
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 
پنجشنبه 10 اسفند  1396 | 12 جمادی الثانی 1439

شماره 2369 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2369.February 29. 2018
12 Pages

بیکاری جوانان با وجود صنعتی بودن استان؛

اصفهان؛ صدرنشین سقوط کرده!
3

۵۰ درصد پوشاک داخلی، مارک خارجی دارد
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان:

3

اینجا هیچکس شبیه شما نیست
به یاد فرمانده ای که جز لبخند چیزی نگفت

9

 بازی های سختی پیش رو داریم
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:
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اصفهان  جشنواره می خواهدیا نمی خواهد؟
صدرعاملی خطاب به مسئوالن استانی:
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11

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکید می کند یزد در 
تقسیمات طومار شیخ بهایی جایی نداشته است؛

چراغی که به خانه رواست، به مسجد 
حرام است

رییس مجمع نمایندگان اصفهان گفت:استان یزد در گذشته و 
در زمان تقسیمات طومار شیخ بهایی هیچ سهمی از زاینده رود و 

سرشاخه های زاینده رود نداشت اما در دوره ای قرار شد برای ...

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. 
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رقابت سیاســی ایران و عربســتان بــه »انرژی 
هسته ای« کشیده شــد! عربستان رغبتش برای 
بهره مندی از انرژی هســته ای را ابــراز کرده و با 
طرف های آمریکایــی گفت وگو هایی هم در این 
باره انجام داده اســت. آن طور که رســانه های 
خارجی خبر داده اند دولت ترامپ گفت وگو هایی 
با عربســتان درباره توافق محتمــل انرژی اتمی 
سودآور انجام می دهد؛ یک کپی ناشیانه از توافق 

هسته ای ایران با دولت قبلی آمریکا .
قرار است فردا جلســه ای به همین منظور میان 
ســعودی ها و آمریکایی ها در لندن برگزارشود. 
این جلســه در حالی اتفاق می افتد که عربستان 
به دنبال بهره گیــری از برنامه انرژی هســته ای 
غیرنظامــی اســت. احتمــاال، این برنامــه تابع 
محدودیت های غنی سازی یا بازپردازش نخواهد 
بود؛ امری که تحت یک توافق همکاری آمریکایی 
الزم خواهد بود. اما آنچه به ما مربوط می شــود 
این است که ســعودی ها اعالم کرده اند اگر یک 
توافق هســته ای جداگانه با ایران، محکم شــود، 
 آنها ممکن است چنین محدودیت هایی را قبول 

کنند.
درنهایت بازهم همه چیز به ایران بســتگی دارد. 
سوال سعودی ها این اســت: »اگر ایران می تواند 

غنی سازی کند، چرا ما نتوانیم؟« 

توافق هسته ای یا چشم و 
هم چشمی بچگانه؟

ادامه در صفحه 2

زینب ذاکر
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در روزهای پایانی سال، بازار سیاست گرم مبحث سبک زندگی برخی 
ائمه جمعه شده یا به عبارت دیگر سبک زندگی ائمه جمعه زیر ذره بین 

قرار گرفته است.
ســبک کار و زندگی ائمه جمعه از جمله امام جمعه شهر تبریز، سرپل 
ذهاب، بهاباد و ورامین این روزها بسیار خبرساز شده و مورد استقبال و 
توجه مردم قرار گرفته است.امام جمعه سرپل ذهاب تنها به خاطر اینکه 
هنوز تعداد زیادی از خانوارهای آن بر اثر زلزله در چادر زندگی می کنند، 
خودش هم در چادر زندگی می کند. تصاویری از این امام جمعه با لباس 

مبدل در میان چادرها و کانکس های گرفتار در آب در حال امداد رسانی 
به مردم در فضای مجازی پخش شده بود که شأن واقعی یک امام جمعه 
که از آن انتظار داشتیم را نشان می داد.حجت االسالم سید محمد علی 
آل هاشــم می گوید:» امام جمعه  باید کار آخوندی کند، سوار اتوبوس 
و تاکسی می شــوم تا فرهنگ سازی کنم، مهر اشــرافی ها به دل مردم 
نمی نشیند، نرده ها را برداشتم چون مردم به فاصله با مسئولین حساس 
هســتند، تراکتورســازی برای مردم تبریز بوده و طبیعی است که ما 
مسئولین از آن حمایت کنیم، به استادیوم رفتم تا با جوانان صحبت کنم، 

چه اشکالی دارد که به سینما بروم؟«اما در کنار این رفتارهای شاخص 
که با استقبال بی نظیر عموم مواجه شده، اخیرا خودروی شخصی امام 
جمعه شــهر ایالم مورد بحث و نقد قرار گرفته است. عکسی از این امام 
جمعه با خودروی شخصی پرادو منتشــر و سوژه فعاالن مجازی شده و 

همچنان با واکنش های زیادی مواجه است.
برای گفت و گو و بررسی بیشــتر در خصوص سبک زندگی و رفتارهای 
ائمه جمعه به سراغ امام جمعه موقت اصفهان رفتیم و در این رابطه با وی 
به گفت و گو پرداختیم.حجت االسالم محمدتقی رهبر در گفت و گو با 
زاینده رود اظهار کرد: اصوال سبک زندگی ائمه جمعه هر چه ساده تر  و به 
سطح زندگی مردم نزدیک تر باشد بهتر است؛ چراکه طبیعتا برای اعتماد 
مردم این نوع سبک زندگی بهتر است؛ البته این سادگی و نزدیکی باید 

به گونه ای باشد که امام جمعه بتواند به مسئولیت های خود هم برسد.
وی افزود: به نظر بنده یک امام جمعه باید همان طوری که متوسط مردم 
زندگی می کنند، زندگی کند و از نظر تشکیالت نیز این ائمه باید در حد 
نیاز اموالی داشته باشند. مامعتقدیم خودروی امام جمعه یک خودروی 
ملی و داخلی باشد و فراتر از ماشین های ملی نباشد؛ تمام مواردی که 
عنوان شــد به خاطر این اســت که یک امام جمعه بتواند اعتماد مردم 
را جلب کند. امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد:مســئله دیگری که 
ائمه جمعه باید به آن توجه داشته باشند، بحث ارتباطات است چرا که 
ارتباطات ائمه جمعه با مردم باید راحت باشــد و هر کســی کاری دارد 
بتواند از نزدیک با آنها مالقات کند.وی با اشــاره به منشور حکومتی از 
حضرت علی)ع( به مالک اشتر ادامه داد: اما توجه داشته باشیم که این 
موضوعات فقط مربوط به ائمه جمعه نیست و سایر مسئوالن هم باید به 
این نکات توجه داشته باشند، متاسفانه این مسئله مغفول مانده چرا که 
هنگام پیش آمدن کاری، برخی مســئوالن با عباراتی مانند» در جلسه 
هستم« با مردم ارتباط برقرار نمی کنند.رهبر ابراز کرد: به طور کلی هم 
ائمه جمعه و هم مسئوالن باید به ارتباطات خود توجه کنند تا دیواری 

بین اعتماد مردم و مسئوالن و همچنین ائمه جمعه نباشد.

سعد الحریری به ریاض سفر کرد
نخســت وزیر لبنان به منظور دیداری رســمی از 

عربستان، کشورش را به مقصد ریاض ترک کرد.
نخســت وزیر لبنان در پی دعوت »نــزار العلوال« 
فرستاده سعودی به لبنان، بیروت را به مقصد ریاض 
ترک کرد.»ســعد الحریری« قرار است در این سفر 
با »ســلمان بن عبدالعزیز« پادشــاه و »محمد بن 

سلمان« ولیعهد عربستان سعودی دیدار کند.

کمپین »نه به سریال های ترکی« 
در منطقه کردستان عراق

در ادامه حمایت ها از کردهای عفرین و محکومیت 
حمله نظامی ارتش ترکیه به این شهر شمال سوریه، 
کمپین ممنوعیت سریال های تلویزیونی و کاالهای 

ترکی در اقلیم کردستان عراق تشکیل شده است. 
این کمپین هفته گذشته توســط گروهی از زنان 
جوان کرد عراقی در اقلیم کردســتان به راه افتاده 
و از روز شنبه »هفته حمایت از عفرین« در تمامی 
شهرهای اقلیم کردســتان عراق اعالم شده است. 
اولین روز این حمایت با راهپیمایی های گســترده 

خیابانی همراه بود.

