیندگی کارخانه 
ســیمان چهار محال و بختیاری و تاثیر آن بر شهرستان لنجان صورت 

گرفته، اما هیچ گونه پاسخی در این خصوص دریافت نشد.

نماینده مردم لنجان در مجلس عنوان کرد:

مالیات بر ارزش افزوده، نسیه نیست

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: کارخانه ذوب آهن مالیاتی را به سازمان دارایی بدهکار بود و در  لنجان

سال گذشته با پیگیری های انجام شده از سوی اداره دارایی، حساب های ذوب آهن با رقمی حدود ۱۳۰ میلیارد بلوکه شد، اما پس از تهاتر این بدهی، 
پول های بلوکه شده همچنان استرداد نشده است.

عکس نوشت

اخبار

نمایشگاه علمی _ پژوهشی دانش آموزان 
مدارس فریدن

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد  خمینی شهر

اسالمی شهرستان خمینی شهر گفت: »نگارخانه 
آفتاب« از محل اعتبارات و تملک دارایی ها بالغ بر 
۱۷5 میلیون تومان در زیر زمین ســینما فرهنگ 
خمینی شــهر ســاخته شــده و آماده برگزاری 

نمایشگاه هایی از آثار هنرمندان است. سید ابراهیم 
موســوی اظهار کرد: محل فعلی نگارخانه که در 
زیرزمین سینما فرهنگ خمینی شهر واقع است، در 
گذشــته با عنوان نمایشــگاه کتاب و برنامه های 
حاشیه ای اکران فیلم های سینمایی برگزار می شد 

و در شأن و شایسته سینما و این مجموعه فرهنگی 
هنری نبود.وی تصریح کرد: جمعیتی که شهرستان 
خمینی شــهر نیز در خود جــای داده و همچنین 
نخبگان هنــری فراوانی کــه دارد، وجود چنین 
نگارخانه ای برای به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان 
این خطه نیاز بود که باعث شد این فضا را تبدیل به 
احســن کنیم و فضــای موجــود در ســینما با 
نقشه کشی و تغییر نقشه ســاختمانی زیرزمین و 

تهیه نقشه ای جدید، این محیط به حدود 350 متر 
توسعه پیدا کرد و شرایط ایجاد محیط نگارخانه به 
وجود آمد.رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان خمینی شهر ادامه داد: در این نگارخانه 
3 تاالر نمایشگاهی، اتاق اجالس، البی هنرمندان و 
محلی برای برگزاری کارگاه ها، کالس آموزشی و 
همچنیــن کتابخانه تخصصی بــا موضوع هنر در 

نگارخانه آفتاب خمینی شهر ایجاد شده است.

رییس ارشاد خمینی شهر خبر داد:
افتتاح نگارخانه آفتاب با سرمایه گذاری 175 میلیون تومانی

نماینده مردم شهرستان های  کاشان

کاشــان و آران و بیدگل در مجلس، گفت: انتظار 
داریم با تشویق مردم و تســهیل شرایط خّیران، 
کمک هایی برای اقدامات بزرگ تر صورت گیرد، اما 
رفتارهای فعلی دولت با آنان نوعی تنبیه را تداعی 

می کند.
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه بخش عمده ای 
از زیرساخت های آموزشــی، بهداشتی، فرهنگی 
و ورزشــی در شهرستان توســط خیران احداث 
شــده اســت، اظهار کرد: انتظار داریم با تشویق 
مردم و تسهیل شرایط خّیران، کمک هایی برای 
اقدام های بزرگ تر صورت گیــرد، اما رفتارهای 

فعلی دولت با آنان نوعی تنبیه را تداعی می کند.
نماینده مجلس دهم، رسیدگی مسئوالن استانی 
به مسائل شهرستان های شمال استان اصفهان را 
ناکافی خواند و تصریح کرد: وســعت زیاد استان 
رسیدگی مسئوالن اســتانی به تمام نقاط آن را 
دشــوار کرده و دلخوری شهرســتان ها را پدید 

آورده است.

وی بــه وضعیت خطرنــاک و ناامن جــاده های 
شهرســتان اشــاره کرد و ادامه داد: این جاده ها 
تاکنون جان ده ها نفر از همشهریان و جوانان ما را 
گرفته و جان بسیاری دیگر از کسانی را که هر روز 

در آن تردد می کنند تهدید می کند.
ساداتی نژاد از وزیر راه و شهرسازی خواست هرچه 
سریع تر دستور رســیدگی به مشکالت راه های 

شهرستان را صادر کند.

نماینده مردم کاشان:

رفتارهای فعلی دولت با خّیران، نوعی تنبیه را تداعی می کند
کارشناس تولیدات گیاهی جهاد  آران و بیدگل   

کشــاورزی آران و بیدگل، گفت: یکهــزار هکتار از 
مــزارع آران و بیدگل بــا روش های نویــن آبیاری 
می شوند و 300 هکتار نیز تا پایان سال در این طرح 

قرار خواهند گرفت.
هادی یغمائیان بحران کــم آبی برای آران و بیدگل 
را یک تهدیــد خواند و اظهار کــرد: 90 درصد آب 
اســتحصالی این شهرســتان در بخش کشاورزی 
با بهــره  وری پایین مصرف می  شــود کــه اجرای 
سیستم های نوین آبیاری می تواند تاثیر بسزایی در 

صرفه جویی آب داشته باشد.
کارشــناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آران 
و بیدگل با اشــاره به تاثیر بحران آب بر کشاورزی 
شهرستان تصریح کرد: اصالح شــیوه های آبیاری، 
کاهش ســطح زیرکشــت، اصالح الگو های کشت، 
ممنوعیت کاشت برخی گونه ها و استفاده بهینه از 
منابع آبی، از مهم ترین راهکار ها برای رفع تاثیرات 
مخرب خشکسالی بر کشاورزی آران و بیدگل است.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت های موجود 

در کویر و نیاز به محصوالت کشــاورزی از سال 90 
تغییر الگوی کشت در آران و بیدگل در دستور کار 
قرار گرفته اســت، اضافه کرد: بیش از چهار هزار و 
۲00 هکتار از مزارع شهرستان از سال 90 تاکنون 
تغییر الگوی کشت داده اند.یغمائیان انجام طرح های 
تغییر الگوی کشت در آران و بیدگل را موفق ارزیابی 
کرد و گفت: نیاز آبی کم و سود بیشــتر، از مزایای 

اصالح الگوی کشت در کشاورزی بوده است.

کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آران و بیدگل خبرداد:

آبیاری یکهزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع با روش های نوین

واقف نیک اندیشی، یک واحد تجاری را در بخش کوهپایه شهرستان اصفهان وقف امور خیریه  کوهپایه

کرد.سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش کوهپایه گفت: همزمان با اجرای طرح سوگواره یاس نبوی، 
حسنعلی یوســفی کوهپایه واحدی تجاری به مســاحت ۲9 متر مربع و ارزش یک میلیارد ریال را در شهر 

کوهپایه، وقف برپایی مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره )س( کرد.
حجت االسالم سید علی طباطبایی افزود: براســاس وقف نامه تنظیم شده، عواید حاصل از این موقوفه برای 

برپایی مجلس عزاداری حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( در ایام شهادت این دو بزرگوار صرف می شود.

وقف با نیت عزاداری 
حضرت زهرا)س(

هدیه ای ماندگار از نیک اندیش 
کوهپایه ای ثبت شد؛

ف
وق

جهاد کشاورزیپارلمان

فرماندار شهرستان چادگان از ساخت  چادگان

نیروگاه خورشــیدی در این شهرســتان خبرداد. مهدی 
اسدپور که به اتفاق معاون اداره کل راهداری و حمل  و نقل 
جاده ای اســتان اصفهــان از زمیــن  ســاخت نیروگاه 
خورشیدی در شهرستان چادگان جهت جانمایی و صدور 

مجوز نهایی بازدید کردند، اظهار داشت: این نیروگاه خورشیدی در 3راهی سد زاینده رود در ۱۴ کیلومتری 
شهرستان چادگان ساخته خواهد شد که با بررسی نقشه ها و بررسی موقعیت مکان تبادل نظر شده است.

در ادامه سفر فرزاد دادخواه معاون مدیرکل اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان به شهرستان 
چادگان، جلسه ای با حضور فرماندار درخصوص دســته بندی و پیگیری مشکالت جاده ای و تاکید بر حذف 

نقاط پرخطر و همچنین ارائه دیدگاه های موردنیاز به اداره زیرمجموعه شهرستان در جهت اجرا انجام شد.

فرماندار چادگان خبرداد:

جانمایی ساخت 
نیروگاه خورشیدی 

پنجاه و نهمین جشــنواره  کاشان

منطقه ای ســینمای جوان ایران که از چهارم 
اســفند در کاشان آغاز شــد، دوشنبه شب با 
معرفی هنرمندان برتر ۱0استان کشور پایان 
یافت.دبیر پنجاه و نهمین جشنواره منطقه ای 

سینمای جوان گفت: از دو هزار و ۱۸0 اثر ارسال شده در بخش های عکس، فیلم و فیلمنامه پس از داوری  
39 تک عکس و 3 مجموعه عکس، 66 فیلم و ۱6 فیلم نامه برگزیده شد و به این جشنواره راه یافت. سید 
مهدی رضوی زاده افزود:در بخش فیلم داستانی شاهین علی خانپور برای فیلم نرمش از اصفهان، در بخش 
فیلمنامه علی شــیرخانی برای فیلم نامه بهمن کوتاه از تهران و در بخش عکس حسین قربانی مهرزاد از 
تهران برای عکس خرس و پرنده مقام اول را کسب کردند.وی گفت: اسامی برگزیدگان این جشنواره در 

نشانی اینترنتی http://www.iycs.ir/  منتشر شده است.

دبیر پنجاه و نهمین جشنواره سینمای 
جوان کاشان:

برترین های جشنواره 
سینمای جوان مشخص شد

مالیات بر ارزش 
افزوده مالیاتی 
است که آن را 

مصرف کننده و 
به موقع پرداخت 
می کند؛ بنابراین 

دلیلی ندارد  با 
تاخیر پرداخت 

شود
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مفاد آراء
11/528 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 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 شماره 139660302027000680 مورخ 1396/01/23 مریم صفاهاني  فرزند 
مرادعلي بشماره شناســنامه 46 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199582468 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت191/97 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139660302027000681 مــورخ 1396/01/23 حجت اله صفایي 
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199587761 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت191/97 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027008924 مورخ 1396/08/06 سید هاشم طباطبایی 
فرزند سید علی محمد بشماره شناسنامه 55 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659344097 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت137/82  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
4- راي شــماره 139660302027008925 مورخ 1396/08/06  زهره یوسفي فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 58552 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281684104 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت137/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027009475 مورخ 1396/08/23  فخري گنجهء  فرزند 
بمانعلی بشماره شناسنامه 56027 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281657298 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6270 
فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت159/76 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139660302027009476 مورخ 1396/08/23 جعفر حاجی هادیان 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 48878 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281585841 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6270 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت159/76 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027009945 مورخ 1396/09/11 احمد دستان فرزند وفادار 
بشماره شناسنامه 9 صادره از خوروبیابانک بشماره ملي 5409863291 در ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت254/28  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی آبشاهی.
8- راي شماره 139660302027010123 مورخ 1396/09/15 حسین ابراهیمي محمد 
آبادي فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291264973 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9514 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 60/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027010381 مورخ 1396/09/23 حسن امیني خوراسگاني 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 57 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291214641 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 باقیمانده فرعي 
از اصلي 8873 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت99/60  مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی امینی .
10- راي شــماره 139660302027010382 مــورخ 1396/09/23 حمیــد امینــي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 8429 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293449301 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 8873 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت95/39  مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن امینی خوراسگانی.
11- راي شماره 139660302027010427 مورخ 1396/09/25  نادر براتي لپري فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 6139 صادره از ایذه بشــماره ملي 1840048913 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت308/26  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت 

اله زارعی هفدانی فرزند حسین.
12- راي شماره 139660302027010831 مورخ 1396/10/06 مهدي باطني فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 2419 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286671973 در ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء ربیعه اعیانی 40 سهم از 100 سهم احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 82 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/75 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي جواد باطنی .
13- راي شــماره 139660302027010968 مورخ 1396/10/10 فرهاد فرقاني فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 305 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141046512 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 233/87  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی رفیعیان کوپائی فرزند محمد تقی.
14- راي شماره 139660302027010969 مورخ 1396/10/10 سیف اله فرقاني فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 296 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141040591 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 233/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی رفیعیان کوپائی فرزند محمد تقی.
15- راي شماره 139660302027011006 مورخ 1396/10/11 حمزه احمدي فرزند 
محمدکاظم بشماره شناســنامه 1181 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291621423 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری کردآبادی.
16- راي شماره 139660302027011010 مورخ 1396/10/11 صفورا امیني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 228 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291641718 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9533 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 160/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین عابدی خوراسگانی.
17- راي شــماره 139660302027011011 مــورخ 1396/10/11 مهــدي ثمري 
خوراسگاني فرزند رجبعلي بشــماره شناســنامه 15764 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283858649 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9533 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 160/63 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین عابدی خوراسگانی.
18- راي شماره 139660302027011050 مورخ 1396/10/12 زیبا گلچین فر فرزند 

محمدعلي بشماره شناســنامه 684 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285647289 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10244 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289/56 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مرتضی حاجی علیزاده کردآبادی .
19- راي شــماره 139660302027011102 مورخ 1396/10/16 اکبر رمضاني فرزند 
سیف اله بشــماره شناســنامه 513 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287816215 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شــماره 139660302027011149 مورخ 1396/10/17  حســین عبدالهي 
خوراســگاني فرزند حسن بشــماره شناســنامه 727 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291454446 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9017 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/59 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجیه آغا بیگم .
21- راي شماره 139660302027011154 مورخ 1396/10/17 مجید ترابي زیارتگاهی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1528 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288068964 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/69 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد علی مرکبیان.
22- راي شماره 139660302027011161 مورخ 1396/10/17 حمید ترابي زیارتگاهی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 43654 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282359096 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/69 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمد علی مرکبیان.
23- راي شماره 139660302027011193 مورخ 1396/10/18 مجید عاصمي اصفهاني 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1609 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286725658 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
258 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  196/31  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027011196 مــورخ 1396/10/18 محمد عاصمي 
اصفهاني فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1274 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286917832 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 258 فرعي از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

196/31  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027011200 مورخ 1396/10/18 علیرضا شمسي فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199543845 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 57 فرعي از اصلي 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139660302027011201 مورخ 1396/10/18 قاسم علي عابدی 
جبلی فرزند حیدر بشماره شناســنامه 29 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659444490 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 12983 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 219 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027011202 مورخ 1396/10/18 فاطمه عابدی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 12 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659468111 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12983 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شــماره 139660302027011251 مــورخ 1396/10/18  محمد حســین 
قادري زفره فرزند محمدابراهیم بشــماره شناســنامه 80 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659534848 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
17 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 162/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس حیدری .
29- راي شــماره 139660302027011259 مورخ 1396/10/19 سهیر اصیل فرزند 
یونس بشماره شناسنامه 1037 صادره از عراق بشماره ملي 1277704872 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 547/16  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد علی رفیعیان کوپایی فرزند محمد تقی.
30- راي شــماره 139660302027011260 مــورخ 1396/10/19 مهــدي مهمان 
دوســت اصفهاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 362 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286479010 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 547/16 مترمربع. 
 خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد علی رفیعیان کوپایی فرزند 

محمد تقی.
31- راي شــماره 139660302027011287 مورخ 1396/10/19 زهرا شــایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291432906 در 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139660302027011290 مورخ 1396/10/19 محمد شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 555 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291386051 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027011293 مورخ 1396/10/19 علي شایان نژاد فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 123 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373098 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
از اصلي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027011296 مورخ 1396/10/19 حســن شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 8539 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283787164 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027011299 مورخ 1396/10/19 بتول شایان نژاد فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 7245 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283774259 در نیم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027011302 مورخ 1396/10/19 حسین شایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 7897 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283780763 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027011305 مورخ 1396/10/19 احمد شــایان نژاد 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 1874 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291523359 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 6462 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 424/16 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139660302027011306 مورخ 1396/10/19 حسن محمدي فرزند 
امیرحمزه بشماره شناسنامه 110 صادره از سمیرم بشماره ملي 1209603225 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12039 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 80/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمود نیل فروشان .
39- راي شماره 139660302027011309 مورخ 1396/10/19 رسول سلطان آقائي 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 130 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291063021 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/75 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
40- راي شــماره 139660302027011310 مورخ 1396/10/19 محمد امیني قلعه 
نوئي فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291418113 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5179 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محترم اکبری .
41- راي شماره 139660302027011320 مورخ 1396/10/20 آیت اله محمد قاسمي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 7 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199748080 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 163 فرعي از اصلي 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 112/90  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین عنایتی کلمانی.
42- راي شــماره 139660302027011321 مــورخ 1396/10/20 حمید مظاهري 
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 123 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659092233 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 157/22 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027011323 مورخ 1396/10/20 حسین شکاریان فرزند 
غضنفر بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649643199 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 201/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027011324 مورخ 1396/10/20 میترا خلیلي زاده ماهاني 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 177 صادره از رفســنجان بشماره ملي 3051169439 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5482 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 10/28  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139660302027011325 مورخ 1396/10/20 روزبه زرگری سامانی 
فرزند حسینعلی بشماره شناســنامه 572 صادره از آبادان بشماره ملي 1816926140 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/34 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعقان.
46- راي شماره 139660302027011326 مورخ 1396/10/20 اعظم محسني حبیب 
آبادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از حبیب آباد بشماره ملي 6609866279 
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3753 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/55 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139660302027011328 مورخ 1396/10/20 سیدشــمس الدین 
محمدي کهنگي فرزند سید مصطفی بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره ملي 
1189812215 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک . 
فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 152/31 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
48- راي شماره 139660302027011331 مورخ 1396/10/20 اصغر کیاني نسب فرزند 
عبدالحسین بشماره شناسنامه 54 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288638418 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12504 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي سکینه فروغی ابری .
49- راي شــماره 139660302027011334 مورخ 1396/10/20 مهري ســقائیان 
اصفهاني فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 1392 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286542405 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 12504 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سکینه فروغی ابری .
50- راي شــماره 139660302027011346 مــورخ 1396/10/21 محمود نیکبخت 
نصرآبــادي فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 8 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291356398 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11601 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 13/80 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
51- راي شماره 139660302027011374 مورخ 1396/10/21 علي زارعي خیاداني 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 12916 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283830965 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 172/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج عباس زارعی خیادانی.
52- راي شــماره 139660302027011436 مورخ 1396/10/23  علي اردفروشــان  
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 646 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286361567 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1576 فرعي از 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/80 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027011506 مورخ 1396/10/25 محمد رضائیان فرزند 
رجبعلی بشماره شناســنامه 63785 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1281737690 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5957 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسن امینی فرزند رضا .
54- راي شــماره 139660302027011507 مورخ 1396/10/25  سید آرش رضائی  
فرزند سید کرم اهلل بشماره شناسنامه 1122 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621596489 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10338 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 54/83 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد شهبازی.
55- راي شماره 139660302027011540 مورخ 1396/10/25 یوسف فرامرزي فیل 
آبادي فرزند مهراب بشماره شناسنامه 113 صادره از فارسان بشماره ملي 4679693657 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 127/33 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاورز .
56- راي شــماره 139660302027011541 مورخ 1396/10/25 رمضانعلي حیدري 
فرزند اسداهلل بشماره شناســنامه 3545 صادره از بروجن بشماره ملي 4650190738 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان .
57- راي شــماره 139660302027011623 مورخ 1396/10/28 ســیاوش تیموري 
جروکاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 1947 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289226261 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 