صالحیت داماد ترامپ برای 
دسترسی به اطالعات محرمانه رد شد

جرد کوشــنر، داماد ترامپ، صالحیت خود را برای 
احراز پست های اطالعاتی و دسترسی به اطالعات 
طبقه بندی شده از دست داد.کوشنر و برخی دیگر 
از کارکنان کاخ سفید تاکنون به طور موقت از چنین 
دسترسی هایی برخوردار بودند اما با تکمیل شدن 
پروســه بررســی صالحیت های آنها، از این به بعد 
نباید به اطالعات محرمانه دسترسی داشته باشند.
جرد کوشنر از مقامات بانفوذ و مورد اعتماد دونالد 
ترامپ محسوب می شود؛ کسی که در حال تدوین 
طرح سازش میان اسرائیل و فلسطین از طرف دولت 

واشنگتن است.

 »جبهه النصره« 
باز هم تغییر نام داد

تروریســت های نزدیک به گروه تروریستی»جبهه 
النصره« بار دیگر دست به تغییر نام خود زدند.

گروه رســانه ای »اإلعالم الحربی« لبنان به نقل از 
مخالفان مسلح دولت ســوریه نوشت که گروه های 
وابسته به جبهه النصره، شــاخه سوری القاعده در 
شــمال ســوریه تحت نام »تنظیم حراس الدین« 
بار دیگــر ائتالف کرده انــد. هنوز علــت این اقدام 
تروریست ها مشخص نشده اســت. با این حال این 
چندمین بار است که جبهه النصره از زمان تاسیس 
آن به وســیله »محمد الجوالنی« در سال 2011 

میالدی دست به تغییر نام خود می زند.

ائتالف آمریکایی، آوارگان 
سوری را به خاک و خون کشید

خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا( سه شنبه شب 
گزارش کرد: در جنایت جدید حمله جنگنده های 
ائتالف آمریکایی به تجمع آوارگان سوری در جنوب 

شرق دیرالزور،24 غیرنظامی کشته شدند.
جنگنده های بــه اصطالح »ائتــالف بین المللی« 
به ســرکردگی آمریکا طی روزهــای اخیر نیز 29 
غیرنظامی را در روســتاهای »الشــفقه« و »ظهره 
علونی« در شرق دیرالزور سوریه کشته و شماری را 

نیز زخمی کردند.

امام جمعه موقت اصفهان در گفت و گو با زاینده رود تاکید کرد:

لزوم زندگی متوسط ائمه جمعه برای جلب اعتماد مردم

آخرین خبر از پرونده 
کرسنت

سرپرســت دادگاه کیفری یک استان تهران، 
آخرین وضعیت بخشــی از پرونده کرســنت 
را تشریح کرد.محســن افتخاری در خصوص 
آخرین وضعیت پرونده کرسنت که در دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران مفتوح است، گفت: 
بخشی از پرونده کرسنت که مربوط به اتهامات 
دو تن از متهمان این پرونده است، در این دادگاه 
همچنان مفتوح است. وی افزود: هنوز حکمی 
در رابطه با این بخش از پرونده صادر نشده است. 
برای بسیاری از متهمان این پرونده پیش از این 
حکم صادر شده بود. سرپرست دادگاه کیفری 
یک استان تهران در پاسخ به این سوال که افکار 
عمومی به دنبال این است که چرا رسیدگی به 
این بخش طوالنی شده، گفت: اجرای رویه های 

قانونی در برخی از پرونده ها زمانبر است.

گفت وگوی ترامپ با ولیعهد 
عربستان و ابوظبی درباره ایران

کاخ سفید اعالم کرد که »دونالد ترامپ« رییس 
جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با »محمد بن 
زاید آل نهیان« ولیعهد ابوظبــی، درباره ایران 
و مقابله با تروریسم گفت وگو کرده است. کاخ 
سفید همچنین افزود که ترامپ با »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی نیز به صورت تلفنی 
درباره مســائلی نظیر ایــران و آنچه »اقدامات 
بی ثبات کننده ایران در منطقه« خوانده، رایزنی 

کرده است.

 ادعای شکایت ایران 
از رژیم صهیونیستی

یک پایگاه اســرائیلی مدعی شــد که ایران از 
اســرائیل در ارتباط با تهدیدهای نتانیاهو در 
کنفرانس امنیتــی مونیخ به شــورای امنیت 
ســازمان ملل شــکایت کرده اســت.پایگاه 
صهیونیستی اسرائیل هیوم به نقل از منابع خود 
مدعی شده است که دفتر ایران در سازمان ملل، 
از سخنان ضدایرانی بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اســرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ، به 
شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده و تاکید 
داشــته که این اظهارات تهدید مستقیم علیه 

جمهوری اسالمی ایران تلقی می شود.

توافق هسته ای یا چشم و هم 
چشمی بچگانه؟

... ادامه از صفحه اول
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، اخیرا در 
کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: »هدف مان این 
است که ما می خواهیم همان حقوقی را داشته 

باشیم که دیگر کشور ها دارند.«
ترامپ در بســیاری از نگرانی های برجامی، 
با عربســتان دارای اشــتراک عقیده است. 
توافقی کــه او آن را بدتریــن توافق خواند و 
مکررا به خــروج از آن ها تهدید کــرد. او در 
ژانویه، تهدید کرد اگر برجام »اصالح« نشود، 
تعلیق تحریم های ایــران را تمدید نخواهد 
کرد. با این حال نباید فراموش کرد ترامپ با 
همه بی عقلی ها و تندوری هایش و با وجود 
اینکه با دولت عربستان روابط نزدیکی دارد و 
آن را خاکریزی در مقابــل ایران می داند، اما 
او هم مانند بســیاری از کارشناسان امنیت 
ملی کشــورش می دانــد که اجــازه تولید 
سالح هســته ای دادن به هر کشــوری در 
خاورمیانه یک ایده وحشــتناک خواهد بود  
و همین مساله باعث شــده مخالفان توافق 
هسته ای اصرار کنند که به کارگیری قوانین 
سرســخت تر علیه ایران، آسان ترین راه حل 
است. ضمن اینکه بهتر اســت خاورمیانه را 
قربانی لجبازی ها و چشم و هم چشمی ها و 
سیاست های تخاصمی عربستان علیه ایران 
نکنند. خاورمیانه می توانــد باتالقی جدید 
برای ترامپ بادش اگر بخواهد بازهم بخواهد 

همراه با سعودی ها رقص شمشیر به پا کند!

سردار وحیدی
رییس دانشگاه عالی دفاع ملی:

نیروهای مسلح

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان 
اینکه هیچ رفراندومی باالتر از راهپیمایی 22 بهمن 
در دنیا وجود ندارد، تاکید کرد: حضور پرشــور مردم 
در راهپیمایــی 22 بهمن بزرگ ترین همه پرســی و 
نشانه عشــق مردم به نظام اســالمی و والیت است.

وی ضمن اشــاره به اینکه مردم با حضور در عرصه ها 
و صحنه های مختلف ازجملــه راهپیمایی 22 بهمن 
حمایت خود را از نظام و رهبری اثبات می کنند گفت: 
ولی فقیه نعمتی اســت که همه اختالفات و مسائل 
کالن کشــور را حل وفصل می کند و متاسفانه برخی 
ناسپاسی کرده و در مسئله والیت مطلقه فقیه شبهه 
ایجاد می کنند.دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: دشمن 
در فتنه 88 درصدد براندازی و آشوب در کشور بود و 
مردم با هدایت مقام معظم رهبری و والیت فقیه این 
فتنه را خنثی کردند و باید قــدردان نعمت والیت و 
حکومت اسالمی باشیم که ادامه حکومت علوی است.
آیت ا... جنتی با اشــاره به چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی افزود: ملت ایران 40 سال باوجود همه 
دشمنی ها و کارشکنی ها، نظام اسالمی را حفظ کردند.

رفراندومی باالتر از راهپیمایی 
22 بهمن وجود ندارد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

روحانیت

یادداشت

کافه سیاست

عکس  روز 

در حاشیه مراسم تجلیل 
از سردار سلیمانی

به تعهداتمان در برجام پایبند هستیم

پیشنهاد سردبیر:

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: یک جریان 
به صورت پنهان و آشــکار این فکر را بر افکار 
تصمیم گیرندگان تحمیل کرده که برای حل 
مشکالت باید به غرب اعتماد کرد.سردار احمد 
وحیدی، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی، درباره 
جریان اهدافی که دشمنان با نفوذ در سازمان 
های مختلف دنبال می کنند، گفت: دشــمن 
برای مقابله با انقالب اسالمی ایران جنگ همه 
جانبه ای را  طراحی و دنبال می کند. دشمن 
یک جنگ پنهان و یک جنگ آشکار دارد، البته 
در گذشته همین جنگ آشکار در حوزه اقتصاد، 
ارزی و دیگر حوزه ها را اعالم نمی کردند.وی 
افزود: دشــمنان در کنار اقدامات آشکار یک 
جنگ پنهان نیز دارند که بیشتر از مسیر نفوذ و 

به وسیله جریان نفوذ صورت می گیرد.