از قطعه زمین پالک 3791 فرعــي از اصلي 15191 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 231/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

58- راي شــماره 139660302027011624 مــورخ 1396/10/28 حســن تیموري 
جروکاني فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه 18 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289860610 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 3791 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

231/05 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027011625 مورخ 1396/10/28 فخرالسادات بدری 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 745 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286418801 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3791 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/05 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
60- راي شــماره 139660302027011626 مــورخ 1396/10/28 فضل اله فتاحي 
دهکــردي  فرزند علی بشــماره شناســنامه 1155 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286469430 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی .
61- راي شــماره 139660302027011638 مورخ 1396/10/28 مهدیقلي کهرنکي 
سفیددشــتي فرزند حبیب اله بشــماره شناســنامه 32 صادره از بروجن بشــماره ملي 
4650542707 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13070 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری .
62- راي شماره 139660302027011640 مورخ 1396/10/28 علیرضا قیصری فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 189 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291369139 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5948 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بهروز حسینعلی زاده فرزند غالمعلی.
63- راي شــماره 139660302027011643 مــورخ 1396/10/28 فاطمه قیصري 
خوراســگاني  فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 556 صــادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1291463471 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پالک 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 
 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي بهروز حسینعلی زاده 

فرزند غالمعلی.
64- راي شــماره 139660302027011743 مورخ 1396/11/01  اصغر پاکدل فرزند 
اسکندر بشماره شناسنامه 21 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199774081 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 154/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمعلی زارعی هفدانی فرزند شکراله.
65- راي شــماره 139660302027011788 مورخ 1396/11/03 محمد فروغي ابري 
فرزند قدیرعلي بشماره شناسنامه 1301 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283641887 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 25 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/61 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن بنکدار پور فرزند حاج علی .
66- راي شماره 139660302027011819 مورخ 1396/11/04 زهرا خسروي فرزند 
گودرز بشماره شناســنامه 14 صادره از آباده بشــماره ملي 2411370237 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5757 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد نخجوان فرزند محمد علی .
67- راي شــماره 139660302027011964 مــورخ 1396/11/08 عبدالعظیم یزدان 
پناه کجاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 7 صادره از نائین بشماره ملي 1249660971 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین کالنی اعرابی فرزند باقر.
68- راي شماره 139660302027011980 مورخ 1396/11/08  عباسعلي اخالقي فرزند 
رمضانعلي بشماره شناســنامه 12440 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283826305 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12638 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 172/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی بنکدار پور فرزند محمد تقی .
69- راي شــماره 139660302027011997 مــورخ 1396/11/09 علیرضا صادقي 
خوراســگاني فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 440 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291422129 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 6320 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/90 مترمربع. خریداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي غالمحســین دانشــمند خوراســگانی

 فرزند علی.
70- راي شــماره 139660302027012041 مورخ 1396/11/10 شرکت پایانه شرق 
اصفهان  به  شماره ثبت 11093 و شناســه ملي 10260321544  در ششدانگ یکباب 
ترمینال شرق اصفهان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 61794/28 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
71- راي شماره 139660302027012094 مورخ 1396/11/11 علی مالکیان نعیم فرزند 
علیقلی بشماره شناسنامه 2167 صادره از تهران بشماره ملي 0053909534 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12487 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 204/81 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شــماره 139660302027012103 مورخ 1396/11/12 علیرضا اسماعیلي 
شهرســتاني فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 881 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1289355428 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11901 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 116 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس )کیوان تخت فوالدی (.
73- راي شــماره 139660302027012150 مورخ 1396/11/12 خسرو پدران فرزند 
علي بشماره شناســنامه 39111 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282318561 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
151 فرعي از اصلي 11810 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/57 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139660302027012153 مورخ 1396/11/12 فرزانه سبقت الهي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 45593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280345411 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
151 فرعي از اصلي 11810 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/57 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
75- راي اصالحی شماره 139660302027012266 مورخ 1396/11/15 جعفر درویشي 
خوراسگاني فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 12944 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283831244 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9741 - 9712 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/36 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فخری ربانی.صحیح می باشد که در رای شماره 

139660302027008855 به اشتباه ثبت شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/09

م الف: 36202 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
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دانشکده محیط زیست، ظرفیتی 
برای محیط زیست کشور است

هیئت امنای دانشــکده محیط زیست، در جلسه 
خود با عیســی کالنتری معاون رییــس جمهور و 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با تاکید بر 
ماموریت گرا بودن دانشکده، همسویي بیشتر این 
موسسه با سازمان حفاظت محیط زیست را ضروري 

دانستند.
اعضای هیئت امنای دانشکده محیط زیست با تاکید 
بر ماموریت گرا بودن، این موسسه را ملزم کردند تا 
ظرفیت ها، زیرساخت ها و تجارب چند دهه خود در 
زمینه آموزش هاي تخصصي، مهارتي و بخصوص 
محیط باني را با نیازهاي روز تطبیق دهد و بیش از 

گذشته با سازمان همسو شود.
بنا بر نظر هیئت امنای دانشــکده محیط زیست، 
آموزش های تخصصی محیط بانی و توانمندسازي 
بدنه کارشناسي سازمان حفاظت محیط زیست، از 
اصلي ترین وظایفي است که انتظار مي رود در این 
مجموعه علمي انجام پذیرد. با توجه به تصمیمات 
وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوری و مصوبه مورخ 
۱۷ بهمن ۱۳۹۶ شــورای عالی اداری و تصمیمات 
مأخوذه از ســوی نهادهاي کالن ملي و ممنوعیت 
جذب دانشجو توســط مراکز آموزش عالي وابسته 
به نهادهاي دولتي، امکان جذب دانشجو با سبک و 
سیاق سنوات گذشته از سوي دانشکده میسر نبوده 
است، هیئت امناي دانشکده، بازنگري و برنامه ریزي 
مجدد فعالیت هاي علمي و آموزشي دانشکده با توجه 

به شرایط روز را ضروري دانست.

ایران، یکی از ۱۰ کشور اصلی مصرف کننده 
پالستيک دنياست؛

روزی برای نه گفتن به پالستیک
ایران یکــی از ۱۰ کشــور اصلــی مصرف کننده 
پالســتیک در دنیاست و ســاالنه ۱۰  میلیون تن 
پالســتیک در صنایع بســته بندي ایران مصرف 
مي شود؛ پالســتیک هایي که پس از مصرف بخش 
زیادي از آنها در طبیعت رها مي شود و فاجعه به بار 
مي آورد. بر همین اساس و به منظور فرهنگ سازي و 
ارتقاي سطح دانش شهروندان در زمینه آسیب هاي 
استفاده از کیسه هاي نایلوني و پالستیکي، ۲۱ تیر 
ماه از سوی طرفداران محیط زیســت، »روز بدون 
کیسه نایلکس« نام گذاری شده است. این پنجمین 
سالي اســت که این روز به صورتي گسترده و جدي 
در ایران برگزار مي شود. در این سال ها کارزارهایي 
گسترده  نیز براي آگاهي بخشــي در این زمینه کار 
خود را شــروع کرده اند. ســازمان حفاظت محیط  
زیست و شــهرداري تهران و برخي نهادهاي دیگر 
نیز در این روز ویــژه برنامه هاي خاصي دارند.  یکی 
از اعضای شورای شــهر تهران چندی پیش اعالم 
کرده بود براساس آمارهای رسمی در ایران ساالنه 
بیش از ۱۷۷ هزار تن پالستیک، تولید و ۲/۱میلیون 
تن پالستیک مصرف و وارد چرخه پسماند مي شود 
و این در حالي است که سهم ایران در بازیافت زباله 
بسیار ناچیز است. این آمار را وقتي کنار این موضوع 
بگذاریم که هر کیسه پالستیکي براي تجزیه شدن 
به ۴۰۰ تا ۵۰۰ ســال زمان نیاز دارد، بخشــي از 
عمق فاجعه بزرگ مشخص مي شود.ممنوعیت یا 
محدودیت استفاده از کیسه ها و ظروف پالستیکی 
یک بارمصرف چندین  سال است در برخي کشورهاي 

جهان به صورتي جدي دنبال مي شود.

معرفی مناطق چهارگانه تحت 
مدیریت حفاظت محیط زیست

قوچ و میش اصفهان، گونه شاخص جانوری پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلوست.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی محیط زیســت 
اصفهان، در ســال ۱۳۴۳ کانون شــکار ایران این 
منطقه را با وسعت ۳۷ هزار هکتار به عنوان منطقه 
حفاظت شــده اعالم کرد. ســپس در سال ۱۳۵۰ 
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید نیز منطقه 
مزبور را مشتمل بر سه منطقه امن و ممنوع التعلیف 

به عنوان حفاظت شده به تصویب رساند.
پس از آن منطقه سیاهکوه نجف آباد و عمرکوه در 
مجاورت منطقه حفاظت شده به عنوان منطقه شکار 
ممنوع تصویب شد. در ســال ۱۳۷۴ طبق مصوبه 
۱۴۳ مــورخ ۷۴/۷/۶شــورایعالی حفاظت محیط 
زیســت با الحاق دو منطقه حفاظت شــده و شکار 
ممنوع، پناهگاه حیات وحش قمیشــلو با مساحت 
۸۶.۶۸۵ هکتــار به تصویب رســید و در نهایت در 
سال۱۳۸۶ بر اســاس مصوبات بیست و هشتمین 
جلسه شــورایعالی حفاظت محیط زیست با الحاق 
۳ منطقه امن کرلیاس،کهوک و السمیان، ۳۰.۰۶۹ 
هکتار از این پناهگاه به پــارک ملی ارتقا یافت و در 
نهایت در سال۱۳۸۹ بخشی بالغ بر ۲۶ هزار هکتار 
به پناهگاه الحاق شد و مســاحت آن به ۱۱۳ هزار 

هکتار افزایش یافت.

رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی استان اصفهان اظهار 
داشت: طبق این دستور، ما نیز از روز گذشــته به مدیران و معلم های 
مدارس کل استان ابالغ کردیم که از تهیه و توزیع هر نوع پیک نوروزی، 
متمرکز و نیمه متمرکز و تکالیف نــوروزی به دانش آموزان خودداری 

کنند.
خسرو ســبزعلی، هدف این اقدام را دورکردن دانش آموزان از فضای 

استرس و نگرانی ناشــی از حل مســائل پیک های مذکور، همچنین 
گذاشتن وقت بیشــتر برای خانواده و تفریح در تعطیالت سال جدید 
دانست و تصریح کرد: عمال از دو ســال پیش نیز پیک های متمرکز در 
 مدارس استان توزیع نمی شد و این کار را به مدیران مدارس واگذار کرده 

بودیم.
وی ادامه داد: بدین ترتیب از این بــه بعد ارائه نوع تکلیف و توزیع پیک 

نوروزی، متمرکز و مدرسه ای در بین همه مقاطع تحصیلی منتفی شد.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه طبق ابالغ وزارت آموزش و پرورش 
از این به بعد موضوع کتاب و کتابخوانــی را افزایش می دهند، در مورد 
روند انجام این طرح بیان داشت: دانش آموزان می توانند با مراجعه به 
کتابخانه مدارس، محله، کانون فکری و فرهنگی یا سایر مراکز فرهنگی 
سطح شهر، کتاب امانت بگیرند و با خواندن آن کتاب، به خالصه نویسی 

و داستان نویسی بپردازند. 
سبزعلی اذعان داشت: دانش آموزان در صورت دسترسی نداشتن به این 
مراکز مذکور، می توانند با تمرکز بر تخیالت خود داســتان بنویسند یا 
از پدربزرگ و مادر بزرگ خود کمک بگیرند؛ یا اینکه حتی از تعطیالت 
نوروزی برای خاطره نویسی، کارهای هنری و انجام آزمایش بهره ببرند.

وی افزود: انجام دادن این برنامه ها، هم اختیاری اســت و جزو کارهای 
فوق برنامه دانش آموزان محســوب می شــود و هم اجبــاری در این 

خصوص متوجه دانش آموزان نیست.
به گفته رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشــی ابتدایی اســتان 
اصفهان، از سه سال پیش۴۳۰هزار پیک در مدارس توزیع می کردیم که 

با انجام این اقدام هیچ تکلیفی از جانب معلمان ارائه نمی شود.
ســبزعلی در توضیح طرح های مذکور گفت: در طــرح های متمرکز 
پیک های نوروزی تهیه محتوای پیک، چاپ و توزیع آن بر عهده اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان بود؛ در حالی که در طرح نیمه متمرکز 
مدیران مدارس با توجه به توانایی ها و اســتعدادهای دانش آموزان و 
محل تحصیل آنها، محتوای پیک های نوروزی را تهیه می کردند و اداره 
آموزش و پرورش هر شهرستان آن را توزیع می کرد؛ بدین صورت که 
به طور مثال پیک های نوروزی شهرستان آران و بیدگل با شهر اصفهان 

متفاوت بود که از این پس توزیع این نوع از پیک ها هم ممنوع شد.
وی با اشــاره به اینکه دانش آموزان طبق تقویم رسمی کشور و تا پایان 
وقت اداری روز۲۸ اسفندماه، باید به مدرسه بروند، یادآور شد: اجرای 

این طرح به پیک های نوروزی هیچ ارتباطی ندارد.

ریيس اداره گروه های آموزشی ابتدایی استان از ابالغ دستور جایگزینی کارهای فوق برنامه به جای پيک های نوبهار خبرداد:

خداحافظی با نوستالژی تلخ تعطیالت!

از چندین دهه پيش، دانش آمو زان  با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال و فرارسيدن تعطيالت نوروزی، آماده دریافت پيک های نوروزی 
می شدند که مشکالتی را  برای آنها و والدینشان به همراه داشت؛ اما طبق تصميم اخير وزیر آموزش و پرورش، این پيک ها از امسال توزیع نمی 

شود تا دانش آموزان با آسودگی خاطر از این تعطيالت لذت ببرند.

عکس  خبر 

خداحافظی با نوستالژی تلخ تعطیالت!

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
در ســال جاری در طرح شیوع شناســی شپش در 
مدارس استان اصفهان برای نخستین بار این آلودگی 

در بین بچه های مهدهای کودک نیز مشاهده شد.
کمال حیــدری بــا بیان اینکــه همه ســاله طرح 
شیوع شناسی شــپش با همکاری آموزش و پرورش 
و مرکز بهداشت در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: 
همه ساله ســه بار در ابتدای پاییز، ابتدای زمستان و 
آغاز فصل بهار این طرح اجرایی می شود. وی با بیان 
اینکه با توجه به شرایط آب و هوایی موجود و همچنین 
رفتارهایی که جوانان و نوجوانان از خود بروز می دهند 
شیوع شپش افزایش یافته است، افزود: این در حالی 
است که در برخی موارد همکاری بین مدارس و مرکز 
بهداشت برای بررسی بهتر شرایط، انجام نمی شود.