تحمیل نفوذ فکر اعتماد به 
غرب بر تصمیم  گیرندگان

آیت ا... مکارم شیرازی
استاد سطوح عالی حوزه:

مراجع تقلید

عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
اصل صحبت درباره برگزاری انتخابات آزاد، با هدف 
بهره برداری سیاســی و منحرف کردن ذهن مردم 
است وگرنه در مقام استدالل، این افراد حرفی برای 

گفتن ندارند.
حمیدرضا ترقی درباره خواسته احمدی نژاد برای 
برگزاری انتخابات آزاد گفت: انتخابات آزاد به صورت 
مطلق حتی در کشورهای غربی هم وجود ندارد. اگر 
برخی می خواهند مقلد غرب باشند، بدانند که در 
غرب تا کسی از درون حزب باال نیاید، امکان اجازه 
فعالیت انتخاباتی پیدا نمی کند. بنابراین این حرف 

نشانه فقر سیاسی گوینده آن است.
وی افزود: راه تسهیل در انتخاب مردم، این است که 
نقش احزاب در انتخابــات افزایش پیدا کند. یعنی 
صالحیت افراد از فیلتر احزاب نیز رد شود و پس از 
تایید، درمعرض انتخاب قرار گیرند. اما اگر منظور از 
تسهیل این باشد که نظارت شورای نگهبان تضعیف 
شــود، آن موقع شــاهد معضالتی همچون نفوذ 

جاسوسین و دو تابعیتی ها خواهیم بود.

تضعیف شورای نگهبان منجر 
به نفوذ جاسوسین می شود

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی:

احزاب

یکی از مراجع تقلید شیعیان با تاکید بر اینکه 
خودرو حریم خصوصی نیست، گفت: بی حجابی 
در مأل عام مانند دزدی و شــراب خواری جرم 
اســت و هم مردم و هم دولت بایــد آن را نهی 
کنند. آیت ا... العظمی ناصر مکارم شــیرازی 
صبح دیروز در ابتــدای درس خارج فقه خود 
در مسجد اعظم قم اظهار داشت: مسئله ای که 
من قبال به آن  اشاره کردم و باز هم رسانه های 
داخل و خارج روی آن مانور داده و غلط اندازی 
می کنند، بحث حجاب است. وی با بیان اینکه 
این افراد از کلمه حجاب اســتفاده نادرستی 
می کننــد، ادامه داد: افرادی نــاآگاه در داخل 
و برخی مغرضان می گوینــد چرا حجاب باید 
اجباری باشد؟ آیا در اسالم چیزی اجباری است 

که حجاب هم باشد؟

 بی حجابی در مأل عام 
جرم است

پیشخوان

بین الملل

حجت االسالم حسن روحانی در ســخنرانی خود در جمع مردم 
بندرعباس با تاکید بــر اینکه ما خواهان صلــح و امنیت با جهان 
هستیم، اظهار کرد: تا روزی که جهان با نگاه صلح به ما نگاه کند، 
ما حافظان این مسیر استراتژیک در این منطقه هستیم و تا روزی 
که دنیا فکر توطئه نسبت به ملت ایران را در سر نپروراند امنیت این 

مسیر را حفظ خواهیم کرد.
ما برای ســاخت موشــک، تانک، نفربر و هلی کوپترمان از کسی 

اجازه نگرفتیم و نخواهیم گرفت. ما برای تامین امنیت منطقه نیاز 
به بیگانگان نداریم اما برای ترتیبات امنیت منطقه آماده ایم تا با 

کشورهای همسایه و دوستمان به مذاکره بنشینیم.
روحانی با اشــاره به تالش های آمریکا برای آسیب زدن به ملت 
ایران، اظهار کرد: آمریکا چند بار تالش کرد تا به ملت ایران ضربه 
وارد کند. در برجام آمــد و حرف های غیرمنطقی زد و همزمان با 
پاســخی که رییس جمهور آمریکا داد تمام کشورهای اروپایی و 

بسیاری از کشورهای جهان سخنان نادرست او را نسبت به ملت 
ایران محکوم کردند و در این مسیر آمریکا در انزوا قرار دارد و هر 

کاری بعد از این علیه ملت ایران بکند در انزوا خواهد بود.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما پای پیمانمان ایســتاده ایم؛ تا 
روزی که طرف مقابل پیمان را زیر پا نگذاشته است، اظهار کرد: 
ما به تعهداتمان پایبند هستیم اما نمی گذاریم که دیگران از آن 

سوء استفاده کنند.

روحانی در جمع مردم بندرعباس:
به تعهداتمان در برجام پایبند هستیم

 قلع و قمع فرماندهان 
ارتش سعودی

 از چاله 96 به چاله 88 
نیفتید

زنگ خطرهای سیاسی 
امنیتی آب

سخنگو هم به خروج از 
برجام بی منفعت رسید

 فرار از پاسخگویی

 نخستین وتوی روسیه 
به نفع ایران

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: برای مسابقه دربی 
امروز میان استقالل و پرسپولیس به وزارت ورزش پیشنهاد 
داده ایم سهمی برای حضور بانوان تماشاگر در نظر بگیرند.

سلحشوری با اشــاره به حضور بانوان تماشــاگر در دیدار 
بسکتبال ایران و عراق گفت: فراکسیون زنان به ویژه زنان 

عضو کمیسیون فرهنگی از ابتدای مجلس دهم به طور مرتب پیگیر موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها بود و 
تالش کردیم تا با گفتمان سازی و فرهنگ ســازی، حقی را که در سال های گذشته از بانوان سلب شده بود به 

آنها بازگردانیم.
او ادامه داد: تالش ما این است که عالوه بر ورزشگاه های سرپوشیده، بتوانیم زمینه حضور بانوان در ورزشگاه های 

بزرگ مانند فوتبال را نیز فراهم کنیم چراکه این موضوع را یک حق طبیعی برای بانوان می دانیم.

صادق زیباکالم که از اخراج خود از دانشگاه آزاد خبر داده بود، 
با انتشار مطلبی در این خصوص توضیحاتی ارائه داد. بخشی از 
پُست وی به شرح زیر است: »بسیاری از من می پرسند آیا خبر 
اخراجم  از دانشگاه آزاد حقیقت دارد؟  باید بگویم خبر درست 
است و متاسفانه این اتفاق افتاده. هیچ اطالعی به من اعم از 

کتبی یا شفاهی ندادند و من از طریق عدم پرداخت حقوقم در بهمن ماه متوجه شدم  که عذرم را خواسته اند.اگر در 
مدت این 2۵سال، در یک مرغداری کار کرده بودم احترام  بیشتری برایم قائل می شدند. به هرحال قصد دارم به وزارت 
کار شکایت کنم چون دانشگاه خالف قانون عمل کرده. فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد در واکنش به اخراج اساتید 
اظهار کرد: ستاد سر کالس می رود و هر اراجیفی می خواهد می گوید و اگر چیزی به او بگوییم بعد اعالم می شود. 
اسالم، آزادی در خطر است. هر کسی در این قالب بخواهد خدشه ای به دین وارد کند لحظه ای آن را تحمل نمی کنیم.

پیگیری خانم نماینده 
برای حضور خانم ها 
در دربی

ماجرای اخراج 
زیباکالم  از دانشگاه 
آزاد

حمید وکیلی

 امام جمعه موقت اصفهان، محمدتقی رهبر درباره سبک و رفتارهای ائمه جمعه در گفت وگو با زاینده رود گفت: به نظر بنده یک 
امام جمعه باید همان طور که متوسط مردم زندگی می کنند، زندگی کند و از نظر تشکیالت نیز این ائمه باید در حد نیاز اموالی 

داشته باشند تا اعتماد مردم جلب شود.
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اصفهان؛ صدرنشین سقوط کرده!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

منابع طبیعی

در همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی 
شیبدار به باغات مطرح شد:

فراوانی آب، تنها یک توهم 
است

رییس دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی 
اصفهان با انتقاد از اینکه برخی از مدیران کشــور 
دارای توهم فراوانی آب هستند، گفت: اگر امروز 
برنامه های توســعه ما از پایین دست حوضه ها 
به باال دست می رود این نشــان از عدم مدیریت 

مطلوب در منابع طبیعی است.
عیسی ابراهیمی در همایش نقد طرح ملی تبدیل 
اراضی شــیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه، 
با انتقــاد از اجرای طرح بــدون توجه به ظرفیت 
های زیســت بومی، اظهار کرد: معموال باالدست 
رودخانه ها محل تولید آب بوده و باید برای پایداری 
منابع طبیعی در این مکان ها تالش کرد در حالی 
که منبع مصرف آب پایین دست حوضه ها بوده 

است.