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان 
با اشــاره به اینکه در ســال جاری و در بررسی های 
صورت گرفته شاهد شیوع شپش در مهدهای کودک 

اصفهان بوده ایم، تصریح کرد: از این رو ضروری است 
که خانواده ها نسبت به بهداشــت فردی کودکان و 
نوجوانان توجه بیشتری داشته باشــند.وی با بیان 
اینکه شپش نوعی آلودگی به شدت قابل انتقال است، 
تصریح کرد: پس از تایید آلوده شدن فرد به شپش، به 
پزشک ارجاع داده می شود و با استفاده از شامپویی که 
توسط پزشک تجویز می شود می توان در بازه زمانی 

کمتر از یک هفته این آلودگی را از بین برد. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شپش به مهدهای کودک  اصفهان رسید
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهــان جزئیات 
فعالیت های قضایی صورت گرفته در بررســی صحنه 
جرم هواپیمای ATR۷۲ را اعالم کرد.احمد خسروی 
وفا اظهار کــرد: پس از اعالم خبر ســقوط هواپیمای 
ATR۷۲ شــرکت هواپیمایی آســمان، تیم قضایی 
دادگستری ســمیرم متشــکل از رییس دادگستری، 
دادســتان عمومی و انقالب، بازپرس دادسرا و رییس 
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمیرم به محل حادثه اعزام 
شدند. وی افزود: پس از حضور معاون نظارت و بازرسی 
رییس کل دادگستری استان و بازپرس ویژه، با تشکیل 
پرونده تحقیقات قضایی آغاز شد.خسروی وفا ادامه داد: 
با شناسایی محل سقوط هواپیما، اقدامات اولیه توسط 
بازپرس رسیدگی کننده به همراه گروه بررسی صحنه 
جرم از طریق بازدید هوایی و عکسبرداری و فیلمبرداری 
از محل انجام شد و دستورات الزم در خصوص دسترسی 
به محل ســانحه با رعایت مقررات قانونی و با تاکید بر 
رعایت آیین نامه بررسی صحنه جرم و انتقال اجساد به 

سرگروه های تیم های اعزامی صادر شد. وی خاطرنشان 
کرد: با انتقال بقایای تعدادی از اجســاد و اموال به جا 
مانده به پایین، اقدامات قضایی در خصوص معاینه اولیه 
بقایای اجساد توسط پزشکی قانونی و گروه مستندساز 
بررسی صحنه جرم انجام شــد و حسب توافق صورت 
گرفته میان دستگاه قضایی استان اصفهان و کهگیلویه 
و بویراحمد، اجســاد برای تشخیص هویت به پزشکی 

قانونی یاسوج انتقال یافتند.

ریيس کل دادگستری استان اصفهان خبرداد:

 ATR ۷۲ جزئیات اقدامات قضایی بررسی حادثه سقوط هواپیمای

مدرسه ای تنها با یک 
دانش آموز

مدرســه ای در یکی از روســتاهای چین تنها 
برای یک دانش آموز بازگشــایی شــده و این 
درحالی است که میلیون ها دانش آموز چینی 

در تعطیالت سال نو به سر می برند.

مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان، از مرگ یک مادر و فرزندش در تصادف زیر پل راه آهن اصفهان 
خبر داد. عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: دوشنبه شب زیر پل راه آهن واقع در بزرگراه شهید دستجردی در اثر برخورد یک 

کامیون با خودروی سواری پراید، ۲ نفر کشته شدند.
وی افزود: راننده خودروی سواری پراید در این تصادف که در ساعت ۱۹:۱۲ شب رخ داد، جان سالم به در برد اما همسر و فرزند او بر اثر ضربه به سر در دم جان 
باختند. مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: همسر راننده خودروی سواری پراید حدود ۳۰ سال داشته و فرزند 

او ۸ ماهه بوده است.

حادثه

 سرعت غيرمجاز؛ دليل تصادف 
در دانشگاه اصفهان 

دانشجو در کماست
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرســتان 
اصفهان گفت: یکی از دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در اثر برخورد با تیر چراغ برق 
یکی از خیابان های داخل دانشگاه، دچار سانحه 
شد. ابوالقاسم چلمقانی افزود: سرعت غیر مجاز و 
تخطی از سرعت مطمئنه باعث شد تا این راننده 
نتواند خودرو را کنتــرل کند.کیانوش جهانپور 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در همین خصوص اظهار کرد: در این ســانحه ۲ 
دانشجو مصدوم شدند که یکی از آنان در کما به 
سر می برد و یکی دیگر از آنها تحت مراقبت است. 
وی با بیان اینکه دلیل رانندگی با سرعت غیرمجاز 
این دانشجو مشخص نیست، خاطرنشان کرد: این 
۲ دانشجو پس از آسیب دیدن توسط اورژانس به 
بیمارســتان الزهرا)س( منتقل شدند و اقدامات 

درمانی آنها در حال انجام است.

ریيس پليس فضای توليد و تبادل 
اطالعات انتظامی استان خبرداد:
 افزایش کالهبرداری ها 
با شگرد فروش اینترنتی

رییس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، از افزایش 
کالهبرداری ها با شــگرد فــروش اینترنتی در 
اصفهان خبر داد و به مــردم توصیه کرد چنانچه 
قصد خرید به صورت اینترنتی دارند، از پرداخت 

مبلغ کاالها قبل از دریافت آن خودداری کنند.
سید مصطفی مرتضوی افزود: این روزها یکی از 
مسائلی که در فضای مجازی مورد توجه ویژه قرار 
گرفته، اشتغال و کسب و کار الکترونیک و خرید 
و فروش های اینترنتی است. وی با تاکید بر اینکه 
پلیس فتای اصفهان ساماندهی کسب و کارهای 
اینترنتی را در قالب برنامه بلند مدت در دســتور 
کار قرار داده است، گفت: این پیگیری ها در زمان 

کوتاه بازخورد نخواهد داشت.

 اجرای قانون حبس زدایی 
در هاله ای از ابهام

عضو کمیســیون قضایی و حقوقــی مجلس، از 
عدم اجــرای کامل قانون حبس زدایی درســال 
جاری انتقاد کرد.محمد علی پورمختار، با انتقاد 
از عدم اجرای قانون حبس زدایی درســال ۹۶، 
گفت:  طبق آمارهای اعالم شــده توسط سازمان 
زندان ها درطول یکسال مشخص است که تعداد 
زندانیان درسال ۹۶ درمقایسه با سال ۹۵ افزایشی 
حدود ۴.۵ درصدی داشــته؛ بنابراین مشخص 
اســت که تعدادی از قضات به اجــرای قانون و 
بخشــنامه رییس قوه قضاییه درخصوص حبس 
زدایی توجهی نداشتند.وی با بیان اینکه بخشی 
از قضات عالقه مند به استفاده از زندان یا بازداشت 
موقت هســتند، افزود:  حتی آمار بازداشت های 
موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین 
موفقیت های قابل قبولی دراجرای قانون حبس 
زدایی درســال ۹۶ به دلیل دیدگاه  برخی قضات 

حاصل نشد.

مشموالن غایب تا پایان سال 
معرفی شوند

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا پایان امسال 
را آخرین مهلت برای قانون جریمه مشــموالن 
غایب عنوان کرد و گفــت: ابالغیه جدیدی برای 
اجرای این طرح در سال آینده به این سازمان اعالم 
نشده است.سردار بهرام نوروزی در حاشیه بازدید 
از معاونت وظیفه عمومــی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان گفت: در این بازدید نحوه اعزام 
مشــموالن عادی که ۱۹ بهمن ماه و مشموالن 
کارشناســی و باالتر که دوم اســفند به خدمت 
مقدس سربازی فراخوانده شدند، مورد بررسی و 

ارزیابی قرار گرفت.

اخبار

دادگستریدانشگاه

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی می گوید: اخراج استادان 
واحدهای این دانشــگاه ازجمله علوم و تحقیقات مطرح 
نیست، اما در عین حال توضیح می دهد که برخی استادان 

مازاد بر نیاز هستند و در مسیر انفکاک قرار گرفته اند.
محمدصادق ضیائی افزود: براســاس مصوبه هیئت امنا و 

هیئت رییسه دانشگاه در هر اســتان که قابلیت اجرای طرح تعاون وجود داشته باشد، با اساتیدی که مازاد بر 
نیاز واحدها باشند، ادامه همکاری صورت نمی گیرد. مشاور رییس و رییس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اســالمی ادامه داد: طرح تعاون برای استفاده بهینه از توان اســاتید دانشگاه آزاد در واحدهای 
مختلف تدوین و تصویب شده که دارای شــاخص های مختلفی است. سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی اظهار 
داشت: براساس این طرح اساتیدی که به صورت نیمه وقت هســتند و دو یا سه شغل دارند در مسیر انفکاک 

قرار می گیرند.

 اخراج اساتید 
دانشگاه آزاد صحت 
ندارد

مراکز مشاوره دانشگاه های برتر سال ۹۶ در چهار سطح 
»ممتاز«، »فعال« ،»نمونه«و »برتر « معرفی شدند و مورد 
تقدیر قرار گرفتند. براســاس ارزیابی های صورت گرفته 
توسط دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، »مرکز مشاوره 
دانشگاه تهران« مانند سال گذشته رتبه »ممتاز« را در بین 

دانشگاه های کشور کسب کرد. همچنین در این ارزیابی ۹ دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره »برتر«، ۹ دانشگاه 
به عنوان مراکز مشاوره »نمونه« و ۹ دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره »فعال« معرفی شدند.

براساس ارزیابی های دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، از بین واحدهای دانشگاه های فرهنگیان و پیام نور و 
فنی و حرفه ای نیز  »پردیس شهید هاشمی نژاد خراسان رضوی- فرهنگیان«، »پیام نور- مرکز قم« و »فنی 
حرفه ای- آموزشکده فنی پسران شیراز)شهید باهنر(« به عنوان واحدهای »فعال« انتخاب شدند و مورد 
تقدیر قرار گرفتند. در این بین، دو دانشگاه صنعتی و هنر اصفهان نیز جزو دانشگاه های نمونه معرفی شدند.

دو دانشگاه  اصفهان در 
میان دانشگاه های نمونه 
در مشاوره دانشجویی

بر اثر برخورد کاميون رخ داد؛
مرگ مادر و فرزند در تصادف زیر پل راه آهن

 معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان گفت:
 بر اساس مطالعات صورت گرفته، مهم ترین علت طالق 
در استان اصفهان فقدان یا ضعف مهارت های ارتباطی 
است که زن و شوهر از نظر ارتباطات عاطفی نتوانسته 
اند رضایت یکدیگر را جلب کنند.مجتبی ناجی با بیان 

اینکه اقدام به طالق در اســتان اصفهان باالتر از آمار 
ثبت شده است، اظهار کرد: برآوردها حاکی از آن است 
که در اثر مداخالت روان شناســان، مشاوران خانواده 
و مددکاران اجتماعی حدود ۲۰درصد از کسانی که 
مصمم به طالق بودند، در اثــر دریافت این خدمات 

به سازش رســیدند. وی با بیان اینکه استان اصفهان 
جزو ۱۱ استان اول در زمینه آمار طالق است، افزود: 
به ازای هر ۳۸ هزار ازدواج، ۱۱ هزار طالق در استان 
اصفهان ثبت می شــود. معاون اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان با بیان اینکه سبب شناسی بروز طالق 
در کشور و اســتان اصفهان در دســتور کار سازمان 
بهزیستی قرار گرفته است، گفت: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته، مهم ترین علت طالق در استان اصفهان 

فقدان یا ضعف مهارت های ارتباطی همســر اســت 
که زن و شــوهر از نظر ارتباطات عاطفی نتوانسته اند 
رضایت یکدیگر را جلــب کنند. وی بــا بیان اینکه 
برگزاری دوره های آموزشی مهارت های همسرداری 
در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت 
که براساس آیین نامه تدوین شده ۳۰ دستگاه اجرایی 
باید در راستای کاهش طالق در کشور به برنامه هایی 

که برای آنها ابالغ شده، توجه کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

 اصفهانی ها مهارت همسرداری ندارند

ناهيد حاجی رضازاده 

دانش آموزان 
می توانند با 

مراجعه به کتابخانه 
مدارس، محله 

و کانون فکری و 
فرهنگی سطح 

شهر، کتاب 
امانت بگيرند و به 
خالصه نویسی و 
داستان نویسی 

بپردازند
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طبق آخرین آمار، شــهر اصفهان در جایگاه دوم آلودگی های صوتی کشور 
قرار دارد که نیمی از آن ناشی از سروصداهای ناهنجارموتورسیکلت ها، ۳۰ 
درصد مربوط به خودروهای شخصی، ۲۰ درصد مربوط به کارگاه ها و نزدیک 
۲درصد به واسطه صداهای خودروهای سنگین و اتوبوس های شهری است.

بی توجهی به آلودگی صوتی؛ چالش آزاردهنده
محمود سلطانی کارشناس، پژوهشگر و فعال محیط زیست در این خصوص 

به ایمنا گفت: یکی از مشکالت مراکز شهری، وجود سر و صداهای مزاحم 
یا آلودگی صوتی اســت که مهم ترین منابع تولید آن در کالنشهرها شامل 
فعالیت های صنعتی و کارگاهی، مراکز خدماتی مانند پایانه های مسافربری، 
رفت و آمد خودروها، بوق زدن خودروها، عملیات ساختمانی، پرواز هواپیما 
و حرکت و صدای بوق قطار در شهرهایی اســت که فرودگاه و ایستگاه راه 
آهن دارند.ســلطانی افزود: تمام منابعی که درباره آلودگی صوتی شهرها 

عنوان شد، بجز سر و صدای قطار، درباره شهر اصفهان نیز صدق می کند؛ به 
عنوان مثال بخش جنوب شهر شامل مناطق پنج و شش شهرداری، عالوه 
بر منابع آلودگی صوتی که در بیشتر شــهرها وجود دارد، تحت تاثیر پرواز 
هلی کوپترهای نظامی هستند؛ همچنین در شمال شهر اصفهان مناطق 7 و 
۱۴ شهرداری به شدت تحت تاثیر رفت و آمد و سر و صداهای مزاحم و مداوم 
کامیون هایی است که برای طی مســافت شمال به جنوب کشور، ناگزیر از 
ورود به این مناطق هستند. وی با ابراز نگرانی از اینکه تاکنون اثرات آلودگی 
صوتی در شهرها در مقایسه با آلودگی هوا و دیگر مشکالت زیست محیطی 
آنچنان که باید، مورد توجه و اهمیت قرار نگرفته است، گفت: این در حالی 
است که اگر وجود آلودگی صوتی در محیط کار و زندگی شهروندان، از میزان 
معینی که حدود مجاز آلودگی نامیده می  شود، بیشتر باشد و ادامه پیدا کند، 

به تدریج سالمت جسمی و روانی شهروندان را تحت تاثیر قرار می  دهد.
سلطانی شناخته شده ترین اثرات جســمی و روانی سر و صداهای مزاحم و 
آلودگی صوتی بر سالمت انسان را شامل کاهش شنوایی، ناراحتی عصبی، 
سردرد، کج خلقی، سوء هاضمه، زخم معده، فشار خون باال، انعقاد رگ ها و 
سکته قلبی اعالم کرد و گفت: اثرات برخی صداهای شدید در مراکز مسکونی، 
مانند پرواز سطح پایین هواپیماها و انفجار در معادن، می  تواند سبب لرزش و 
شکستگی شیشه  ها، ایجاد شکاف در ساختمان ها و خسارت های مالی شود.

ایجاد فضاهای سبز عمودی و نصب صوت شکن ها در شهر
همچنین، رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای شهر اصفهان در این زمینه اظهارکرد: در شهری مانند اصفهان که 
از آلودگی صوتی رنج می برد، یکی از راهکارهای کاهش این نوع آلودگی ها، 
ایجاد فضاهای سبز عمودی است، این اقدام توسط معاونت خدمات شهری 
هر چند با انگیزه افزایش سرانه فضای سبز در دستور کار قرار گرفته و اعتبار 
الزم در بودجه سال آینده شهرداری لحاظ شده است. علیرضا نصر اصفهانی 
گفت: مشکل آلودگی صوتی در بیشتر شهرهای صنعتی و بزرگ جهان از 
جمله در کالنشهرهای ایران مانند تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، از مهم ترین 
معضالت زیست محیطی تلقی می شــود که یکی از مصادیق بارز آن، بوق 
خودروهاست؛ زیرا این روزها تمام حرف ها با بوق زدن بیان می شود که باعث 
آزار و سلب آسایش مردم شده، در حالی که فقط می تواند هشدار به کسانی 

باشد که در خیابان ها در مقابل خودروها قرار گرفته یا مانع ایجاد می کنند.

چالش های آزاردهنده ای که گریبان اصفهان را گرفته است؛

آلودگی صوتی در سایه آلودگی هوا

شاید در این روزها که آلودگی هوا و ترافیک گریبان شهرها را گرفته، کسی به معضل آلودگی صوتی فکر نکند؛ این در حالی است که 
کارشناسان زیست محیطی و مسئوالن شهری هشدار می دهند اگر وضع به همین روال پیش برود، در آینده ای نه چندان دور آلودگی 

صوتی در فهرست معضالت جدی کالنشهرها جای خواهد گرفت. 

اصفهان، کافی شاپ های ایده پرداز می خواهد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 برگزاری یادواره سرداران و 
۵۰۰ شهید زرهی استان

یادواره ســرداران و 5۰۰ شــهید زرهی استان 
اصفهان فردا ساعت 9 صبح در حسینیه شهدای 
بسیج برگزار می شــود.این مراسم با سخنرانی 
سردار ســرتیپ حسین ســالمی فردا ساعت 
9 صبح در خیابان کمال اســماعیل، حسینیه 
شهدای بســیج )ناحیه امام صادق)ع(( برگزار 
خواهد شد.یادواره سرداران و 5۰۰ شهید زرهی 
اســتان اصفهان با حضور خانواده های شــهدا، 
ایثارگران و رزمندگان زرهی و با حضور سردار 
سالمی، جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، 

برگزار می شود.

پایان کار باند سرقت های 
مسلحانه از معادن در اصفهان

 دادستان عمومی و انقالب اصفهان از دستگیری 
اعضای باند سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار 
از معادن استان اصفهان خبر داد.حسن رحیمی 
با اعالم این خبر گفت:متهمان با حضور در محل 
معادن،ابتدا کارگران را به شــدت مورد ضرب 
و جرح قرار می دادند، ســپس همه اموال قابل 
سرقت را برداشته و با تخریب سایر اموال اقدام به 
فرار می کردند. رحیمی افزود: متهمان در آخرین 
مرحله از سرقت های خود به سرقت از معدنی در 
شهرستان تیران اقدام کرده اند که پس از آن در 
جریان تعقیب و گریز بــا ماموران عملیات ویژه 
نیروی انتظامی استان اصفهان، ۲ نفر و در مرحله 
بعد پس از شناســایی محــل اختفای متهمان 
متواری، ۴ نفر دیگر دســتگیر شده اند. به گفته 
دادســتان اصفهان گزارش هایی از سرقت های 
اعضای این باند که تبعه افغانستان هستند، در 
شهرهای اصفهان،نجف آباد،تیران،یزد و لنجان 

واصل شده که در حال بررسی است.

معدوم شدن ۸ تن مواد غذایی 
فاسد در اصفهان

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: 
کارشناسان بهداشت محیط در بازرسی از مراکز 
تهیه، توزیع و عرضه مــواد غذایی، حدود ۸ تن 
مواد غذایی فاسد را معدوم کردند.حسین صفاری 
بااشاره به اهمیت سالمت غذایی برای مردم اظهار 
داشت: با توجه به نزدیک شدن به عید نوروز، از 
یکم اسفند طرح نظارت بر سالمت مواد غذایی 
تشدید شد و از مراکز حساسی چون رستوران ها، 
فست فودی ها، اماکن بین راهی، هتل ها، آجیل 
فروشی ها و شیرینی فروشی ها بازدید به عمل 
آمد. مدیر گروه بهداشــت محیط استان گفت: 
در همین راســتا تیم هایی تشکیل شد و بازدید 
گروهی انجام گرفت و با مراکز متخلف برخورد 
شد.صفاری اظهار داشت: این مواد شامل روغن، 
انواع نوشیدنی، رب گوجه فرنگی، آبلیمو، کنسرو، 
کمپوت، تنقالتی مانند چیپس و نوشابه، شیرینی 
و آجیل بوده اســت.وی گفت: بــرای متخلفان 
پرونده تشکیل شد و ســپس به مراجع قضایی 

ارجاع داده شدند.

 بیشترکارگران نانوایي 
در اصفهان بیمه هستند

رییس کانون انجمن هاي صنفي کارگران نانوایي 
اصفهان گفت: بیشــتر کارگــران این صنف در 
اصفهان تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعي 
قرار دارند. علي یزداني اظهارکــرد: کارگران و 
کارفرمایان نانوایي کشور به دلیل عدم افزایش 
نرخ نان در سه سال گذشــته در شرایط سخت 
کاري هستند و به اصطالح با همدیگر مي سازند.

وي افزود: حدودا یک ماه قبل و پس از سه سال 
نرخ نان ۱5 درصد افزایــش یافت و فعاالن این 
صنف همگي خوشحال شدند؛ اما به دلیل اینکه 
نان یک کاالي سیاسي است، مجددا به قیمت 
قبلي بازگشــت.یزدانی یادآوری کرد: بیمه این 
شغل مورد حمایت دولت است و سهم حق بیمه 
کارفرما را دولت مانند سایر مشاغل خرد پرداخت 
می کند و تــا جایی که می دانم اکثــر کارگران 
 نانوا در اســتان اصفهان بیمه تامین اجتماعی 

هستند.

استاندار اصفهان:
توسعه مترو، مشروط بر تامین 

اعتبار خطوط فعلی است
استاندار اصفهان در جلسه شورای سازمان قطار 
شــهری اصفهان که با حضور معــاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری، رییس شورای اسالمی و 
شهردار اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: در حال 
حاضر بحث توسعه خطوط متروی اصفهان مطرح 
نیست و باید پس از تامین اعتبار تکمیل خطوط 

فعلی، به فکر توسعه باشیم.
محســن مهرعلیزاده بــا بیان اینکه اســتفاده از 
روش های BOT و در صــورت امکان ایجاد مراکز 
تجاری به منظــور تامین بخشــی از هزینه های 
احداث خطوط ۲ و ۳ می توانــد در تامین اعتبار 
راهگشا باشد، افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا 
نیز در کنار ایستگاه های مترو، مراکز تجاری بزرگ 

دایر شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
استاندار اصفهان گفت: اگر به دنبال سرمایه گذار 
باشیم و با این پیش فرض ها بتوانیم اعتبار الزم را 
فراهم کنیم، به تامین منابع مالــی یا فاینانس از 
وزارتخانه و ســازمان مدیریت نیازی نخواهد بود. 
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: در صورت لزوم باید 
مشــاور اقتصادی به کار گرفته شــود و با بررسی 
مســیرها، ســاخت و واگذاری مراکز تجاری در 
کنار برخی ایستگاه ها امکان ســنجی شود. وی 
درخصوص اصالح بودجه جــاری و عمرانی قطار 
شــهری، اذعان داشــت: باید در یک زمان بندی 
مشخص و با کمک یک مشــاور، به بررسی ارزش 
افزوده و امتیازی که بــا ایجاد مراکز تجاری ایجاد 

می شود، اقدام و نتیجه در جلسه آتی ارائه شود.

قائم مقام سازمان جهادکشاورزی اصفهان 
عنوان کرد:

تولید ۶ درصد محصوالت 
کشاورزی کشور در استان

 قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به جایگاه 
موجود بخش کشاورزی اســتان، گفت: اصفهان 
همواره به عنوان استانی صنعتی و گردشگری در 
کشور مطرح شده، اما از دیدگاه فعاالن اقتصادی، 
بخش کشــاورزی نیز جایگاه مهمــی در تولید 

محصوالت کشاورزی و پروتئینی در کشور دارد.
مهرداد مرادمنــد با بیان اینکــه 5 درصد اراضی 
استان اصفهان به بخش کشاورزی اختصاص یافته 
است، افزود: در سال های اخیر که فقط چند ماه در 
زاینده رود آب جاری نبود، تولیدات و محصوالت 
زراعی ۳ و نیم میلیون تن بود که شامل ۴9۴هزار 
تن محصــول باغــی،  ۲7۸ هزار تــن محصول 
گلخانه ای و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول 
دامی است. قائم مقام ســازمان جهادکشاورزی 
استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه استان 
اصفهان ۳ درصد اراضی کشــاورزی کشور را در 
اختیار دارد، ۶ درصد محصوالت کشاورزی را تولید 
می کند و این مهم، نشان دهنده بهره وری بیشتر 

این استان  از منابع است.
وی یادآور شد: استان اصفهان در تولید شیر رتبه 
اول، گوشت مرغ رتبه دوم، تخم مرغ دوم، گوشت 
شترمرغ دوم، گیاهان دارویی رتبه دوم، عسل رتبه 
سوم، سیب درختی رتبه سوم، سیب زمینی رتبه 
سوم، گوشــت قرمز رتبه پنجم و پرورش ماهیان 
زینتی رتبــه اول کشــور را دارد. مرادمند افزود: 
کشاورزی زنده به آب است، اما رتبه ها اعالم شد 
تا همــه بدانند از همین آب های کم، بیشــترین 
بهره وری انجام شــده و طبق آمار ارائه شــده در 
تولید محصوالتی که وابسته به آب مجازی بوده، 
رتبه های بهتــری داریم. وی با اشــاره به کاهش 
کشــت محصوالت آب بر در ســال های گذشته، 
گفت: شاخص ترین محصول کشاورزی که نیاز به 
آب فراوان دارد، برنج است، از این رو باوجود اینکه 
کشت برنج قدمت صدها ساله داشته، اما به دلیل 
کمبود منابع آبی، سطح کشت برنج از ۱۸هزار به 

کمتر از ۴ هزار هکتار رسیده است.

در حالی کــه شــهردار اصفهان از 
مکاتبه با رهبر انقالب برای احیای 
رودخانه زاینده رود صحبت بــه میان می آورد، امام 
جمعه اصفهان خبــر می دهد که براســاس قانون، 
پیگیری وضعیت رود خانه زاینده رود بر عهده دولت 

است.
چندی پیش بود که  قدرت ا... نوروزی در نشســت 
خبری با خبرنگاران اعالم کرد از طریق دکتر والیتی 
و سردار رحیم صفوی، مشاوران مقام معظم رهبری 
برای حل مشــکل خشــکی زاینده رود مکاتباتی 
با رهبری انجام داده اســت و در آن جلســه مطرح 
کرد از آنجایی که بی آبی یــک رودخانه، موضوعی 
اجتماعی اســت و طبق قوانین قانون اساسی رهبر 
انقالب می تواند حل مشکالت اجتماعی را به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پیشــنهاد کند تا برای آن 
چاره اندیشی شود، نامه ای به این منظور تدوین کرده 
اســت ولی امام جمعه اصفهان در دیدار با شهردار، 
مسئله احیای زایندرود را  بر اســاس قانون وظیفه 

دولت می داند. آیت ا... ســید یوسف طباطبایی نژاد 
در این دیدار  ضمن اشــاره به دیدار مردم اصفهان با 
رهبر معظم انقالب به مناسب ۲5 آبان سال گذشته 
گفت: در دیداری که بنده با رهبر معظم انقالب داشتم، 
گفتم که مردم اصفهان توقع دارند همان گونه که برای 
احیای دریاچه ارومیه از صندوق ذخیره ارزی برداشت 
شد، برای احیای رودخانه زاینده رود نیز این کار انجام 
شــود که آقا با ناراحتی فرمودند دولت درخواســت 

نکرده است.
به گفته امام جمعه اصفهان  براســاس قانون، دولت 
برای برداشــت از صندوق ذخیره ارزی باید از رهبر 
انقالب تقاضا کند که برای اصفهان تقاضا نکرده است. 
همچنین طباطبایی نژاد در این دیدار با بیان اینکه 
رییس جمهور در ســفر به  اصفهان وعده ای مبنی 

بر پمپاژ آب برای احیای رودخانــه زاینده رود داده 
که این متاسفانه عملی نشده اســت افزود: بنده در 
دوره ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد نیز گفتم 
که اگر ساخت سد تونل سوم کوهرنگ از امروز شروع 
شود، حداقل ۳ سال به طول می انجامد که نه تنها این 
امر عملی نشد بلکه در این دوران نیز به جای اقدام، 
وعده های بدون تدبیر مطرح می شــود.امام جمعه 
اصفهان در دیدار با شــهردار اصفهان، همچنین  از 
اجرایی نشدن ساخت سد تونل سوم کوهرنگ انتقاد 
کرده و گفته بــود همان گونه که می دانیم، اســتان 
اصفهان با مشکل آب روبه روست و الزم است سد تونل 
سوم کوهرنگ احداث شود. عضو مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان نیز پیشــتر در گفت وگو با صاحب 
نیوز  اعالم کرده بود که موضوع آب به هیچ عنوان به 

رهبری مربوط نمی شود و دولت و وزارت نیرو مسئول 
هستند.نماینده مردم شاهین شهر و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرده بود دولت باید تکالیف 
خود درحوضه آب در استان اصفهان را انجام دهند؛ در 
حالی که تا االن با مصلحت اندیشی صورت گرفته در 
انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند. همچنین حاجی 
دلیگانی تاکید کرده بود دولت باید درخصوص تامین 
آب جمعیت قابل توجه اســتان اصفهان در شهرها 
و روســتاهای مختلف، حداقل همچون استان های 

کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری اقدام کند.

در حالی که شهردار اصفهان از مکاتبه با  رهبرانقالب برای احیای زاینده رود خبر داده، امام 
جمعه می گوید پیگیری وضعیت این رودخانه برعهده دولت است

زاینده رود، منتظر تدبیر

معاون میــراث فرهنگی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در خصوص 
ریزش تکه هایی از کاشی های مسجد امام)ره( اصفهان 
اظهار کرد: کنده شدن و ریزش تکه هایی از کاشی های 
مسجد، موضوع جدیدی نیست و از قبل هم این اتفاق 

افتاده بود، مسجد پر از کاشی هایی است که در سقف و دیواره ها کار شده که پس از گذشت چند سال به مرور 
از چسبندگی مصالح آن کاسته و باعث ریزش آنها می شود. ناصر طاهری افزود: برای جلوگیری از این اتفاق 
از پرواز بالگردها بر فراز این مکان به منظور پوشش خبری مراسمات مختلف جلوگیری شده است، همچنین 
با انتقال نماز جمعه به مصلی، از تاثیر سیستم های صوتی کاسته شده است؛ همچنین پیمانکاری در مسجد 
امام)ره( داریم که به طور مرتب این مکان را بررسی می کند. وی گفت: این کاشی کاری ها در دوره پهلوی یک 

مرتبه مرمت شده اند و در حال حاضر نیز به صورت مرتب مرمت آنها ادامه داد.

بیش از 9۰درصد گل های فصلی و نشــایی کشور در 
اصفهان، تولید و بیش از۱۰درصد گل های آپارتمانی و 

زینتی استان صادر می شود.
معاون امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
امسال بیش از ۳۳میلیون و 7۰۰هزار گل نشایی و فصلی 

ازجمله شب بو در اصفهان تولید و روانه بازارهای داخلی شده است. 
محمدمهدی حداد با بیان اینکه استان اصفهان با تولید این میزان گل در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده 

است افزود: در این مدت همچنین ۶۸میلیون و 5۰هزار گل شاخه بریده  تو لید شده است. 
وی استان های تهران، فارس و مرکزی را از جمله متقاضیان دریافت  گل های شاخه بریده  اصفهان برشمرد و 
افزود: بیش از ۱۳میلیون و ۶۰۰هزار اصله درختچه زینتی و ۳میلیون و ۱7۰هزار گلدان گیاهان آپارتمانی نیز در 

این مدت در اصفهان تو لید شده است.

 معاون میراث فرهنگی استان 
خبرداد:

ممنوعیت پرواز بالگردها 
در محدوده مسجد

معاون امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان:

تولید 9۰ درصد گل های 
فصلی در اصفهان

یک کارشناس شهرســازی اظهار کرد: شــهر موجودی زنده است؛ 
بنابراین انجام پروژه های شــهری در حالتی می تواند موفق باشــد 
که در هماهنگی با آهنگ زیســت شــهر اتفاق بیفتد.نگین صادقی 
افزود: زیباسازی شــهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، بهره گیری 
از متریال سخت همچون مصالح ســاختمانی و متریال نرم از قبیل 
طبیعت، آب و نور، باید در جهت تسهیل چرخه حیات شهر و از طرفی 
در ارتباط با عامالن حیات شهر یعنی شهروندان و با هدف پویایی و 

سرزندگی اتفاق افتد.این کارشناس شهرسازی و معماری ادامه داد: 
برای زیباسازی شهر می توان با تدوین سناریوهای هدفمند طرح های 
خالق، زیبا و متناســب با شــهر تاریخی اصفهان ارائه کرد. صادقی 
اضافه کرد: برقراری اتاق فکر با حضور متخصصان و طراحان در جهت 
هدف گذاری و برنامه ریزی با دید یکپارچه بر شهر می تواند موجب اخذ 
تصمیمات موثر و هماهنگ شود و سپس طراحی عناصر و المان های 
مورد نیاز با رویکردهای عملکردی، زیباشناختی و زیست محیطی 

زیر نظر تصمیمات جامع، موجب حرکت کل شهر به سوی یک شهر 
منسجم می شود. وی خاطرنشان کرد: بهتر است به جای تصمیمات 
موضعی، برخورد تک جنبه ای با مســائل و رویکردهای مقطعی، به 
سمت تصمیم گیری، مدیریت جامع و منسجم تری برویم و با اتخاذ 
تصمیمات و رویکردهای کارآ و تدوین ســناریوهای کارآمد، تمامی 
فعالیت ها، هزینه ها و اقدامات بر اساس هدف و مکان یابی مناسب به 

صورت یکپارچه در خدمت رشد شهر و حیات آن قرار گیرد.

یک کارشناس شهرسازی پیشنهاد داد:
سناریوسازی برای زیبایی شهر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در همایش اکوسیستم کارآفرینی با بیان 
اینکه اصفهان یکی از بهترین اکوسیستم های کارآفرینی کشور است، گفت: 
مردم اصفهان بیش از ۱۲۰ سال پیش کارآفرین معروفی به نام محمد حسن 
امین زر، موســس کارخانه برقی را که اکنون به یک نیروگاه تبدیل شده، به 
ایران تقدیم کردند. ارزش کار ایشان به قدری باالست که قسمت کارآفرینی 
اتاق بازرگانی به نام اوست و در ســال های بعد نیز صدها کارآفرین توسط 

اصفهان تربیت و به جامعه تحویل داده شد.
کورش خسروی با اشــاره به تعریف کارآفرینی گفت: کارآفرینی که از یک 
کلمه فرانسوی گرفته شــده، به معنای اشتغال زایی نیست و بدون نوآوری، 

کارآفرینی معنایی ندارد. قدمت کارآفرینی نزدیک به قدمت تمدن بشر است 
که در چند دهه اخیر به دلیل رشد تکنولوژی، پیشرفت زیادی داشته است. 
یوزف آلویس شومِپیتر، اقتصاددان و سیاســی دان اتریشی-آمریکایی حق 
بزرگی به گردن همه ما دارد، زیرا از کارآفرینی تعریفی علمی ارائه داد و گفت: 
»ممکن اســت در کارآفرینی کاالی جدیدی خلق بشود یا نشود، اما گاهی 

روش تولید آن متفاوت باشد؛ مانند تولید خودروی فورد«.
خســروی افزود: مهم ترین نقش کارآفرینان اشــتغال زایی نیســت، بلکه 
ثروتمند کردن جامعه اســت. زمانی در کشور ما رســتوران های بین راهی 
کیفیتی بسیار پایین داشــت، ولی دو برادر توانســتند رستوران بین راهی 

اســتانداردی راه اندازی کنند و بعد از آن ایرانی ها در زمینه رستوران بین 
راهی ثروتمند شدند.