 وی افزود: الزم است به برنامه ریزی برای توسعه 
تولید محصوالت باغی و فراهم سازی زیرساخت 
ارســال این محصوالت به بازارهای صادراتی نیز 
توجه شود.لطف ا... ضیایی افزود: مسلما مصرف 
یک درصد کل منابع آب تجدید پذیر کشــور در 
500 هزار هکتار توسعه باغ شیبدار در شرایطی 
که ادامه روند کنونی، کشــور را به ورشکستگی 
آبی سوق می دهد و سیاســت اصولی خودداری 
از بارگذاری و حذف بارگذاری های قبلی با هدف 
پایداری توسعه است، این برنامه به دلیل بارگذاری 
بر منابع آب بحران زا بوده و موجب وخیم تر شدن 

وضعیت موجود خواهد شد. 

بازار

ست کیف و کفش

اصفهان؛ برگزارکننده پاویون 
ایران در نمایشگاه غذایی مالزی

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
پاویون ایران را در بزرگ ترین نمایشــگاه غذایی و 
آشامیدنی کشــورهای جنوب آسیا برگزار خواهد 
کرد.این نمایشــگاه که با عنوان MIFB۲۰۱۸ و 
از ششم تا هشتم تیرماه سال آینده در کواالالمپور 
مالزی برگزار می شود، بزرگ ترین رویداد متمرکز 
غذایی و آشامیدنی شناخته می شود.این نمایشگاه 
در دوره گذشته میزبان 550 غرفه دار از ۴5 کشور 
بوده و بیش از ۱۹ هزار و ۲00 نفر از 50 کشور جهان 
از آن بازدید کرده اند.بر اســاس برنامه ریزی هایی 
که از سوی ســتاد برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه 
غذایی و آشامیدنی کشورهای جنوب آسیا صورت 
گرفته، این نمایشگاه در چهار بخش تخصصی انواع 
مواد غذایی و نوشــیدنی، انواع غذاهای دریایی و 
شیالت، مواد غذایی حالل و تکنولوژی های مرتبط 
با صنعت غذا برای نوزدهمین دوره برگزار می شود.

از آنجایی که مالــزی دارای بزرگ ترین بازارهای 
خرده فروشــی مواد غذایی در جهان و همچنین 
بزرگ ترین تامین کننده مواد غذایی حالل در جهان 
است، حضور در این رویداد می تواند بهترین عرصه 
برای ورود به بازار این کشــور و دیگر کشــورهای 

آسیای جنوب باشد.

راه اندازی خط دوم تولید 
اکریلیک کارخانه پلی اکریل

مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریــل اصفهان از راه 
اندازی خــط دوم )B( تولید الیــاف اکریلیک این 
کارخانه با ظرفیت اولیه و ورود 300 تُن ماده اولیه 

اکریلو نیتریل )AN( خبر داد.
محسن رجایی افزود: باتوجه به ورود محموله ۲ هزار 
تُنی اکریلو نیتریل تا چنــد روز آینده به کارخانه، 
ظرفیت تولید اکریلیک افزایش خواهد یافت.وی 
با اشــاره به اینکه محموله خریداری شده اکریلو 
نیتریل از خارج کشور در تاریخ ۲8 بهمن امسال به 
بنادر جنوبی کشور رسیده است، ادامه داد: مراحل 
مربوط به ترخیص و گمرکی ایــن محموله انجام 
شــده و انتقال آن از جنوب کشــور به اصفهان در 
حال انجام است.مدیر اجرایی کارخانه پلی اکریل 
اصفهان با بیان اینکه بخش تولیدی اکریلیک پلی 
اکریل دارای ۲ خط تولید یک )A( و دو )B( است، 
خاطرنشــان کرد: با ورود محموله ۲ هزار تُنی به 
کارخانه، خط یک این بخش تولیدی نیز راه اندازی 

خواهد شد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،543،000
تومان

761،000نیم سکه
تومان

481،000ربع سکه
تومان

321،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

147،050
تومان

      قیمت سکه و طال

ست کیف و کفش دوک

 129,000
تومان

ست کیف و کفش زنانه کالسیک

 158,000
تومان

ست کیف و کفش زنانه ال پاسو 

 158,000
تومان

تصاویری دیدنی از بازارچه 
شناور در هند!

عکس روز

رییس مجمع نمایندگان اصفهان گفت:استان یزد در 
گذشته و در زمان تقســیمات طومار شیخ بهایی هیچ 
سهمی از زاینده رود و سرشاخه های زاینده رود نداشت 
اما در دوره ای قرار شد برای تامین آب شرب یزدی ها از 
سهم آب اصفهان و زاینده رود برداشت شود به شرطی 
که تونل ســوم کوهرنگ به طور کامل به بهره برداری 
برســد. براین اســاس قرار بود بعد از حفر تونل سوم 
کوهرنگ آب به استان یزد منتقل شود اما متاسفانه از 
زمان کلنگ زنی این پروژه که هنوز بعد از ۱۶ سال به 

اتمام نرسیده آب به یزد منتقل می شود.
سید ناصر موسوی الرگانی افزود:اصفهانی ها مخالف 
انتقال آب آشامیدنی به یزد نیستند، اما متاسفانه اکنون 
آب انتقالی از زاینده رود به یزد در بخش های صنعت 
و کشــاورزی مصرف می شــود در حالیکه کشاورزان 
اصفهانی از سهم آب خود محروم هستند و صنعتگران ما 
با هزینه های بسیار، از پساب فاضالب استفاده می کنند 
و شرایط به نحوی شده که امسال اصفهانی ها در تامین 
آب آشامیدنی خود دچار مشکل هستند.وی تاکید کرد: 

به دلیل کاهش بارش ها و سهم آب استان اصفهان، در 
حال حاضر بیشتر شهرها و روستاهای استان با افت فشار 
آب مواجه شده اند. به دلیل کاهش حجم ذخیره سد 
زاینده رود و به دنبال آن کم شدن سهم آب آشامیدنی 
مردم اصفهــان، از وزارت نیرو و شــرکت آب منطقه 
اصفهان درخواســت کرده ایم که به همین میزان باید 
سهم آب انتقالی به یزد کاهش شود. باید توجه داشت 

که »چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است«.

   رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان تاکید می کند یزد در تقسیمات طومار شیخ بهایی 
جایی نداشته است:

چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است

واکنش

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان در زمینه 
صرفه جویی آب در روز های آخر سال هشدار داد.

هاشم امینی گفت: اگر در آخرین روزهای سال شهروندان 
اصفهانی صرفه جویی ۲0درصدی نداشــته باشــند آب 

منازل مسکونی در بهار و تابستان جیره بندی می شود.
وی آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود را تنها ۱3۲میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: در مدت مشابه 
پارسال 700میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود ذخیره شــده بود.امینی گفت: در فصل پایانی سال 
مصرف آب در منازل مسکونی دو برابر می شود.وی با تاکید بر توزیع عادالنه آب، یکی از راه های توزیع عادالنه 
آب را شناسایی و جمع آوری پمپ های غیرمجاز دانست و عنوان کرد: کشف انشعابات غیرمجاز، شناسایی و 
جمع آوری پمپ های غیرمجاز می تواند در توزیع عادالنه آب بسیار موثر واقع شود. بدین جهت برنامه ای مدون 

جهت این مسئله عملیاتی شده است تا از مصرف نادرست آب جلوگیری به عمل آید.

صرفه جویی نکنید 
فصل گرما آب 
جیره بندی می شود

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشــاک اصفهان با بیان اینکه نیمی 
از تولیــدات داخلی با مــارک خارجی راهی بازار می شــود، بر لزوم 

فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی تاکید کرد.
ابراهیم خطابخش اظهار کرد: در صورتی که فرهنگ ســازی الزم از 
سوی صدا و سیما به منظور اســتفاده از تولیدات داخلی انجام شود، 

می توان به رونق بازار داخلی امیدوار بود.

وی تصریح کرد: در این صورت قیمت ها نیز تعدیل می شود و تولیدات 
ایرانی گوی سبقت را از تولیدات خارجی می رباید.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته 
اصفهان با اشاره به باال بودن قیمت پوشاک داخلی نسبت به اجناس 
خارجی)چینی(، گفت: مالیات، افزایش هزینه نیروی انسانی، گرانی 
مواد اولیه و ... از جمله دالیل باال بودن قیمت پوشــاک داخلی است.