وی خاطرنشــان کرد: علم کارآفرینی قدمتی حدود 5۰ ســال دارد که از 
منظرهای مختلفی به آن نگاه شده و روان شناسان با تحلیل فرد کارآفرین بر 
این باورند که بین ۱ تا ۱.5درصد افراد جامعه پتانسیل کارآفرینی دارند، ولی 
در ۱5 ســال اخیر نرخ کارآفرینی به ۱۰ درصد رسیده است و این نشان می 
دهد که محیط در کارآفرین شدن افراد نقش موثری دارد؛ همان طور که در 

یادگیری، رعایت قانون و آداب مذهبی نیز موثر است.
وی با بیان اینکه یکی از بهترین مکان های اکوسیســتم کارآفرینی، »دره 

سیلیکون« است که حتی باعث شد مفهوم اکوسیستم متولد شود، اظهار کرد: 
برخی از فاکتورهای این مسئله وجود کافی شاپ هایی است که افراد مختلف 
در رابطه با ایده های خود به گفت و گو می پردازند و نبود چنین فضایی در 

اصفهان به عنوان یک نقص برای مطرح کردن ایده است.
عضو شورای اسالمی شــهر با بیان اینکه زنجیره کارآفرین شدن فرد در دره 
ســیلیکون از مرحله ایده تا قیمت گذاری و ارائه شــرکت به بورس به طور 
کامل وجود دارد، گفت: اما قبل از ایده پردازی، فرهنگی وجود دارد که بستر 
ایده پردازی را فراهم می کند و این همان مؤلفه ای است که اصفهان را به شهر 

کارآفرین پرور تبدیل کرده است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

اصفهان، کافی شاپ های ایده پرداز می خواهد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2368 | February  28,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2368 | چهارشنبه 9 اسفند 1396 | 11 جمادی الثانی 1439



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2368 | چهارشنبه 9 اسفند 1396 | 11 جمادی الثانی 1439

بوفون: 
 به خاطر وفاداری

 به تیم ملی برمی گردم
بوفون پیش از این اعالم کرده بــود که در پایان 
ایــن فصــل از دنیــای 
فوتبــال خداحافظی 
خواهد کــرد و پس 
از ناکامی تیم ملی 
ایتالیا در رســیدن 
به جام جهانی 2018، 
از بازی هــای ملــی 
کناره گیری کرده بود؛ اما اکنــون اعالم کرد که 
آماده است تا برای دیدارهای دوستانه ماه مارس، 
به میدان برود. او گفت: »در این دوره انتقالی برای 
تیم ملی کشورم، احساس مسئولیت می کنم. این 
دو دیدار دوستانه بســیار مهم هستند. اگر تیم 
ملی به من نیاز داشته باشــد، باید اعالم کنم که 

آماده هستم«.

از روی نیمکت تا نوک خط حمله

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 انتقاد »برلوسکونی«
 از سبک بازی تیم گتوزو

میالن با آمدن گتــوزو به کلی متحول شــده و 
توانســت نتایج بســیار 
خوبی کســب کند. 
پیروزی در خانه رم، 
شکست دادن التزیو 
و چند نتیجه  خوب 
دیگر نشــان می دهد  
که میالن با گتــوزو روزهای 
خوبی را پشت سر می گذارد.با وجود این  با گتوزو، 
سیلویو برلوسکونی، رییس پیشین میالن به انتقاد 
از سبک بازی این تیم پرداخت. او گفت : من گتوزو 
را بسیار دوست دارم و می دانم  که انگیزه زیادی 
برای موفقیت دارد؛ اما  با سبک بازی تیم او موافق 
نیستم.  بر این باور هستم که تیم باید با دو مهاجم 
بازی کند و پشت ســر آنها یک بازیکنی مانند 

کاکا بازی کند. 

نقشه سینمایی »وین رونی« 
شکست خورد

به کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس گفته شده بود 
برای فرار از مالیات، در 
سینما سرمایه گذاری 
کند؛ اما اکنون اداره 
مالیــات انگلیس 
اعالم کرده که او باید 
مالیاتــش را پرداخت 
کند. ایــن بازیکن ســابق 
منچستریونایتد حاضر شــده بود در یک نقشه 

جنجالی شرکت کند تا مالیات نپردازد.
طبق ایــن نقشــه، او پولــش را روی یک فیلم 
سرمایه گذاری می کرد و در ابتدا که فیلم فروش 
خوبی نداشــت او اعالم ضرر می کــرد و به این 
ترتیب مالیات کمتری می پرداخت. ســپس با 
فروش بیشتر فیلم، او ســود می کرد؛ البته کار 
او غیرقانونی نبوده، اما اداره مالیات حاضر نشده 
این برنامه را بپذیرد.رونــی 100 میلیون پوند 
ثروت دارد و اخیرا فرزنــد چهارمش هم به دنیا 
آمده اســت. منابع نزدیک به او می گویند او از 
اینکه مجبور است چنین مالیاتی بپردازد بسیار 
خشمگین است. ستاره های دیگری مانند دیوید 
بکام و انت مک پارتلین )مجری( هم به ســراغ 

چنین نقشه ای رفته بودند.

الوصل امارات در لیگ قهرمانان آســیا وضعیت خوبی ندارد.آنها 
در شرایط عادی هم مشکالت بزرگی داشتند و حاال مصدومیت 
یکی از بهترین بازیکنانشان بدون شــک دردسر بزرگی برایشان 
خواهد بود.کاو کانیدو، ستاره برزیلی تیم الوصل یکی از موثرترین 
مهره های این تیم محســوب می شــود، چند روز پیش به شدت 
مصدوم شد و شنیده می شود به بازی با پرسپولیس هم نمی رسد.

ستاره برزیلی الوصل به پرسپولیس نمی رسد؟

13
یکی دو هفته قبل بود که نشــریه کوریره دلو اسپورت مدعی شد 
ناپولی در تالش است علیرضا جهانبخش، ستاره ایرانی آلکمار را 
به خدمت بگیرد. ادعایی که این روزها به ســوژه ای جذاب برای 
سایر رسانه ها نیز تبدیل شده است تا جایی که حاال موضوع انتقال 
یکی از ســتاره های جوان ایران به ســری A جدی تر از همیشه 

مطرح می شود.

انتقال جهانبخش به ناپولی؛ جدی تر از همیشه

07

 اتفاق عجیب در کنسرت 
پسر آقای مدیر عامل!

دوشنبه شب کنسرت گروه چارتار در برج میالد 
برگزار شد که با حواشی زیادی همراه بود. آرمان 
گرشاسبی، خواننده گروه چارتار فرزند حمیدرضا 
گرشاسبی، مدیرعامل پرسپولیس است و حضور 
مدیر عامل پرسپولیس در این کنسرت با حواشی 

زیادی همراه بود. 
گرشاسبی به همراه همسر خود به کنسرت آمد 
و دقایقی را در قسمت VIP نشست؛ اما به دلیل 
برخی ناهماهنگــی ها نتوانســت میهمان های 
خود را در کنارش داشــته باشد و به همین دلیل 
او و همسرش جای شان را به میهمان های خود 
دادند. مدیر عامل پرسپولیس به دلیل کمبود جا 
برای نشستن از سالن خارج شــد و نتوانست به 

سالن برگردد. 
در همین میان، خواننده گروه چارتار متوجه عدم 
حضور پدر و مادرش در سالن شــد و از نورپرداز 
خواســت تا نور سالن را روشــن کند و از عوامل 
کنســرت جویای حضور پدر و مادرش شــد. او 
پس از این اتفاق گفت:» تــا زمانی که پدرم وارد 
سالن نشــود، نمی خوانم.« گرشاســبی پس از 
 حضور در سالن به شدت مورد تشویق طرفداران

 قرار گرفت.

 سقوط نورافکن
 ورزشگاه تختی مشهد

 یکی از نورافکن های ورزشگاه پیر تختی مشهد، 
عصر روز دوشــنبه در جریان برگزاری مسابقات 
لیگ امیدهای مشهد سقوط کرد و خوشبختانه 
این حادثــه تلفات جانی نداشته است.ســروش 
پورآزاد، مدیر روابط عمومــی  اداره کل ورزش و 
جوانان خراســان رضوی در خصوص این حادثه 
گفت: مدیرکل ورزش و جوانــان دقایقی پس از 
حادثه به همراه مسئولین اداره فنی مهندسی این 
اداره در محل حضور یافت و بررســی های الزمه 
توسط تیم کارشناسی صورت گرفت.وی افزود: 
خوشبختانه هیچ پوسیدگی در دکل  سقوط کرده 
وجود نداشت و دلیل ســقوط این دکل، صرفا به 
خاطر مشکلی  است که در محل اتصال جوش به 
وجود آمده بود. پورآزاد تاکید کرد: پس از تعمیر 
دکل سقوط  کرده، مصوب شد تا دیگر دکل های 
ورزشگاه تختی نیز تقویت شود تا از بروز حوادث 

مشابه جلوگیری شود .

در حاشیه

پیشخوان

همه وسوسه های وینفرد 
شفر

حملــه تنــد کریمی : 
کی روش، الت کوچه های 

خلوت است!

 برانکو: ما پنجشــنبه 
جشن مان را می گیریم

 برانکو: برد شهرآورد 
به اندازه قهرمانی ارزش 

دارد

محرومیت هواداران سپاهان از بازی خانگی لغو شد.پرتاب 
نارنجک دست ســاز در پایان دیدار دو تیم سپاهان و نفت 
تهران که در هفته بیســت و ســوم رقابت های لیگ برتر 
صورت گرفت، سبب شد تا کمیته انضباطی رای به انجام 

یک بازی بدون حضور هوادار را در زمین بی طرف برای طالیی پوشان صادر کند.
پس از صدور این حکم، مســئوالن باشگاه فوالدمبارکه ســپاهان نســبت به حکم صادره معترض شدند و 
مسعود تابش، سرپرست باشــگاه نیز با حضور درسازمان لیگ پیگیر موضوع شــد و تالش خود را جهت رفع 
 محرومیت هواداران سپاهان از بازی خانگی انجام داد تا اینکه کمیته انضباطی موافقت خود را با لغو این حکم

 اعالم کرد.
بدین ترتیب دیدار تیم های سپاهان و گســترش فوالد روز جمعه و با حضور هواداران اصفهانی در ورزشگاه 

نقش جهان برگزار خواهد شد.

محرومیت هواداران 
سپاهان لغو شد

در قانونی عجیب و البته باورنکردنی، فدراسیون فوتبال 
امارات در نظر دارد برای کارت قرمــز، برنامه ویژه ای در 
نظر بگیرد.فدراسیون امارات قصد دارد قانونی را به اجرا 
در آورد که طبق آن احتمال بخشیده شدن کارت های 

قرمز در لیگ داخلی با پرداخت مبلغی امکان پذیر می شود.بر اساس این قانون باشگاه هایی که بازیکن شان 
با کارت قرمز جریمه و از زمین اخراج می شود، می توانند با پرداخت 3 هزار درهم)حدود 3 میلیون تومان( 
اعتراض خود را برای پاک شدن کارت قرمز ارائه دهند. اگر این اعتراض مورد پذیرش قرار بگیرد که کارت قرمز 
پاک شده و بازیکن می تواند در مسابقه بعدی برای تیمش به میدان برود؛ اما اگر اعتراض باشگاه مورد پذیرش 
نباشد، باشگاه اعتراض کننده باید 10 هزار درهم)حدود 10 میلیون تومان( دیگر به فدراسیون فوتبال پرداخت 
کند.این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده؛ اما به نظر می رسد به دلیل اعتراض های شدید به داوری ها در 

لیگ امارات طی روزهای آینده عملی شود.

سه میلیون؛ برای پاک 
کردن کارت قرمز!

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 مناقصه عمومی- شماره مجوز 
)1396 ،5586(

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 

موضوع مناقصه: عملیات مکانیکی، خاکی و بازسازی تغییر حوضچه های 
بزرگ غیرمدفون شــیرهای 8 اینچ و باالتر به حوضچه های مدفون، مدفون 
کردن شیرهای غیرمدفون 2 الی 6 اینچ و جمع آوری شیرهای فلنجی و نصب 

شیر مدفونی دسته بلند در سطح شهرستان آران و بیدگل و توابع 
میزان تضمین: 125/000/000 ریال )صد و بیست و پنج میلیون ریال( 

کد فراخوان: 3153754
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت 

گاز استان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 96/12/20 

مناقصه گــران مــی توانند جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه 
 اطــالع رســانی الکترونیکــی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس 
www.iets.mporg.ir,www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن های 
5- 36271031- 031 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس 

حاصل فرمایند.

شرکت گاز استان اصفهان
نوبت دوم

نگاهی به تقابل های ویژه دربی هشتاد و ششم؛

از روی نیمکت تا نوک خط حمله
در شرایطی دیدارسنتی پرسپولیس و استقالل تهران در ایستگاه هشتاد و ششم عصر فردا در ورزشگاه 
یکصدنفری آزادی برگزار می شود که این دیدار یک میهمان ویژه خواهد داشت و اینفانتینو، رییس 
فدراسیون جهانی فوتبال نظاره گر حساس ترین دیدار هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر خواهد 
بود. حساسیت ویژه دیدار سرخابی ها در نزد هواداران این دو تیم همیشه سبب شده تا تقابل های 
 خاصی میان نیمکت و ترکیب این دو تیم رقم بخورد. در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به مهم ترین 

تقابل های دربی هشتاد و شش:

سمیه مصور

بدون شک تقابل برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر از مهم ترین تقابل های 
این دیدار اســت و نتیجه در این دربی  جدای از  اینکه سبب می شود 
محبوبیت آنها در دل هواداران افزایــش یابد، نقش مهمی 

آینــده آنهــا دارد به درسرنوشت کاری 
این روزها که شایعه طوری که در 

اتمــام همــکاری 
کــی روش بــا 
تیــم ملی بعد 
از پایان جام 

جهانی به گوش می رسد، این احتمال مطرح می شود که نتیجه دربی 
پیش رو می تواند روی آینده دو مربی سرخابی اثر بگذارد و  پیروزی در 

این بازی آنها را به نیمکت تیم ملی می رساند. 
سرمربی سرخ پوشان به خوبی می داند که جدال سرخابی ها در بازی 
برگشت در شرایط کامال متفاوت با دیدار رفت با توجه به عملکرد خوب 
اســتقالل در بازی های اخیر و پیروزی برابر الهالل که  روحیه ای دو 
چندان به آبی ها داده، برگزار می شــود؛ از این رو تالش می کند تا با 
شکست اندیشه های تاکتیکی سرمربی آبی ها قهرمانی پرسپولیس در  

این دوره از لیگ برتر را در این دیدار ویژه جشن بگیرد .

 خطرناک مثل منشا
زهرناک مثل تیام 

آتش بازی مهاجم جدید و سنگالی استقالل 
طی دو دیدار اخیر این تیــم برابر تیم های 
الهالل و فوالد خوزستان سبب شده تا جدال 
مامه تیام با گادوین منشــا نیز از تقابل های 
جذاب سرخابی ها در بازی دربی باشد؛ چرا 
که منشا تا قبل از حضور تیام به عنوان یکی 
از موفق ترین مهاجم های سال های اخیردر 
فوتبال ایران خود را مطرح کرده بود ولی این 
روزها عملکردش تحت شعاع مهاجم سنگالی 
آبی ها قرار گرفته و می خواهد با گلزنی در 
این دیدار بار دیگر بــه کانون توجه برگردد.  
منشا دومین دربی خودش را تجربه می کند 
و در بازی قبلی تا ثانیه های پایانی در زمین 
حضور داشت و کاری از پیش نبرد تا جایش 
را به شایان مصلح بدهد و از آن طرف تیام در 
اولین دربی نیز می خواهد با نمایش خوب و 
گلزنی در این دیدار به تداوم روزهای خوبش 

در فوتبال ایران ادامه دهد. 

رقابت برای اثبات توانمندی
  به نظر می رسد رقابت مهدی رحمتی و علیرضا بیرانوند در این دیدار می تواند اتفاق های جذابی 

را رقم بزند. دروازه بان های  ســابق و فعلی تیم ملی در حالی عصر فردا ســکان دروازه سرخابی ها را برعهده 
می گیرند که آنها شرایط متفاوتی را دراین دوره از لیگ برتر پشت سر گذاشته اند، رحمتی که در این فصل با رقیب سرسختی 

برای قرار گیری درون ترکیب آبی ها مواجه شده بود روزهای سختی را پشت سر گذاشــت و در بسیاری از بازی ها نیمکت نشین سید 
حسین حسینی شد و از آن طرف بیرانوند علی رغم تداوم عملکرد خوب پرسپولیس از روزهای خوبش فاصله گرفت به طوری که زمزمه هایی برای پیدا 

شدن جانشین برای او در تیم ملی مطرح شد و دیدار برگشت سرخابی ها فرصت خوبی برای این دو دروازه بان برای اثبات توانمندی هایشان به وجود می آورد تا 
هر دو خودشان را بار دیگر به کی روش نشان دهند.

جدال برای نیمکت تیم ملی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

)آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی(
 شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نســبت به برگزاری مناقصه عمومی ذیل از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

 www.setadiran.ir اقدام نماید:

م الف: 149177

  قاب روز

 ذوق زدگی وزیرورزش 
در لحظه تقدیر از شهربانو منصوریان

نهمین همایش فرزنــدان آفتاب بــه منظور تقدیر از ورزشــکاران 
اخالق مدار، عصر دوشنبه با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان و مسعود پزشکیان، نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی 

در باشگاه شرکت نفت برگزار شد . 
 در این مراسم حسن یزدانی و شهربانو منصوریان، برترین های اخالق 

ورزش کشور در سال 96 انتخاب شدند.

موضوع مناقصهشماره فراخوان
مبلغ برآورد )ریال( 

مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
شرایط

200961397000020
حفاظت فیزیکی شهر جدید 

مجلسی، اراضی دولتی و ساختمان 
های شرکت عمران مجلسی

5/000/000/000250/000/000 یکسال
دارای تائید صالحیت حفاظتی 

و مجوزات الزم از نیروی 
انتظامی و پلیس پیشگیری

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 96/12/9
شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 96/12/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/12/26 
زمان بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/12/21

نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 
تلفن: 03152472733 دورنگار: 52472214-031 کدپستی: 86316-45775

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت شرکت عمران مجلسی
کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 

نوبت اول
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مفاد آراء
12/334 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 3230-96/11/24 هیأت : آقای علی اکبر ایمانیان مفرد فرزند حیدر شماره 
شناسنامه 7482 ، ششدانگ  یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 204.28 مترمربع شماره پالک 
3094 فرعی مجزا از شماره باقیمانده 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
2- رأی شماره 3313- 96/12/05 هیأت : خانم صدیقه امیرجانی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 138 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250.30 مترمربع شماره پالک 
3098 فرعی مجزا از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. موروثی
3- رأی شماره 3312-96/12/05 هیأت : آقای مهدی امیرجانی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 146 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 24.60 مترمربع شماره 
پالک 3099 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آبــاد بیدگل بخش حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.موروثی   
4- رأی شماره 3214-96/11/21 هیأت : خانم منیره صباغی بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 7003  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 104.20 مترمربع شماره پالک 912 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی وباقیمانده 6 اصلی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  حسن ناظمی 
5- رأی شماره 3279-96/11/25 هیأت : آقای حسن قلیایی بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1147 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67 مترمربع شماره پالک 913 فرعی 
مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  سیدحسین هجری بیدگلی
6- رأی شماره 3307-96/12/5 هیأت : خانم سودابه خونچه بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190014356 ،نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
86.50 مترمربع شماره پالک 914 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از  مرتضی ناظمی
7- رأی شماره 3314-96/12/05 هیأت : خانم اسما عمرانی بیدگلی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 8522 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114 مترمربع شماره پالک 915 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از  امین آغا احمدی
8- رأی شــماره 3213-96/11/21 هیــأت : آقــای احمدعلی دولت آبــادی بیدگلی 
فرزند غالمرضا شــماره شناســنامه 6190048757 ، ششــدانگ  یکبــاب انباری به 
مســاحت 91.30 مترمربع شــماره پــالک 55 فرعــی مجــزا از شــماره 13 فرعی 
 از پالک 285 اصلــی واقع در اماکــن بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از

 اسفندیار کشتکار
9- رأی شــماره 3218و3219-96/11/21 هیأت : آقای امیرحســین رحیمیان آرانی 
فرزند مجید شماره شناسنامه 6190135358 با قیمومت خانم مریم قدیری آرانی فرزند 
محمدرضا و خانم مریم قدیری آرانی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 10851)بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 79 مترمربع شــماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 7 
فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1773 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از صفرعلی مهدوی قالهر وزهرا بوجاریان
10- رأی شماره  3305و3306-96/12/02 هیأت : آقای حســین بشیری آرانی فرزند 
ناصر شماره شناسنامه 217 و خانم سیمین دخت حســامی آرانی فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 11083  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 237 مترمربع شماره 
پالک 11 فرعی مجزا از شــماره 3و4و5و6و12و14و15و19 فرعــی از 2038 اصلی و 
 مجزا از پالک 2039 اصلی و مشــاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکین مشاعی
11- رأی شماره 3216و3215-96/11/21 هیأت : آقای علی رضایی آرانی فرزند مرتضی 
شماره شناسنامه 179 و خانم طاهره عصارزاده نوش آبادی فرزندعباس شماره شناسنامه 
39  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 325.50 مترمربع شماره پالک 13 
فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4و12 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2054 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی وابتیاعی
12- رأی شماره 3217-96/11/21 هیأت : اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل شماره 
شناسه 14003505268 با نمایندگی احمد رهنما ، ششدانگ قسمتی از  حسینیه سر کوچه 
دراز به مساحت 192.23 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزا از پالک 2102 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
13- رأی شــماره 3303و3304-96/12/02 هیأت : آقای رمضانعلی آردی آرانی فرزند 
علی شماره شناسنامه 415 و خانم زهره مرادی آرانی فرزند محمود شماره شناسنامه 59  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا 
از شماره 2و3و5و6و7 فرعی ومشاعات از پالک 2281 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکین مشاعی
14- رأی شــماره 3221-96/11/23 هیأت : آقای ســید میرزا شــریفیان آرانی فرزند 
سیدخلیل شماره شناسنامه 455 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 132.4 مترمربع 
شــماره پالک 1 فرعــی مجــزا از شــماره 10و11و15 فرعی از پــالک 2427 اصلی 
 ومجزا از 2429 اصلی و مشــاعات واقــع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

مالک مشاعی
15- رأی شــماره 3233-96/11/24 هیأت : موقوفه مسجد و حســینیه ولی عصر به 
تولیت احمد رجب زاده  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 384 ، ششدانگ  یکباب مسجد 
وحسینیه ولی عصر به مساحت 454 مترمربع شــماره پالک 9314 فرعی مجزا از شماره 
1235 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از احمد رجب زاده  
16- رأی شــماره 3317و3316و3315-96/12/05 هیأت : خانم فاطمه صانعی آرانی 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 552 و خانم اعظم صانعی آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه 345 و خانم زهرا صانعی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه207 )بالسویه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116 مترمربع شماره پالک 9325 فرعی مجزا از شماره 
989و990و1000 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکین مشاعی وابتیاعی
17- رأی شماره 3308-96/12/05 هیأت : آقای تقی سعدآبادی آرانی فرزند آقاگل شماره 
شناسنامه 105 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 386.50 مترمربع شماره پالک 3166 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسن اکرمیان
18- رأی شماره 3228و3229-96/11/23 هیأت : آقای سیدحسین شجاعی آرانی فرزند 
سیدمرتضی شماره شناسنامه 8981 و خانم جنت آغا خندان پور آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 240  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 236 مترمربع شماره پالک 
1901 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از تقی دهقان
19- رأی شماره 3311-96/12/05 هیأت : آقای یاسر عالیی آرانی فرزند عزت اله شماره 
شناسنامه 3138 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 164 مترمربع شماره پالک 1904 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
20- رأی شــماره 3310-96/12/05 هیأت : آقای علی داروغــه آرانی فرزند محمدآقا 

شماره شناســنامه 152 ، ششــدانگ  یکباب ســاختمان به مســاحت 40.84 مترمربع 
شــماره پالک 1905 فرعی مجــزا از شــماره 146 فرعی از پــالک 2640 اصلی واقع 
 در آران دشــت بخش 3  حوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از علی اکبر نــوذرزاده و

ایران جباریان
21- رأی شماره 3309-96/12/05 هیأت : خانم لیال مشتاقی آرانی فرزند سیدجواد شماره 
شناسنامه 72 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 128.15 مترمربع شماره پالک 1906 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
22- رأی شــماره 2838-96/10/11 هیأت : آقای حســین ذاکر بیدگلی فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 42 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 376 
فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23- رأی شماره 3232-96/11/24 هیأت : آقای هاشم ارباب پور بیدگلی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 6190005772 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 379 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه 

بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  جواد حمیدپناه
24- رأی شماره 3231-96/11/24 هیأت : آقای سیداکبر لحمی بیدگلی فرزند سیدعباس 
شماره شناسنامه 9189 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 162.03 مترمربع شماره پالک 
6206 فرعی مجزا از شــماره 267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  فاطمه نوریان
25- رأی شماره 3302-96/11/30 هیأت : آقای رضا اخباری نوش آبادی فرزند یحیی 
شماره شناسنامه 9 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 225 مترمربع شماره پالک 3919 
فرعی مجزا از شماره 2194و2197 فرعی وقسمتی از مشاعات2562 فرعی از پالک 40 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/24

م الف: 5/2/96/828  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 
وبیدگل

ابالغ رای
12/338  شماره دادنامه: 9609970370300454  شماره پرونده: 9409980358901280 
شماره بایگانی شعبه: 950146 شکات: 1- آقای علی قربانی فرزند علی به نشانی استان 
فارس- شهرستان شیراز- روستای کوشک بیدک 2- آقای سیروز نیک زاد فرزند گالب 
به نشانی استان آذربایجان غربی- شهرستان میاندوآب خ پاسداران )جنب ستاد فرماندهی 
نیروی انتظامی( 3- بیمه نوین به نشانی اصفهان خ رودکی روبروی اداره گذرنامه شرکت 
بیمه نوین 4- آقای مجید صفدری فرزند صفدر به نشانی استان تهران شهر تهران میدان 
ونک خ ونک شماره 9، 5- آقای مهدی یوسفی پناه فرزند حسین به نشانی استان فارس- 
شهرستان شیراز- شهرک گلستان- خ بوســتان ک 7 بیتا، 6- آقای مجید قبادی فرزند 
شکراله به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان گچساران- شهر دو گنبدان- 
500 دستگاه- سمت راســت خ ترابری ک 4 ش بهرامی، 7- آقای نعمت اله مهدی زاده 
فرزند محمود به نشانی استان آذربایجان غربی- شهرستان میاندوآب- شهر میاندوآب- خ 
پاسداران- جنب آگاهی 8- آقای داداله آزادی فرزند روح اله به نشانی استان فارس- شهر 
مرودشت- انقالب خیابان 22 بهمن 4 راه دوم جنوبی سمت چپ کوچه اول درب 4 سمت 
چپ 9- آقای خونکار مختاری فرزند عباسقلی به نشــانی استان کهگیلویه و بویراحمد- 
شهرستان گچساران- شهر دوگنبدان- خ پیروزی جنب کالنتری 12، متهمین: 1- آقای 
رضا حریص 2- آقای ستار دریس 3- آقای مجید جنامی به نشانی اصفهان 4- بیمه ما با 
وکالت خانم الهه صباغی فرزند رمضان به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی جنب تامین 
اجتماعی ساختمان الماس 5- آقای سید محمد موسوی فرزند سید حسین به نشانی شاهین 
شهر خ بهداری فرعی دوم پ 16، 6- آقای صادق جفتا فرزند علی با وکالت آقای روح ا... 
مهری امام قیســی فرزند فریبرز به نشانی اصفهان چهارباغ عباســی بین آمادگاه و سید 
علیخان طبقه فوقانی بانک رفاه دفتر آقای اصغــر صادقی پالک 277، 7- آقای بنیامین 
احمدی فرزند زین العابدین به نشانی اصفهان خ قائمیه ک 19 پ 8، 8- آقای سید حسین 
موسوی فرزند سید کریم با وکالت آقای علیرضا یزدانی فرزند عباسعلی به نشانی استان 
اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شهر شاهین شهر خیابان ژاندارمری بعد از سه راه 
انوری پ 140 جنوبی 9- آقای محمد حیدری فرزند جاسم با وکالت خانم شیوا خسروی 
فرزند محمد حسن به نشــانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ رودکی روبروی مدرسه 
محسنیه ساختمان نقش جهان طبقه اول 10- آقای علی زارع فرزند عبداله با وکالت آقای 
محمدرضا دوکوهکی فرزند عزت به نشانی شیراز- شهرک قصر قمشه- خیابان شاهد- 
کوی 4 متری- جنب سوپر خورشــیدی و آقای جابر خدادادی فرزند احمدعلی به نشانی 
شیراز خیابان قصردشــت روبروی خیابان فلسطین ســاختمان ملیکا طبقه دوم و آقای 
مصطفی رفیعیان کوپائی فرزند عباس به نشانی ابتدای چهارباغ باال مجتمع کوثر اصفهان 
واحد شماره 516 و خانم منصوره عسگری فرزند جعفر به نشانی اصفهان- دروازه شیراز 
قبل از چهار راه شیخ صدوق سمت چپ ســاختمان رادان ط 1، اتهام ها: 1- نصب پالک 
 جعلی و اوراق نمودن بدون مجوز خودرو 2- سرقت مســلحانه 3- شرکت در آدم ربایی
 4- تحصیل مال مسروقه 5- اخفای مال مســروقه 6- حمل و نگهداری سالح جنگی و 
مهمات و دستبند و بیســیم نیروی انتظامی 7- سرقت شــبانه و مسلحانه تحت پوشش 
مامورین 8- جعل عنوان مامورین نیروی انتظامی 9- معاوله مال مســروقه، گردشکار: 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
اتخاذ رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده آقایان 1- صادق جفتا فرزند علی 35 ساله 
اهل شیراز فعال مقیم زندان مرکزی اصفهان دارای سابقه کیفری با وکالت تسخیری آقای 
روح ا... مهری 2- حسین موسوی فرزند سید کریم 41 ساله متاهل دارای سابقه کیفری 
اهل رامشیر با وکالت آقای علیرضا یزدانی هر دو متهمند به 1- مشارکت در دو فقره سرقت 
مقرون به آزار در شــب تحت قالب مامورین الف( اتومبیل کامیون نفت کش به شــماره 
انتظامی 49-699 ع 21 در تاریخ 94/5/11 موضوع شــکایت آقای خونکار مختاری که 
مالک آن آقای محمد قبادی بوده و با توجه به بیمه بودن وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه ما 
) ملت ایران( خانم الهه صباغی به عنوان وکیل شرکت معرفی و اعالم شکایت و محتویات 
پرونده حکایت از پرداخت مبلغ 288/000/000 تومان به مالباخته دارد و در کیفرخواست 
ارزش خودرو 642 میلیون تومان اعالم و عالوه بر آن یک گوشی تلفن همراه به ارزش 90 
هزار تومان و تجهیزات آچار مکانیکی به ارزش 4 میلیون تومان پتو، ضبط کاست به ارزش 
500 هزار تومان تودوزی اتومبیل به ارزش 2 میلیون و هشتصد هزار تومان و فالکس که 
وسایل اخیر متعلق به خونکار مختاری بوده است و ب( اتومبیل کشنده اسکانیا به شماره 
انتظامی 524/63 ع 69 که در تاریخ 94/9/23 سرقت شده و بار آن آهن اسفنجی )گندله( 
بوده که ارزش آن 570 میلیون تومان و یدک کش آن بــه ارزش 75 میلیون و بار آن 27 
میلیون تومان و وسایل درون آن 850 هزار تومان وجه نقد تلفن همراه به مبلغ 450 هزار 
تومان و مدارک شامل کارت هوشمند اتومبیل و کارت هوشمند راننده و گواهینامه و کارت 
ملی و دفترچه بیمه و کارت سوخت چک، پیک نیک، لباس و ظروفی که مالک کل اموال 
مذکور آقای علی قربانی بوده که صرفًا اتاق آن بیمه بوده که بیمه نوین با نمایندگی آقای 
پیام فرهادی اعالم شکایت نموده است و مبلغ 320 میلیون تومان از سوی شرکت بیمه 
پرداخت و وسیله نقلیه به شرکت منتقل شده اســت عالوه بر آن متهم صادق جفتا متهم 
است به سرقت مقرون به آزار شبانه تویوتا هایلوکس به شماره انتظامی 398 ج 63 و آدم 
ربایی مهدی یوسف پناه که اتومبیل تحویل مال باخته شــده است و نیز سرقت از داخل 
خودروی موصوف شامل یک چک به شماره 2186786 بانک صادرات مهر مغازه، گارد 
جلو خودرو، فندک و فلش مموری دســته کلید مغازه و مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد از 
شاکی موصوف و نیز متهم سید حسین موسوی عالوه بر آن متهم است به سرقت وسایل 
داخل یک دستگاه کامیون اســکانیا ترانزیت 17-348 ع 42 موضوع شکایت نعمت ا... 
مهدی زاده که مالک خودرو ســیروز نیک زاد بوده و هر دو اعالم شکایت نموده اند و نیز 
حمل و نگهداری سالح گرم کالشینکف 3- متهم محمد حیدری فرزند جاسم معروف به 
محمد کویتی 42 ســاله اهل آبادان فعاًل زندان مرکزی اصفهان متاهل ایرانی و شیعه با 
وکالت سرکار خانم شیوا خسروی متهم است به مشارکت در سرقت مقرون به آزار شبانه در 