خطابخش ادامه داد: البته کیفیت پوشاک ایرانی با برندهای خارجی 
در یک سطح اســت، حتی تولیدات سال ۹۶ نســبت به سال ۹5 با 
کیفیت تر شده و این پیشرفت روزافزون است. وی با تایید این خبر که 
قرار است با همکاری برندهای خارجی تولیدات ایرانی افزایش یابد، 
گفت: اگر این اتفاق صورت گیرد به طور حتم شاهد رونق در این بازار، 

بهبود کیفیت محصوالت و تعدیل قیمت ها خواهیم بود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان:
۵۰ درصد پوشاک داخلی، مارک خارجی دارد

5۲ درصد از دانش آموختگان بخش کشاورزی استان 
اصفهان جویای کار هستند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان در حاشیه نشست خبری،  با بیان اینکه روزانه سه 
نفر به دانش آموختگان بخش کشاورزی استان اصفهان 

اضافه می شود گفت: این میزان در کشور به طور میانگین یک دانش آموخته در هر ۲0 دقیقه با 70درصد 
آمار جویای کار اســت. مهدی تقی پور با بیان اینکه این سازمان با ۱3 هزار و۶۲۱ عضو تحصیل کرده در 
مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در ۱8 رشته بزرگ ترین تشکل صنفی استان اصفهان است 
افزود: هشت درصد از دانش آموختگان بخش کشاورزی استان اصفهان به طور میدانی در زمین کشاورزی 
فعالیت دارند.وی افزود:77 شرکت خدمات فنی و کشاورزی، ۶3 درمانگاه گیاه پزشکی و دو آزمایشگاه 

مرجع زیرنظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان فعالیت دارند.

بیکاری نیمی از دانش 
آموختگان بخش 
کشاورزی استان

با وجــود اینکه همه مســئولین وجود بیــکاری در جامعــه را یکی از 
بزرگ ترین مشــکالت ایرانیان می دانند اما تا کنون برای حل آن قدم 
چندانی برداشته نشده است و یا حداقل می توان گفت نتیجه اقدامات 

مسئولین هنوز در جامعه، علنا به چشم نمی خورد. 
 افزایش بیکاری در اصفهان

استان اصفهان یکی از استان هایی است که وقتی قرار است آمارهای مختلف 
را اعالم کنند همیشه در صدر قرار داشته است. اصفهانی ها، جزو آلوده ترین، 
صنعتی ترین و حتی بیکارترین های کشور هستند. با اینکه منت صنعتی شدن 
همیشه برسر مردم این استان بوده و به خاطر این کلمه مجبور هستند آب و 

هوای آلوده و حتی قطع شدن زاینده رود را تحمل کنند اما متاسفانه جزو بیکار 
ترین های کشور نیز محسوب می شوند. چند سالی است به دلیل خشکی زاینده 
رود بسیاری از مزارع کشاورزی در این استان به کار خود پایان داده و در عوض 
مزارع یزد و رفســنجان و... جان گرفته اند و کشاورزی می کنند. باز هم مردم 
اصفهان  تحمل کردند و حتی خیار یزدی با آب کوهرنگ را خریداری کردند. اما 
متاسفانه این مردم در ادارات دولتی اصفهان هم جایی ندارند و به هر اداره که 
سر می زنند برای اشتغال غیر بومیان در حال خدمت هستند. مگر اصفهانی ها 
بد خدمت می کنند که در هیچ کجا، جایی ندارند و حتی موقع تقسیم بودجه به 

عنوان یک شهر مرفه ، کمترین بودجه را دریافت می کنند؟

مردم اصفهان هنوز انقالبی اند
 اصفهان یکی از استان های برجسته و منحصربه فردی است که با تقدیم بیش 
از ۲3هزار شــهید ، ۴8هزار و ۲00 جانباز و 3هزار و 500 آزاده ، برترین آمار 
ایثارگری کشــور را به خود اختصاص داده است. اصفهان با تقدیم ۱ شهید به 
ازای هر ۱۴۴ نفر )مرد و زن( به نسبت جمعیت نیز بیشترین شهید را تقدیم 
اسالم کرده است. در مجموع استان اصفهان با تقدیم یک دهم از کل شهدای 
انقالب اسالمی، سهم بسزایی در حفظ و حراست از انقالب داشته و همچنان 
پای این انقالب ایستاده است. بد نیست مسئولین هم نظری بر این شهر درحال 
انقراض بیندازند و با نگاهی به افزایش آمار بیکاری در این استان فکری به حال 

این مردم مهجور بکنند.
رتبه نخست اصفهان در زمینه رشد اشتغالزایی

 البته در ماه های اخیر تعدادی از مسئولین متعهد استانی برای افزایش اشتغال 
در این استان تمهیداتی اندیشیده اند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان از رتبه نخست این استان در زمینه رشــد اشتغالزایی از محل صدور 
پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی کشــور در ۹ ماه سال جاری 
خبر داد. اسرافیل احمدیه روز سه شــنبه اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ۹ ماه ســال جاری ) از فروردین تا دی( 3۶۲ فقره 
پروانه بهره برداری با سرمایه مجوز ۱۲3 میلیارد و 3۲۱ میلیون ریال با اشتغال 
۶ هزار و ۴۶8 نفر در استان اصفهان صادر شده است. وی اضافه کرد: این تعداد 
اشتغالزایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3۲ درصد رشد داشته که 
رتبه نخست را برای استان اصفهان رقم زده است. وی با بیان اینکه اصفهان با 
3۶۲ فقره، بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادر در بین استان های کشور 
را دارد، خاطرنشان کرد: تعداد پروانه های بهره برداری شده در این استان در 
مدت مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱0/7درصد و میزان سرمایه 
گذاری صورت گرفته 7/۱درصد رشد داشته اســت. رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در ۹ ماه سال جاری، 80۲ جواز تاسیس 
واحدهای صنعتی و تولیدی با سرمایه مجوز 33۲ میلیارد و 7۴ میلیون ریال و 
اشتغال ۱7 هزار و ۶۹۴ نفر صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
به ترتیب 3۱/5، 5۴/5 و 58 درصد رشد را نشان می دهد. احمدیه همچنین 
جمع واحدهای فعال صنعتی و تولیدی استان اصفهان را بر اساس آخرین آمار 
اعالم شده، ۹ هزار و ۱۹3 واحد اعالم و اظهار کرد: این واحدها دارای سرمایه 

۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۲ هزار و ۹۹۲ نفر هستند.

بیکاری جوانان با وجود صنعتی بودن استان؛

اصفهان؛ صدرنشین سقوط کرده!

فرزانه مستاجران

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان با اشــاره به کاهش ۱7 درصدی تخلفات بخش کاال و خدمات در سال 
جاری گفت: در ۱۱ماهه امسال به ترتیب گران فروشی، درج نکردن قیمت و رعایت نکردن دستورالعمل های 

بهداشتی از جمله تخلفات این بخش است.
غالمرضا صالحی میزان محکومیت مالی در بخش کاال و خدمات اســتان در ۱۱ ماهه امسال را ۴58 میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: دراین مدت در بخش کاال و خدمات ۱۶هزار و ۶۲۱ فقره پرونده تخلف تشکیل و به همه 
آنها رسیدگی شده؛ هزار و ۲۹۲ فقره پرونده نیز از پارسال مختومه شده است. وی افزود: از این تعداد حدود ۶ 

هزار و ۶00 پرونده مربوط به گران فروشی بوده است.

گران فروشی؛ درصدر 
تخلفات اصناف اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان خبرداد:

ات
زیر

تع

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 96/31)نوبت اول(

شرکت عمران شهر بهارستان در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری خود را واقع در 
اراضی غرب شهر بهارستان از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و اقساط 

به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 96/12/10 تا تاریخ 
96/12/23 به شرکت عمران شهر بهارستان واقع در شهر جدید بهارستان خیابان 
الفت شرقی- انتهای خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 36861090-96 

داخلی 213 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
www.Bnt.Ir :پایگاه اینترنتی

@OmranBaharestan:)کانال اجتماعی شرکت )تلگرام

م الف: 149278
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مفادآراء
374/ 12 آگهي ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
شــماره  رای  بــر  برا  1396 /12 /8-1396 /04 /472593 صــادره:  شــماره 
اصالحــی  رای  و   1395 /01 /18 مــورخ   139460302033000012
139660302033000070 مــورخ 1396/10/24 هیات قانون تعییــن تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضــی آقای اکبر غفــوری طرقی فرزند غالمحســین به شــماره ملی 
1239808641 در سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت 651/80 مترمربع قسمتی از 
پالک 620-991 فرعی از 141- اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز خریداری از ورثه مالک رسمی قاسم بیطرفان و غالمحسین غفوری 
محرز گردیده است که در آگهی قبلی مساحت ملک 581/86 متر مربع آگهی گردیده است 
که در حاضر مساحت آن 651/86 متر مربع می باشــد لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در  
دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومی از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به 
تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح قضایی نموده و گواهی مشعر بر تقدیم دادخواست را 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشده 
باشد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت برابر 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/26