قالب مامور و آدم ربایی موضوع شکایت آقایان خونکار مختاری، محمد قبادی  و نیز شرکت 
بیمه ما به شرحی که سابقًا مکتوب گردید 4- علی زارع فرزند عبداله 40 ساله اهل و ساکن 
زرقان آزاد به قید توثیق وثیقه با وکالت آقای مصطفی رفیعیان متهم است به 2 فقره خرید 
و فروش مال مسروقه موضوع شکایت آقایان علی قربانی، خونکار مختاری و مجید قبادی 
که وصف اموال مسروقه فوقًا قید شد  و 2 فقره انتقال مال غیر ) دو اتومبیل فوق موضوع 
شکایت آقای داداله آزادی( 2 فقره اوراق نمودن کامیون های مذکور بدون مجوز قانونی، 
نصب پالک دیگری روی کامیون ها و سرقت وسایل داخل خودرو نعمت اله مهدی زاده 
5- سید محمد موسوی فرزند حسین 20 ساله اهل رامشیر فاقد سابقه کیفری آزاد به قید 
توثیق وثیقه با وکالت آقــای علیرضا یزدانی و 6- بنیامین احمدی خشــویی فرزند زین 
العابدین متولد 67/7/18 آزاد و باسواد و ایرانی و شیعه فاقد سابقه کیفری دایر بر نگهداری 
یک قبضه سالح کالشــینکف ومهمات جنگی و 4 عدد بی سیم و دستبند و چراغ گردان 
7- مجید جنامی فرزند سمیبل متولد 1351 متواری دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به 
آزار شبانه یک دستگاه تویوتا هایلوکس شــماره 63-398 ح 64 موضوع شکایت شاکی 
مهدی یوســف پناه نظر به مفاد و دالیل منعکس در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 
مربوطه شکایت بی شائبه شکات با مشــخصات آمده فوق و گزارشــات واحد انتظامی 
اظهارات و اقاریر بعضی متهمین در مرحله تحقیقات و رســیدگی به این وصف که 1- به 
دنبال وقوع یک فقره ســرقت کامیون نفت کش به شــماره انتظامی 49-699 ع 21 به 
رانندگی مختاری و نیز آدم ربایی با وسیله نقلیه در تاریخ 94/5/11 و اعالم شکایت آقای 
خونکار مختاری به عنوان راننده و محمد قبادی مالک و شرکت بیمه ما به عنوان قائم مقام 
مالک پرونده تشکیل و اقدامات تعقیبی آغاز می شود متهم صادق جفتا در بازپرسی اقرار 
می کند در این سرقت ابتدا دو متهم متواری که یکی از آنها لباس نظامی پوشیده و محمد 
کویتی )حیدری( راننده را دســتبندمی زنند و می برند سپس وی و حسین موسوی به این 
صورت که موسوی راننده بوده و وی جلو کامیون حرکت می کرده خودرو را به شیراز برده 
و به علی زارع تحویل می دهند در واحد انتظامی نیز اظهارات خود را تکرار که در صفحات 
114 و 165 جلد 1 پرونده منعکس است نیز در مواجهه حضوری 94/10/22 و 94/10/27 
و در جلسه این دادگاه به شرح جزئیاتی به وصف فوق پرداخته و متهم حسین موسوی نیز 
اظهارات مشــابه را در مراحل مختلف بیان می نماید متهم محمــد حیدری در مواجهه 
حضوری 94/10/21 بیان مــی دارد: قبول دارم ایــن افراد را همراهی کــردم و مورخ 
94/10/27 نزد بازپرس بیان داشته من فقط راننده بودم و لباس نظامی نپوشیده کنار دست 
و عقب خودرو دو متهم متواری بودند که آنکه عقب نشسته بود راننده را دستبند زده و به 
طرف بهبهان رفته و پیاده کردیم در الیحه صفحه 1142 جلد هشــتم نیز متهم اقرار می 
نماید و در الیحه وکیل متهم هم وی را سرنشین خودرو معرفی می نماید و در جلسه اخیر 
نیز بیان داشته من امیدیه سوار سمند شدم و دو متهم )متواری( و مختاری در ماشین بود که 
قرار شد برویم یک ماشین را اسکورت کنیم و مختاری را نزدیک باغملک  پیاده کردیم بنا 
به دالیل معروضه و توجه به نوع افعال ارتکاب متهمین) اتهام متهمان صادق جفتا و سید 
حسین موسوی دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار فوق و اتهام محمد حیدری دایر 
بر آدم ربایی با وســیله نقلیه و با توجه به نوع دخالت در وقوع بزه سرقت در حد معاونت در 
ارتکاب سرقت از طریق مشایعت متهمین و تسهیل در ارتکاب بزه و فراهم آوردن مقدمات 
ارتکاب بزه محرز و مسلم است 2- متعاقب سرقت خودرو کشنده اسکانیا 524/63 ع 69 
که دارای بارآهن اسفنجی) گندله( بوده به رانندگی و مالکیت آقای علی قربانی در تاریخ 
94/6/23  شاکی فوق و شرکت بیمه نوین اعالم سرقت می نمایند. شاکی بیان می دارد 
یک زانتیا دســتور توقف داد 4 نفر لباس نظامی داشتند و بیسیم و فکر کنم اسلحه داشتند 
ولی ندیدم. وی را منتقل و خودرو را به سرقت برده اند متهم صادق جفتا در اظهارات و اقاریر 
مکرر بیان داشته در این سرقت وی و سید حسین موسوی و 3 نفر از متهمان متواری بوده 
که متهمان متواری راننده خودرو را منتقل و وی و سید حسین موسوی خود را به رانندگی 
سید حسین موسوی را منتقل و در شیراز به علی زارع تحویل می دهند متهم سید حسین 
موسوی نیز ضمن اقرار به سرقت بیان داشــته 2 متهم متواری و وی و صادق در سرقت 
حضور که احد از سه نفر متواری لباس داشته که راننده را منتقل و وی رانندگی ماشین را 
داشته و اول شیراز به علی زارع تحویل داده اند بنا به دالیل مطروحه اتهام متهمان فوق 
دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار در شــب تحت قالب و عنوان مامورین محرز و 
مسلم است 3- در خصوص شکایت نعمت اله مهدی زاده علیه سید حسین موسوی دایر بر 
سرقت وسایل درون یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا ترانزیت 348/17 ع 42 و نیز اتهام 
علی زارع دایر بر ارتکاب بزه مذکور نظر به دالیل ا عالمی و با این توضیح که مالک خودرو 
آقای پیروز نیک زاده مالک خودرو بوده که خودرو جلو پایانه بندر امام سرقت و بنا به اعالم 
شــاکی جهت توزین به محل برده بوده و یکی از رانندگان کامیون دیده که سید حسین 
موسوی و چند نفر ماشین را دستکاری  می کنند اصل خودرو مسترد لیکن وسایل درون آن 
مسترد نشده است متهم سید حسین موسوی در واحد انتظامی اقرار می نماید وی و 2 متهم 
متواری بوده است و ناصر پشت نشسته و منصور شیشه را شکسته است و خودرو تحویل 
علی زارع شده است بنا به مراتب فوق اتهام انتسابی به متهم سید حسین موسوی دایر بر 
سرقت وسایل داخلی خودرو شاکی محرز و مسلم است لیکن دلیلی بر انتساب بزه به متهم 
علی زارع در این خصوص وجود ندارد 4- در خصوص شــکایت آقای مهدی یوسفی پناه 
مبنی بر آدم ربایی و سرقت اتومبیل تویوتا هایلوکس وی به شماره انتظامی 63-916 ج 
93 که توضیح داده متهمین سه نفر بوده اند با چراغ گردان جلوی وی را گرفته که 3 نفر از 
متهمین لباس انتظامی داشته اند و وی را دســتبند زده و سوار سمند می کنند و خودرو را 
سرقت می نمایند که اصل خودرو کشف و تحویل مالباخته شده است متهم صادق جفتا نزد 
بازپرس اقرار می نماید وی و ستار و مجید جنامی بوده و ستار لباس انتظامی پوشیده و مجید 
بی سیم داشت و چراغ گردان ایست دادیم مجید پشت تویوتا نشست و من و ستار راننده را 
بردیم و رها کردیم مجید تویوتا را به بندرعباس برد  و  در جلسه این دادگاه نیز بیان می دارد 
مجید جنامی ماشین را برد و ما یوسف پناه را بردیم و خارج شهر پیاده کردیم متهم جنامی 
در جلسه دادگاه علی رغم نشر آگهی حضور نیافته و الیحه ای تقدیم ننموده است. لذا دادگاه 
اتهام انتســابی به مجید جنامی دایر بر مشارکت در ســرقت مقرون به آزار شبانه خودرو 
هایلوکس به شــماره انتظامی 63-389 ج 64 را محمول بر صحت تشخیص و نیز اتهام 
متهم صادق جفتا را دایر بر آدم ربایی با وسیله نقلیه و نیز با توجه به دالیل موجود اتهامات 
را در حد معاونت در ســرقت خودرو فوق از طریق مشــایعت متهم مباشر و فراهم آوردن 
مقدمات ارتکاب بزه و تسهیل در ارتکاب بزه محرز و مسلم می داند 5- در خصوص سایر 
بزه های انتسابی به متهم علی زارع نظر به دالیل مطروحه به اظهارات متهمین صادق جفتا 
و سید حسین موسوی بدین شرح که متهم حسین موسوی بیان نموده خودرو علی قربانی 
و مجید قبادی را اول شیراز به علی زارع تحویل داده است و خودرو مهری زاده را نیز به گاراژ 
علی زارع برده اند و متهم صادق جفتا نیز اذعــان نموده کامیونها را به علی زارع داده اند و 
علی زارع مال خر بوده است و علی زارع پالک را تعویض نموده است در گزارش ص 71 
واحد انتظامی متهم مالخر سارقین معرفی شده است و در واحد انتظامی متهم بیان می نماید 
اتاق خودرو آزادی را از سید حسین موسوی خریده است و برای اخذ مجوز اقدام نموده لیکن 
به خاطر نداشتن بیمه موفق به اخذ مجوز نشده است و مورخ 94/11/3 بازپرسی متهم بیان 
داشته خرید و فروش و مخفی کردن اموال مسروقه را قبول دارم و نیز اوراق کردن اموال 
سرقتی در مورخ 95/7/3 نیز بیان می دارد 2 اتاق خریدم  و مورخ 95/8/23 نزد بازپرس در 
خصوص خودروی محمد قبادی بیان داشته پالک خارجی روی آن بود پالک ایرانی خود 
را به روی آن نصب کردم و اتاق آن را باز کردم و در جلســه دادگاه بزه های انتســابی را 
نپذیرفته و به شرح نحوه آشنایی با متهم سید حسین موسوی پرداخته نظر به مراتب فوق و 
دالیل مطروحه خاصه شرح مواجهه حضوری متهم مذکور با متهمان صادق جفتا و سید 
حسین موسوی دفاعیات متهم و وکیلش جهت اثبات عدم علم متهم از مسروقه بودن اموال 
مسروقه بیان نموده بالوجه و غیر موثر دانســته و دلیلی برای مراجعه جهت اوراق کردن 
وسیله نقلیه وفق ضوابط ماده 721 قانون مجازات اسالمی ارائه ننموده است اتهامات وی 
را دایر بر 2 فقره معامله مسروقه موضوع شکایت علی قربانی و مجید قبادی و 2 فقره اوراق 
نمودن 2 خودرو بدون اخذ مجوز قانونی و نصب پالک دیگر بر روی خودرو محرز و مسلم 
دانسته متعاقب انتقال مال غیر آقای داداله آزادی و خودروی دیگر را در قالب و ارکان بزه 
های معامله مال مسروقه دانسته و جرم مســتقل تلقی نمی نماید 6- در خصوص اتهام 
انتسابی به متهم سید حسین موسوی دایر بر نگهداری و حمل سالح گرم کالشینکف و نیز 
اتهام انتسابی به سید محمد موسوی  و بنیامین احمدی دایر بر نگهداری یک قبضه سالح 
جنگی کالشینکف و مهمات جنگی 4 عدد بی سیم و دستبند چراغ گردان به این توضیح 
که متهم سید حسین موسوی نزد بازپرس اظهار می دارد اسلحه کالش در وسایل منزل 

من ب و پســرم )محمد(جابه جا کرد لیکن در جلسه اخیر دادگاه بیان می دارد اسلحه مال 
من نبود و در خانه ستار دریس پور بود و وکیل وی بیان داشته ساک توسط جنامی منزل 
سید حسین موسوی برده شده است. متهم محمد موسوی) جلد 1 صفحه 99( بیان داشته 
پدرم صادق تماس گرفتند که وسایل در خانه است ســریع جابجا کن وسایل شامل یک 
دست لباس نظامی، چراغ گردان یک قبضه سالح کالش با خشاب تابلو ایست دستبند و 
پابند آنها را داخل کیف به مسکن مهر بردم و تحویل بنیامین دادم و در بازپرسی بیان داشته 
صادق زنگ زد گفت وسایل منزل من اســت جابجا کن ) اصالح می کنم منزل خودمان 
است( دیدم کوله پشتی بود و یک قبضه سالح کالش داخل کوله را نگاه نکردم و تحویل 
بنیامین دادم. در مواجهه حضوری صفحه 159 بیان داشت اطالع داشتم محتویات کیفها 
چیست و در جلسه این دادگاه بیان می دارد جفتا زنگ زد و گفت کیف داخل پارکینگ خانه 
است ببر تحویل بنیامین احمدی بده من داخل خانه دیدم که در ساک دستبند و چراغ گردان 
و لباس انتظامی بود و من اطالعی از محتویات ساکها نداشتم متهم بنیامین احمدی در مر 
حله تحقیقات بیان می دارد پسر حسین تماس گرفت گفت دو کوله پشتی مال حاجی است 
گفته تحویل بگیر نمی دانسته حاوی چیســت آورد و گذاشت داخل کمد و در جایی دیگر 
بیان داشته: گفتم وسیله ها چیست گفت اسلحه، لباس پلیس و در مواجهه حضوری صفحه 
159 بیان می دارد مطلع بودم محتویات کیفها چیست چون قباًل دیده بودم مورخ 95/1/21 
نزد بازپرس بیان داشته اصال خبر نداشتم محتویات چیست. نظر به مراتب مذکور و نظر به 
دفاعیات بالوجه و غیر موثر متهمین موسوی و کشف وسایل مذکور و عدم حضور متهم 
احمدی در جلسه دادگاه و دفاع ننمودن در خصوص بزه انتسابی بزه انتسابی به سه متهم 
مبنی بر نگهداری )متهم سید محمد موسوی)حمل( سالح جنگی کالش و مهمات جنگی 
محرز و مسلم است و نگهداری سایر وسایل ممنوعه، اتهامی متهمان سید محمد موسوی 
و بنیامین احمدی را واجد رکن قانونی بزه نمی داند النهایه مستندا به مواد 656، 652 ، 667، 
662، 720، 721، 621 قانون مجازات اسالمی مصوب 75/3/2 و بند پ ماده 6 و ماده 18 
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اســلحه و مهمات غیر مجاز مصوب 
90/6/7 و با رعایت مواد 126، 127 و 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1 متهم 
صادق جفتا را به 2 فقره 12 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شالق به 
جهت 2 فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان قربانی و قبادی، مختاری و بیمه 
ما و نوین و 16 سال حبس بابت ارتکاب بزه آدم ربایی با وسیله نقلیه و تحمل دو سال و شش 
ماه حبس به جهت معاونت در ســرقت خودرو موضوع شکایت مهدی یوسف پناه و متهم 
سید حسین موسوی را به تحمل دو فقره 12 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 
ضربه شالق به جهت دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان قربانی و قبادی، 
مختاری، بیمه ما و نوین و نیز تحمل سه سال و شش ماه حبس و 74 ضربه شالق به جهت 
سرقت وسایل داخل خودرو موضوع شکایت نعمت اله مهدی زاده و سیروز نیک زاد و نیز 
به تحمل 5 سال و شش ماه حبس به جهت ارتکاب بزه نگهداری سالح گرم سبک خودکار 
)کالشینکف( و مهمات آن و متهم محمد حیدری را به 15 سال حبس تعزیری با احتساب 
ایام بازداشت قبلی به جهت ارتکاب بزه آدم ربایی با وسیله نقلیه و نیز تحمل دو سال و شش 
ماه حبس بابت معاونت در سرقت موضوع شکایت آقایان مختاری، قبادی و شرکت بیمه 
ما محکوم  می نماید و نیز متهم علی زارع را به دو فقره تحمل سه سال و شش ماه حبس با 
احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شالق به جهت 2 فقره معامله مال مسروقه ) قربانی 
و قبادی( و تحمل سه فقره 13 ماه حبس به جهت الصاق پالک وسیله نقلیه موتوری دیگر 
بر خودرو و 2 فقره اوراق کردن وسیله نقلیه بدون مراجعه و اخذ مجوز قانونی و متهم مجید 
جنامی را به ده ســال حبس با احتساب ایام بازداشــت قبلی و 74 ضربه شالق به جهت 
مشارکت در سرقت مقرون به آزار شــبانه تویوتا هایلوکس موضوع شکایت آقای مهدی 
یوسف پناه و هر یک از متهمان سید محمد موسوی و بنیامین احمدی را به تحمل 5 سال 
حبس با احتساب ایام بازداشــت قبلی به جهت ارتکاب بزه حمل و نگهداری سالح گرم 
سبک خودکار و مهمات آن محکوم می نماید هر یک از مرتکبین بزه سرقت های فوق را 
به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مســروقه به مالک )با رعایت 
مالکیت هر یک از شکات به شرحی که در صدر دادنامه آمده( در خصوص اموال که مسترد 
نشده می باشند و نیز سالح گرم و مهمات و سایر تجهیزات ممنوعه به نفع دولت) وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( ضبط می گرددو در خصوص شکایت آقای سیروز نیک 
زاد و تقاضای خسارات وارده نظر به اینکه خواســته مطروحه مستلزم تقدیم دادخواست 
حقوقی است شاکی به رعایت تشریفات قانونی ارشاد می گردد. دادگاه با اختیار حاصله از 
بند الف ماده 23 قانون اخیرالذکر حکم به اقامت اجباری متهم صادق جفتا در شهرستان نکا 
و سید حسین موسوی در شهرســتان گرگان و علی زارع در شهرستان خلخال به مدت 2 
سال صادر و اعالم در صورت عدم رعایت متهمین وفق ماده 24 همان قانون اتخاذ تصمیم  
خواهد شد دادگاه نظر به اینکه اقاریر و اظهارات متهمین جفتا و سید حسین موسوی موجب 
کشف واقع و موثر در مرحله تحقیقات و رسیدگی بوده و متهم سید محمد موسوی نظر به 
جوانی و فقد ســابقه کیفری و متهم محمد حیدری را به جهت عدم ســابقه کیفری موثر 
مستحق تخفیف دانسته با اختیار  حاصله از ماده 37 و بندهای ت و ث ماده 38 قانون اخیر 
مدت 16 سال حبس متهم صادق جفتا را به 13 سال و هر یک از دو فقره 12 سال حبس 
متهم حسین موسوی را به 10 سال و حبس 15 ســال متهم محمد حیدری را به 7 سال و 
حبس سید محمد موســوی را به 6 ماه تقلیل و تخفیف می نماید در خصوص هر یک از 
متهمین صرفاً مجازات حبس اشد قابل اجراست در خصوص اتهامات انتسابی به آقای علی 
زارع دایر به سرقت وسایل داخل خودرو شاکی نعمت اله مهدی زاده و سیروز نیک زاده و 2 
فقره انتقال مال غیربنا به آنچه مورد اســتدالل واقع گردید مســتندا به مواد 120 قانون 
مجازات اسالمی و 4 قانون آئین دادرســی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره در خصوص متهمان جنامی و بنیامین احمدی غیابی و ظرف 20 روز قابل 
واخواهی در این دادگاه ســپس و نیز در خصوص ســایر متهمین ظــرف 20 روز قابل 
فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. م الف: 37895 شعبه پنجم دادگاه کیفری 

یک استان اصفهان) ویژه اطفال  و نوجوانان( )3803 کلمه، 38 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/345  شماره پرونده: 139604002121000346/1 شماره بایگانی پرونده: 9600456 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000074 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600456 بدین وســیله به آقای مصطفی قصری خوزانی،نام پدر: رجبعلی، تاریخ تولد: 
1337/03/03 شماره ملی: 1141529653 شماره شناسنامه: 57 به نشانی: خمینی شهر 
منظریه خ سینا کوچه گلکار 18 ) اعالمی متعهد له( ابالغ می شود که خانم مرضیه کاظمی 
جهت وصول تعداد پنجاه عدد سکه تمام طالی بهای آزادی بابت خریداری خانه به استناد 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 11796-1387/11/01 دفترخانه ازدواج 42 و طالق 
100 خمینی شهر استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 
9600456 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/11/30 مامور، ابالغ 
واقعی به شما میســر نبود، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام 
ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافــت. م الف: 7008 یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر)181 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

12/343 شماره صادره: 960720671617255 - 96/12/7  خانم عفت محبی دهنوی 
فرزند علی باستناد یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت شش دانک یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 141/2086 
واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 539 دفتر 654 امالک ذیل 
ثبت 139557 بنام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده نحوه گم شدن یا از بین رفتن 
بعلت جابجایی/ مفقود شده است  چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود 
که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار 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 به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 7010 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)198 کلمه، 2 کادر(
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اعتماد به نفس ما عمدتا بستگی به نگاه خودمان 
دارد و تا زمانی که اعتماد به نفس نداشته باشیم 
دیگران هم احساس نمی کنند شما فردی قوی و 

دارای اعتماد به نفس باال هستید.
می توانید با انجــام راهکارهایی اعتماد به نفس  
خود را باال برده و در نتیجه در کارهایتان موفق تر 

شوید.
۱- شل کردن عضالت

زمانی که در شرایط سخت یا استرس زایی قرار 
می گیریم، عضالت بدن ما ســفت تر می شوند 
و بهترین کار این اســت که ذهــن و بدن تان را 
هماهنگ کنید.از عضالت صورت شروع کرده و به 
ترتیب همه عضالت را سفت کرده و بعد رها کنید. 
این حرکات را در هر حالتی که قرار داشته باشید 
می توانید انجام دهید، با این حرکات آرام تر شده 

و اعتماد به نفس تان بیشتر می شود.
۲- تنفس عمیق

وقتی در شرایط سخت قرار می گیرید نفس های 
شما نامنظم و کوتاه می شــود.اگر تنفس تان را 
عمیق و منظم تر کنید، فعالیت ذهنی شما آرام 
تر شده، خون رسانی بیشــتری به مغزتان انجام 
می شود و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید.

این کار را در همه جا می توانید انجام دهید.
۳- دویدن

زمانی که بدن در حال سوختن انرژی زیادی باشد، 
فرصتی برای درک استرس و ناراحتی ها ندارد و 
به دلیل آزاد ســازی و باال بردن سطح اندورفین 
و کاهش بعضــی از هورمون های اســترس زا، 

احساس مثبت تری به شما دست می دهد.
۴- نحوه لباس پوشیدن

نحوه لباس پوشیدن ما می تواند تصور مثبت یا 
منفی از خودمان به ما داده و بر اعتماد به نفس مان 
تاثیر بگذارد.بهتر است مطابق زندگی و کارتان 
لباس بپوشید و شیک باشید تا احساس بهتری 
از خودتان داشته باشید و بر دیگران هم تاثیرات 

مثبتی بگذارید.
۵- رسیدگی

 ســعی کنید کیفیت زندگی تان را بهتر کنید.
 هرازگاهی به خودتان و وضعیت جسمی و روحی 
تان رسیدگی کنید، توقعات را از خودتان کم کرده 
و ساعات طوالنی پشت میز کارتان یا مشغول کار 
با گوشی و تبلت نباشــید و برای خودتان وقت 

بیشتری بگذارید.

مهارت زندگی

 راهکارهایی که
 اعتماد به نفس شما را باالتر می برد!

 مســئله قضا و قدر و اعتقاد به آن از مســائل کالمی است و بسیار 
پیچیده اســت که تفهیم و وجدان واقعی آن، کار هر کسی نیست. 
مومن باید بداند خدا هــر تقدیری برای او  رقــم زده از فقر و غنا و 
موت و حیات و سالمتی و مرض و..... همه خیر اوست. چون خداوند 
حکیم است و مصالح عباد را می داند و هر تقدیری که می کند برای 
بنده اصلح اســت.اگر ایمان به مصلحت و حکمت الهی آورده شود، 
حزن از دل بیرون رود، فرح و سرور درزندگی آید و غم روزی خورده 
نمی شود و حتی نقشه ای و تدبیری کشیده نمی شود تا دچار مسائل 

شیطانی شود. 
ماهی از آسمان  

 انسان ها در قضا و قدرند و آنچه خداوند خیر بندگان خود می داند 
به آنها می رساند. مرحوم شیخ محمد حسن مولوی گفت: در جنگ 
جهانی دوم مجبور شدم به بحرین وارد شوم. مردم بحرین به تواتر 
گفتند: یک هفته به واسطه جنگ و درگیری و نرسیدن آذوقه گرسنه 
بودیم و همه حبوبات از نخود و برنج وعدس نیز تمام شــد. همه به 
مسجد و حسینیه رجوع کردیم و متوسل شدیم. بعد مشاهده کردیم 
که به امر خداوند بخاری از میان دریا بلند و به ابر مبدل شد و باران 
عجیبی همراه با ماهی بر ما بارید. ماهی های اعالیی که به مدت یک 

هفته ارزاق ما را تامین کرد تا برای ما آذوقه رسید.
عزرائیل همنشین سلیمان )ع(  

 روزی عزرائیل به مجلس حضرت سلیمان وارد شد. در آن مجلس 
همواره به یکی از اطرافیان ســلیمان نگاه می کــرد. پس از مدتی 
عزرائیل از آن مجلس بیرون رفت. آن شخص به سلیمان علیه السالم 
گفت: این شخص که بود؟ فرمود: عزرائیل. گفت: به  گونه ای به من 
می نگریست، گویا در طلب من بود، فرمود: اکنون چه می خواهی؟ 
گفت: به باد فرمان بده مرا به هندوستان ببرد. سلیمان به باد فرمان 
داد و باد او را به هندوستان برد. وقتی دیگر که سلیمان )ع( با عزرائیل 
مالقات کرد به او فرمود: چرا به یکی از همنشــینان من نگاه پیاپی 
می کردی؟ گفت: من از طرف خدا مامور بودم در ساعتی نزدیک  به 
آن ساعت جان او را در هندوستان بگیرم! بعد به هندوستان رفتم و 

در همان ساعت مقرر جانش را گرفتم.

باغ 
کاغذی

»بانوی کوچــه زغالی« کتابــی از»مرضیه محمــد پور« را               
انتشــارات» نیســتان« چاپ کرده اســت.مجموعه داستان 
»بانوی کوچه زغالی« تالشی است از مرضیه محمد پور برای 
بازخوانی حرف هایی از زندگی و درون انسان که شاید از نظر تم 
و مضمون مسئله ای بدیع را در برنداشته باشد؛ اما پرداخت تازه 
و احترام برانگیز نویسنده و تالش او برای خلق موقعیت و زاویه 
دید تازه در بازخوانی ماجراها و خلق یک پیام و اندیشه محوری 

در آنها، از آن اثری قابل احترام و خواندنی خلق کرده است.

این مجموعه شامل یازده داستان کوتاه است که بیشتر آنها در 
جغرافیای زیستی امروزی رخ می دهد. هنر محمد پور در خلق 
این آثار هدایت کردن مخاطبانش با جادوی کلمات در سفری 
اودیسه وار است. سفری که در آن مسافر خواننده است و اسباب 
سفر کلمات و مضمونی که او برای مخاطب فراهم کرده؛ خواه 
سفر بر بال کلمات و اعداد یک جدول سرگرمی باشد خواه هزار 
توی بازاری قدیمی و سنتی.خاصیت داستان های محمد پور در 

این اثر چند الیه بودن آن است. 

بانوی کوچه زغالی قضا وقدر 

جیم گالب و دیلن پارکر
وقتی جیـم گالب و دیلن پارکـر به آپارتمان جدیدشـان 
در منهتـن نقـل مـکان کردنـد، هرگـز فکرنمـی کردنـد 
صد هـا نامه کـه بـه آدرس بابانوئل ارسـال شـده دریافت 
کننـد. آنهـا ابتـدا فکـر می کردنـد ایـن یـک شـوخی یا 
کاله بـرداری باشـد؛ امـا هرچـه زمـان می گذشـت تعداد 

نامه هـا بیشـتر می شـد.
آنها آدرس جدیدشان را در گوگل جسـت وجو کردند؛اما 
چیـزی نیافتند. به هـر دلیلی ایـن بچه ها فکـر می کردند 
کـه بابانوئـل در نیویـورک سـیتی زندگی می کنـد. همه 
آنها می دانسـتند کـه بـه آدرس جیـم و دیلن نامـه خود 
را بفرسـتند. بسـیاری از بچه هـا در نامـه هایشـان گفتـه 
بودند که پـدر و مادرشـان پول کافـی برای خریـد هدیه 

بـرای آنهـا را ندارند.
 نامه هـا غـم انگیـز بودنـد ولـی بـرای جیـم و دیلـن غیر 
ممکـن بـود کـه آرزوی همـه بچه هـا را بـرآورده کننـد.

آنها یـک گـروه فیسـبوک راه انـدازی کردنـد و نامه های 
بچه هـا را بـا دوسـتان، خانـواده و داوطلبانـی کـه مایـل 
بودنـد کـه آرزوی کریسـمس بچه هـا را محقـق کنند به 

اشـتراک گذاشـتند. 
یکـی از دوسـتان جیـم و دیلـن مشـکوک بـه نوعـی 
کاله بـرداری شـد؛ بنابرایـن بعد از فرسـتادن یک بسـته 
هدیه کریسـمس بـه یکی از ایـن آدرس ها رفـت و بیرون 
از خانـه منتظـر مانـد تـا ماشـین پسـت برسـد. بچه هـا 
 از خانـه بیـرون دویدنـد و فریـاد زدنـد بابانوئـل آمـده

 است. 
در حالـی کـه مادرشـان از خوشـحالی گریـه می کـرد 
و همـه چیـز واقعـی بـود. امـروزه جیـم و دیلـن از ایـن 
پدیده اسـتقبال کـرده و بنیـادی به نـام معجـزه خیابان 
بیسـت و دوم راه اندازی کـرده اند که هرکسـی می تواند 
 داوطلـب پاسـخ دادن بـه نامه هـای بچه هـا بـه بابانوئـل 

باشد. 

با کسانی که انسانیت را معنا بخشیده اند، آشنا شوید)4(
دانستنی ها

حرف حساب

فقط در سکوت می توانی خودت را پیدا کنی
وقتی که هنوز حیات داری نمی توانی خودت را 
پیدا کنی، کلی رنگ هست که سرت را گرم کند 
و کلی آدم دور و برت می جنبند. فقط در سکوت 
خودت را پیدا می کنــی، یعنی وقتی دیگر کار از 

کار گذشته، درست مثل مرده ها.
»سفر به انتهای شب«
لویی فردینان سلین
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 افقی
1- نظام ســرمایه داري پیشرفته مبتني بر بسط 
نفوذ و سلطه کشــوري بر کشــورهاي دیگر - 

پایتخت قطر
2-  صداي پنچري - پــول فلزي - مجراي خون 

- گرانبها
3- پایین - مدل مقیــاس - افزوني برنج - جد و 

پدربزرگ
4- مرکز اســتان مرکزي - دختــر کارتوني - 

دادخواه - تلخ تازي
5- چاک بست - پایه - جنگجو

6- کوهپایه - کیف دستي اسناد سیاسي - داالن 
و کریدور

7- دیوار کوتــاه - تنها - هجــران - پرنده  آش 
سردکن

8- مرســوم - واحد ســطح - جدیــد و تازه - 
جست و جو

9- آگاهي - تاکنون - حرف درد - بافته شده از زر
10-  قهرمان - این کشور در آینده اي نزدیک به 
جمع کشورهاي داراي رشد اقتصادي باال خواهد 

پیوست - نام آذري
11- از توابع اردبیل که قرار اســت به زودي در 
آنجا منطقه ویژه اقتصادي تاسیس شود - میان 

- بازي تخته
12- تمامي بیرون و درون دهــان - خط کج - 

کافي - پهناورترین و کهن ترین قاره
13- رود مــرزي - عــدد اول - پــول قدرتمند 

آمریکا - ناپدري
14- شهري نزدیک کاشــان - بخشي از مغز - 

قسمتي از پا - ساده
15- همراه عروس - رییس صندوق بین المللي 

پول.
عمودی

1- از نشانه هاي رکود تورمي
2- طریق - ویرانه - تیز

3- سر - دومین قدرت نفتي جهان - ماتم
4- خاک ســرخ - بدون فاصله - درجه حرارت 

- عدد منفي
5- از اعداد ترتیبي - مواد و ضایعات دور ریختني 
- سناتور ایاالت نواداو رهبر جناح اکثریت مجلس 

سناي آمریکا
6- حریف تصدیق - جنبش خوب

7- مظهر سر درگمي - مکر و حیله - فلز تمدن
8- چراگاه - فایده - صداي نازک - فرزند مونث

9- حیوان باوفا - روپوش زین - آبله سوختي
10- شادماني و نشاط - جاري - همسر حضرت 

ابراهیم )ع(
11- غرب با استراتژي فشــار اقتصادي بر ایران 
به دنبال ایــن مقوله اقتصادي اســت - رییس 

ایل - قصه گو
12- تصدیق روســي - چروک پوست - جنگ و 

نبرد - دور دهان
13- دریاچه ترکیه - آنکه بهتــر از دیگران کار 

مي کند - پس غذا
14-اطراف خانه - خارپشت - قانون مغولي

15- پرفروش ترین داســتان خارجــي در بازار 
کتاب نوشته »خالد حسیني«.
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سیره بزرگان

  قاب روز

دنیای مینیاتور آدمک ها

محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت روز گذشته در 
نشست هفتگی با خبرنگاران، با اشاره به ویژگی های 
بودجه 97 گفت: بهره گیــری از روش بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
دســتگاه ها، تعیین بودجه حداقل 340 ردیف و دســتگاه براســاس 
قیمت تمام شــده، واگذاری اختیارات ملی به استان ها، شفاف شدن 
ردیف های متفرقه، مورد تاکید قرار گرفتن اولویت های برنامه ششــم 
در بودجه و مدنظر قرار دادن سیاست کاهش فقر مطلق، برخی از این 

ویژگی هاست.
وی ادامه داد: مجلس با اصالح روش پرداخت یارانه  نقدی و غیرنقدی، 
آن طور که مدنظر دولت بود، موافقت نکرد اما دست دولت را باز گذاشت 
که اگر خواست، اصالحاتی در آن ایجاد کند یا با همین روش موجود 
پرداخت یارانه ها را ادامه دهد. البته تصمیم دولت هم این اســت که 
عموم مردم یارانه دریافت کنند مگر احراز شــود که کسی پردرآمد یا 
ثروتمند است که مجلس هم در این زمینه با دولت همکاری کرد و ما 
این روش را برای سال آینده ادامه می دهیم؛ بنابراین افراد دغدغه ای 

برای قطع یارانه خود نداشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه»7 هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر 

مطلق اختصاص داده ایم« خاطر نشان کرد: برنامه ما ایجاد بیش از یک 
میلیون و 33 هزار فرصت شغلی اســت که برای این هدف 12 برنامه 
درنظر گرفته ایم و قرار است در حد 73 هزار و 400 میلیارد تومان برای 

دستیابی به این هدف سرمایه گذاری شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه از 15 اسفند پرداخت حقوق ها را آغاز و 
آن را سروقت پرداخت می کنیم، اظهار کرد: یارانه خانواده ها هم 26 
هر ماه پرداخت می شود. تا پایان سال نیز کل یارانه سازمان بهزیستی 
را پرداخت می کنیم. نوبخت همچنین در مورد اظهارات ترامپ درباره 
خروج از برجام و مواضع ایران در این زمینه عنوان کرد: او دمدمی مزاج 
و تازه کار است، اما مواضع دولت با صراحت بیان شده که اگر منافع ملی 

ما تامین نشود یک لحظه هم دربرجام نمی مانیم. 
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضع دولت درباره اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن چیست، تصریح کرد: ما قطعا موافق این طرحیم و 
هرگز با آن مخالفت نمی کنیم؛ البته حرف های کارشناسی خود را بیان 
می کنیم. وی همچنین درپاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به نامه 
احمدی نژاد خطاب به رهبری گفت: این حرف وجاهت قانونی ندارد و 
در حدی نیست که ثانیه ای از این جلسه به این حرف ها اختصاص یابد.

سخنگوی دولت مطرح کرد:
همه مردم یارانه دریافت می کنند، به جز پولدارها
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