م الف: 626 رحمت اله شاهدی معاون واحد ثبتی نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

12/290 شماره ابالغنامه: 9610106794701626 شماره پرونده: 9609986794700804 
شماره بایگانی شــعبه: 960804  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
عطائه اله رجالی، خواهان خانم صفیه جمشیدی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده عطائه 
اله رجالی به خواسته مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شــهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986794700804 
شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/01/22 ساعت 16 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 37585 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/84 در خصوص پرونده کالســه 961286 خواهان اصغر عباسیان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت مجید جوهری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 97/1/20 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35575 شعبه 9 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/347 شماره: 96/2027037080 - 96/12/08 چون مولود بابایی فرزند محمد علی به 
کدملی 1270392522  و الهام بابایی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 2825 و فاطمه 
بابایی فرزند محمد علی به شــماره شناســنامه 46730 با ارایه 6 برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 34 اصفهان رسیده مدعی هستند که 
به ترتیب اسناد مالکیت تمامت 22 و 7/27 سهم مشاع و 12 و 5/27 سهم مشاع و 12 و 5/27 
سهم مشاع تماما باستثنای بهای ثمنیه و از 94 سهم مشــاع از 5207/68 سهم ششدانگ 
زمین پالک 15190/9557  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره های چاپی 459838 
و 459839 و 459840 که در صفحــات 182 و 185 و 188 دفتر 195 ذیل ثبتهای 35669 
و 35670 و 35671 به نام نامبردگان سابقه ثبت و صادر و تســلیم گردیده و طبق گواهی 
دفتر امالک در رهن و بازداشت نمی باشد و به علت جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 38047 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )277 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/348 شــماره صادره: 1396/42/449298- 96/10/2 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 3184/198 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 249984 در صفحه 485 دفتر 
امالک جلد 1341 به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 48139 مورخ 1390/12/20 
ثبت منطقه جنوب اصفهان به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص تحت شماره 
چاپی برگی  852943 الف 90 ثبت و صادر و تســلیم  گردیده است ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 139621702024032472 مورخ 1396/09/14 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 139602155829000192 مورخ 
1396/09/29 به گواهی دفترخانه 101 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 37804 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )243 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/349  شماره: 96/2027036760-96/12/8 آقای عباسعلی بزرگزاد مقیمی فرزند علی 
با ارائه دو برگ استشهادیه محلی مدعی می باشــد سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک 
15194/2599 و انباری پالک 15194/2588 واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 320 و 
489 و 236 دفتر 80 و 162 و 448 امالک و شماره ثبت 28663 و 87240 و 13727 و شماره 
چاپی 978012 و 460983  097783 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد و همچنین به موجب 
سند 112770 مورخ 1389/12/11 دفتر 4 اصفهان در رهن بانک کشاورزی است که بعلت 
جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواســت صدور سند المثنی نموده اند لذا طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار 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 مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل ســند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
  م الف: 38120 شــبان رئیس منطقه ثبت اســناد شمال شــرق اصفهان )215 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/371 شــماره صــادره: 1396/42/470589- 96/12/5 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2711 فرعی از 4483 اصلی  واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 254551 در صفحه 323 دفتر امالک جلد 1364 به نام آقای جعفر محمدی زردخشویی 

تحت شماره چاپی مسلســل 155589   الف/91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 24037775 مورخ 1396/11/10 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 4201 مورخ 1396/11/10 به 
گواهی دفترخانه 245 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه 
جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 38161 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

12/373 شماره ابالغنامه: 9610106836710673 شماره پرونده: 9609986836701000 
شماره بایگانی شعبه: 961091  خواهان خانم حمیرا غالمی فرزند غالمحسین دادخواستی 
به طرفیت خوانده مظفر ابراهیمی فرزند ابوالمحمد به خواســته طالق به درخواست زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میرفندرسکی)خ میر( 
حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوسی طبقه 2 اتاق 205 ارجاع و 
به کالسه 961091 ثبت گردیده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در جلســه تاریخ 1396/12/27 ساعت 9 صبح در شعبه 7 
جهت استماع شهادت شهود حاضر گردد. م الف:38010 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه 

12/442 بدینوسیله به آقای خشایاراحمدیان فرزند اسفندیار به شماره ملي 1199152358 
متولد 24 / 11 / 1353 که طبق آدرس متن سند به آدرس : شهرضا خیابان حافظ غربي بن 
بست صالح فرعي 18 وطبق آدرس تقاضانامه صدوراجرائیه ساکن: شهرضا خیابان حافظ 
غربي بن بست صالح فرعي 18 پالک 140 که طبق گزارش ماموراداره پست امکان ابالغ 
واقعي اجرائیه در آدرس مندرجه درتقاضانامه صدوراجرائیه به شماوجودنداشته است ابالغ 
می گردد؛ براساس قراردادشماره 404430014023841 مورخ 17 / 08 / 1394 تنظیمي 
درصندوق کارآفریني امیدشــعبه شــهرضا آقاي پیمان آبرون به تعهدشماوغیره مبلغ سي 
میلیون ریال ازتسهیالت صندوق مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت وبنابه درخواست 
صندوق کارآفریني امیدشعبه شهرضا) بســتانکار پرونده ( اجرائیه به مبلغ سي میلیون ریال 
صادروپرونده تحت شماره بایگانی 9600080 درواحداجراي اسنادرسمي شهرضادر جریان 
رسیدگي مي باشدلذا به اســتناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 
مراتب یک نوبت در یکي ازروزنامه هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان جهت ابالغ به شمادرج 
ومنتشــر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت. م الف: 1039 محمدمهدي یوسفیان مســئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 

)179 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/364 مرجع رسیدگی: شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1363/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 6 عصر روز یک شنبه مورخه 1397/02/23، 
مشخصات خواهان: احسان اسدی فرزند عزیزاله به نشــانی خمینی شهر خ طالقانی بیمه 
رازی، مشــخصات خوانده: سید ســعید معماریان فرزند فخرالدین، خواســته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 12/500/000/000 ریال مطابق رسید عادی به انضمام کلیه خسارات قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســی، دالیل خواهان: کپی مصدق رسید عادی، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 7019 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/365 آقای حسن نوشانی کوشکی دارای شناسنامه شــماره 114  به شرح دادخواست 
به کالســه  1048/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصراله نوشــانی کوشکی به شناســنامه 5 در تاریخ 1395/6/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- صغری 
نوشانی کوشکی فرزند نعمت اله، ش.ش 40 )همســر( 2- یحیی نوشانی کوشکی فرزند 
نصراله، ش.ش 2739 )فرزند( 3- اکبر نوشانی کوشکی فرزند نصراله، ش.ش 32 )فرزند( 
4- مهدی نوشانی کوشکی فرزند نصراله، ش.ش 3931 )فرزند( 5- جواد نوشانی کوشکی 
فرزند نصراله، ش.ش 3547 )فرزند( 6- عبداله نوشــانی کوشــکی فرزند نصراله، ش.ش 
262- کوشک) فرزند( 7- حسن نوشــانی کوشــکی فرزند نصراله، ش.ش 114 )فرزند( 
8- احمدرضا نوشــانی کوشــکی فرزند نصراله، ش.ش 56 )فرزند( 9- مرتضی نوشــانی 
کوشــکی فرزند نصراله، ش.ش 33 )فرزند( 10- اصغر نوشانی کوشــکی فرزند نصراله، 
ش.ش 3038 )فرزند( 11- طاهره نوشانی کوشــکی فرزند نصراله، ش.ش 1592 )فرزند( 
12 - طیبه نوشــانی کوشــکی فرزند نصراله، ش.ش 2813 )فرزند( 13- زهرا نوشــانی 
کوشکی فرزند نصراله، ش.ش 29 )فرزند( 14- عشرت نوشــانی کوشکی فرزند نصراله، 
ش.ش 114 )فرزند(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7021 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )239 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

12/366 آقای ابراهیم شاه نظری درچه دارای شناسنامه شماره 8070  به شرح دادخواست به 
کالسه  1053/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رجبعلی شاه نظری درچه به شناسنامه 101 در تاریخ 1396/5/27 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ام لیال شاه نظری 
درچه فرزند صفرعلی، ش .ش 2 )همسر( 2- ابراهیم شاه نظری درچه فرزند رجبعلی، ش.ش 
7321 )فرزند( 3- طاهره شاه نظری درچه فرزند رجبعلی، ش.ش 8070 )فرزند( 4- مهری 
شــاه نظری درچه فرزند رجبعلی، ش.ش 7114 )فرزند( 5- زهرا شــاه نظری درچه فرزند 
رجبعلی، ش. ش 132 درچه )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 7031 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/376 شماره ابالغنامه: 9610106836810305 شماره پرونده: 9609986836801468 
شماره بایگانی شعبه: 961596  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
صدیقه حاتمی جونی فرزند نوروزعلی خواهان  آقای علی ترک زاد فرزند حسین دادخواستی 
به طرفیت  خوانده خانم صدیقه حاتمی جونی فرزند نورزعلی  به خواســته الزام به تمکین 
مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ میرفندرســکی)خ مدیر(- حدفاصل چهار باغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 1 - اتاق 103(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986836801468 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/01/14 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف:38015 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( 

)177 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
12/368 آقای کریم اشــرفی )ذی نفع( دارای شناسنامه شماره 72  به شرح دادخواست به 
کالسه  1047/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شیال صادقی به شناســنامه 354 در تاریخ 1390/2/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شهرت امیری فرزند 
مهدیقلی، ش.ش 67 )مادر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7030 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )119 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

12/369 شماره: 372/96 به موجب رای شماره 719 تاریخ 96/6/2 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- سید محمدرضا 
میرمفرح به نشانی مجهول المکان 2- هادی ربیعیان به نشــانی خمینی شهر خ آیت اله 
صهری خ پلیس متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان سعید مالکی به نشانی خمینی شهر بلوار منتظری فرعی 92 پ 58  با وکالت 
سجاد  آقامحمدی به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت 
مجتمع امیر ط 3 واحد 6 و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7029 شعبه 12 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )228 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
12/370 شــماره نامه: 9610113633601263 شماره پرونده: 9609983633600980 
شماره بایگانی شعبه: 960991 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالســه 960991 به آقای رامین کوزه گرزینالــی فرزند علی خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمد اکبریان 
فروشانی به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز 
شنبه مورخ 97/02/29 ســاعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی 
شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. م الف: 7034 
 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر )166 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

12/326 شماره: 960482 به موجب رای شماره 9609976794801128 تاریخ 96/9/28 
حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهاب 
جعفری فرزند مجید شغل آزاد  به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال ) 60/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد 
و شصت هزار ریال ) 1/860/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول در حق خواهان علی اکبر شریفی فرزند محمد 
شغل آزاد به نشانی اصفهان خ فردوسی نبش بن الله جنب بانک مسکن و نیم عشر اجرای 
احکام صادر و اعالم می نماید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:37140 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/324 شماره: 96-162 به موجب رای شماره 993-96 تاریخ 96/7/2 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها: 1- حسین 2- محمد 
3- داوود 4 مصطفی 5- مریم 6- مرضیــه 7- فاطمه 8- محبوبه همگی خلیلی فرزندان 
مرتضی 9- محسن اسفندیاری فرزند مرتضی همگی به نشانی آتشگاه کوهانستان کوچه 
گلزار کوچه ش صابری منزل شخصی، 10- صفر حسن پور فرزند ابدال به نشانی آتشگاه بعد 
ازپمپ بنزین نرسیده به آتش نشانی تعمیرگاه و فروشگاه لوازم پراید اسفندیاری 11- اقدس 
اغا کوچک حسینی فرزند مرتضی به نشــانی مجهول المکان به نحو تساوی محکومند به 
پرداخت مبلــغ 16/100/000  ریال بابت هزینه های کارشناســی و حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوی و تجدیدنظر طبق تعرفه های غیرمالــی و همچنین مبلغ 1/760/000 ریال 
هزینه دادرسی بانضمام نیم عشر در حق دولت در حق محکوم لها: 1- سید حسین 2- سید 
مرتضی 3- بدرالسادات 4- مهرالسادات همگی عقیلی فرزندان سید حسن 5- رضوان نادر 
 االصلی فرزند استاد جواد همگی به نشانی خ سروش مقابل داروخانه سروش کوی معصومی
 پ 11.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:36552 
 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )263 کلمه،

 3 کادر(
اخطار اجرایی

12/327 شماره: 706/95 به موجب رای شــماره 968 تاریخ 95/9/30 حوزه 28 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بابک چراغی فرزند 
عبدالعظیم شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/2/1 در حق محکوم 
له محسن نظری فرزند کمال شغل آزاد به نشــانی اصفهان خ احمدآباد نبش کوچه سپهر 
موبایل مرکزی شعبه 3 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:37348 شعبه 28 حقوقی مجتمع 

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

12/328 شماره: 120/96 به موجب رای شماره 310 تاریخ 96/7/22 حوزه 47 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه داود کشاوند فرزند محمد 
حسن به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 715/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک مورخ 91/9/30 لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق 
محکوم له مســعود فرهادی زاده فرزند عبدالوهاب به نشانی اصفهان خ نظر شرقی کوچه 
قهرمان بن بست افشین بن بست شقایق مجتمع سی گل و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:37565 شعبه 
47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
12/375 شماره: 1065/95 به موجب رای شــماره 960997679700020-96/1/19 و 
9609976797200778 تاریخ 96/1/19 حوزه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه هاشم انصاری به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/610/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 95/10/10 لغایت اجرای کامل حکم به همراه 
نیم عشر حق االجرا درحق محکوم له سید علی سجادی تبار با وکالت محمد باقر مریخی 
پور به نشانی خیابان حاج آقا رحیم ارباب مابین فرعی 11 و 13 مجتمع آریان طبقه دوم واحد 
202 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:38019 شعبه 
42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )190 کلمه،2 کادر(

اجراییه
12/70 شماره اجراییه:9610426797900109  شماره پرونده:9509986797901336 
شــماره بایگانی شــعبه:951338 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096797901056 و شماره دادنامه مربوطه 9509976797902812 محکوم علیه 
محمدرضا نودهی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 49/700/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/442/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/6/30 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان لهراسب سلطانی فرزند کیامرث به نشــانی اصفهان خ چهارباغ پایین ک 
کازورنی پاساژ مهدی فروشگاه سلطانی صادر و به انضمام نیم عشر دولتی. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 35753 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( )407 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

پرونــده:  شــماره    9610106793401787 ابالغنامــه: شــماره   12 /317
9509986793400712 شــماره بایگانــی شــعبه:950712 بموجــب درخواســت 
اجراي حکــم مربوطه بــه شــماره 9610096793400828 و شــماره دادنامه مربوطه 

9609976793402195 محکوم علیه مهرداد پویا محکوم اســت به پرداخت نفقه معوقه 
خواهان از تاریخ 92/7/1 لغایت 95/11/29 جمعًا به مبلغ نوزده میلیون و یکصد و چهل و 
شــش هزار تومان و همچنین بابت نفقه معوقه فرزند مشترک به نام دانیال از تاریخ تقدیم 
دادخواســت ) 95/8/26( لغایت 95/12/29  جمعا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان و 
از تاریخ 96/1/1 به صورت مستمر ماهیانه سیصد و شصت هزار تومان به انضمام دویست 
و سی و نه هزار و سیصد و بیست و پنج هزار تومان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ دویست و 
پنجاه هزار تومان هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در اجرای 
احکام در حق محکوم له زهرا صانعی عطاآبادی فرزند حســن علــی با وکالت زهرا امینی 
دهاقانی صادر و اعالم می نماید و پرداخت نیم عشــر حق االجــرا در حق دولت. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  * پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به 
صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های 
آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. * چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه 
و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکــی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در 
صورت عدم دسترسی به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف: 36537 شعبه 
چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهید حججی( 

)557 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103620214175 ابالغنامــه:  شــماره   12 /422
9609983620201056 شماره بایگانی شــعبه: 961073  خواهان سید مصطفی غفاری 
دادخواســتی به طرفیت خوانده امیر سراجه حسنی به خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان آران و بیدگل نموده که جهت رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگســتری  شهرســتان آران و بیدگل  واقع در آران و بیدگل ارجاع و به 
کالســه  9609983620201056 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/01/14 
و ســاعت 12/30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده امیر سراجه 
حسنی و درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار 
آگهی می شــو تا خوانده امیر سراجه حســنی پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 5/2/96/831 
 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان آران و بیدگل )168 کلمه، 

2 کادر(
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مفاد آراء 
12/352 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای شــماره 3858 مورخ 96/11/08  آقای عبدالحسین ســبحانی فروشانی   فرزند 
محمد اسماعیل  بشماره کالسه 0415 و به شــماره شناسنامه 238 صادره به شماره ملی 
1141504286 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دوباب مغازه به مساحت 
239/54 مترمربع از پالک  2274 و 2275 و 2273 و 3864 و 4328 و قســمتی از پالک 
1841 که قبل از تفکیک جز تعریض بوده است  فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر صورت مجلس تفکیکی 3690 مورخ 45/09/26 و 3572 مورخ 
21/06/29 و 1481 مورخ 42/02/06 و تقسیم نامه 29409 مورخ 51/12/24 و 16016 
مورخ 45/09/26 و سند 232900 مورخ 95/07/18 و ســند 29551 مورخ 74/02/19 

دفترخانه 91 و سند 90461 مورخ 71/03/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 3857 مورخ 96/11/08  خانم فاطمه سبحانی فروشانی   فرزند عبدالحسین  
بشماره کالسه 0412 و به شماره شناســنامه 263 صادره به شماره ملی 1141704005 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار و دوباب مغازه به مساحت 239/54 
مترمربع از پالک  2274 و 2275 و 2273 و 3864 و 4328 و قسمتی از پالک 1841 که 
قبل از تفکیک جز تعریض بوده است  فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر صورت مجلس تفکیکی 3690 مورخ 45/09/26 و 3572 مورخ 21/06/29 
و 1481 مورخ 42/02/06 و تقســیم نامــه 29409 مــورخ 51/12/24 و 16016 مورخ 
45/09/26 و سند 232900 مورخ 95/07/18 و سند 29551 مورخ 74/02/19 دفترخانه 

91 و سند 90461 مورخ 71/03/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 3859 مورخ 96/11/08  خانم بتول رحیمی فروشانی   فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 0417 و به شماره شناسنامه 15 صادره به شماره ملی 1141520362 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دوباب مغازه به مساحت 239/54 مترمربع از 
پالک  2274 و 2275 و 2273 و 3864 و 4328 و قسمتی از پالک 1841 که قبل از تفکیک 
جز تعریض بوده است  فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
صورت مجلس تفکیکی 3690 مورخ 45/09/26 و 3572 مورخ 21/06/29 و 1481 مورخ 
42/02/06 و تقســیم نامه 29409 مورخ 51/12/24 و 16016 مورخ 45/09/26 و سند 
232900 مورخ 95/07/18 و سند 29551 مورخ 74/02/19 دفترخانه 91 و سند 90461 

مورخ 71/03/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 3545 مورخ 96/11/02  آقای حســین جعفری فروشانی فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 1141415488 نسبت 
به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 25/04 مترمربع از پالک  2173  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18350 

مورخ 96/08/08 دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 3950 مورخ 96/11/11  آقای سلیمان قصری خوزانی   فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 1659 و به شماره شناسنامه 10287 صادره به شماره ملی 1142327701 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 102/37 مترمربع پالک  
710  فرعی از 99  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

116754 مورخ 92/02/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 3951 مورخ 96/11/11  آقای محمدرضا قصری خوزانی   فرزند جعفر  
بشماره کالسه 1658 و به شماره شناســنامه 383 صادره به شماره ملی 1141241102 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 102/37 مترمربع 
پالک  710  فرعی از 99  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 116754 مورخ 92/02/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 3926 مورخ 96/11/09  خانم صفرعلی عابدی   فرزند محمود  بشماره 
کالسه 1261 و به شماره شناسنامه 95 صادره به شــماره ملی 1141573611 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 120/04 مترمربع پالک 748  فرعی از 112  واقع در 
ماسه دانی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 59 دفتر 476   

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

8- رای شــماره 3996 مورخ 96/11/11  خانم رضوان لطفی پور  فرزند فتح اهلل   بشماره 
کالسه 0719 و به شماره شناسنامه 220 صادره به شماره ملی 1141522411 نسبت به 
5/25 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 245/20  مترمربع از پالک  1760  
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

26662 مورخ 50/12/14  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3979 مورخ 96/11/11  خانم فاطمه زهرا مجیری فروشــانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0945 و به شماره شناســنامه 1131067568 صادره به شماره 
ملی 1131067568 نسبت به 0/25دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
245/20  مترمربع از پالک  1760  فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه به صورت مع االواســطه از مالک رسمی قدمعلی 

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

10- رای شــماره 3982 مورخ 96/11/11  آقای محمد عرفان مجیری فروشانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0943 و به شماره شناسنامه 1130688313 صادره به شماره ملی 
1130688313 نسبت به 0/5دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 245/20  
مترمربع از پالک  1760  فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه به صورت مع االواسطه از مالک رسمی قدمعلی مجیری 

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

11- رای شــماره 4038 مورخ 96/11/11  آقای محمد عرفان مجیری فروشانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0942 و به شماره شناسنامه 1130688313 صادره به شماره ملی 
1130688313 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  
مترمربع از پالک  28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع االواسطه از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در صفحه 286 دفتر 

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

12- رای شماره 2159 مورخ 96/09/29  آقای غالمرضا مجیری فروشانی  فرزند حسین   
بشماره کالسه 0949 و به شماره شناســنامه 240 صادره به شماره ملی 1141685655 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  مترمربع از پالک  
28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ارائه قولنامه و سهم االرث از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در صفحه 286 دفتر 154 

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

13- رای شماره 2158 مورخ 96/09/29  آقای علیرضا مجیری فروشانی  فرزند حسین   
بشماره کالسه 0947 و به شماره شناسنامه 1962 صادره به شماره ملی 1141155400 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  مترمربع از 
پالک  28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه و سهم االرث از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در صفحه 286 دفتر 

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

14- رای شــماره 2160 مورخ 96/09/29  خانم فاطمه زهرا مجیری فروشــانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0944 و به شماره شناسنامه 1131067568 صادره به شماره ملی 
1131067568 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  
مترمربع از پالک  28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه و ســهم االرث از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در 

صفحه 286 دفتر 154 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 4029 مورخ 96/11/11  خانم فرزانه موسوی فرد  فرزند سید احمد بشماره 
کالسه 0491 و به شماره شناسنامه 294 صادره به شماره ملی 2002073201 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284  مترمربع از پالک  1072  فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع الواسطه از مالک رسمی 

اکرم و اعظم شیخ االسالم  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 4028 مورخ 96/11/11  آقــای احمد نقدی فرزند رمضان  بشــماره 
کالسه 1473 و به شماره شناســنامه 2923 صادره به شماره ملی 1141299968 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 150/86  مترمربع از پالک  255  فرعی از 
113 اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  ثبت در صفحه 11 دفتر 611 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 3387 مورخ 96/10/27  آقای محمد حســین دباغی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 1491 و به شماره شناســنامه 200 صادره به شماره ملی 1141101610 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 149/04 مترمربع از پالک  
62/3  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 110849 مورخ 96/09/09 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 6248 مورخ 96/05/28  آقای نادعلی کمالــی اندانی فرزند فتحعلی  
بشماره کالسه 0240 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 1141713810 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166  مترمربع از پالک  628  فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 206 دفتر 255 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 3953 مورخ 96/11/11  آقای سید ابوالفضل هاشمی فروشانی  فرزند سید 
رضا  بشماره کالسه 1643 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 1141496577 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80/11 مترمربع  از پالک شماره 508 فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12496 مورخ 

86/04/21 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 3379 مورخ 96/10/27  آقای ناصر جبلی فروشانی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1466 و به شماره شناسنامه 636 صادره به شماره ملی 1818205807 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/75 مترمربع  از پالک شماره 3542 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 298 

و 301 دفتر 297  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 3717 مورخ 96/11/07  آقای ولی اله هارونی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 2171 و به شماره شناسنامه 998 صادره به شماره ملی 1129214478 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 204/71 مترمربع  از پالک شماره 833 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 525 

دفتر 572  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 3928 مورخ 96/11/10  آقای علیرضا سبحانی  فرزند حبیب اله  بشماره 
کالسه 1242 و به شماره شناسنامه 109 صادره به شماره ملی 1141694328 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 125 مترمربع  از پالک شماره 539 
فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

68245 مورخ 96/03/31 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 3828 مورخ 96/11/07  آقای محســن ســبحانی  فرزند حبیب اله  
بشماره کالسه 1243 و به شماره شناسنامه 1542 صادره به شماره ملی 1141285861 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 125 مترمربع  از پالک 
شــماره 539 فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند 68245 مورخ 96/03/31 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 0844 مورخ 96/01/28  آقای مهدی عمادی  فرزند فتح اهلل بشماره 
کالسه 1492 و به شماره شناسنامه 11096 صادره به شماره ملی 1142335828 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152 مترمربع  از پالک شماره 375 
فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

283832  مورخ 95/11/18 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 0845 مورخ 96/01/28  خانم لیال عسکرانی خوزانی  فرزند اصغر بشماره 
کالسه 1493 و به شماره شناسنامه 1271810387 صادره به شماره ملی 1271810387 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152 مترمربع  از پالک 
شــماره 375 فرعی از 105  اصلی واقع در انــدان  بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند 283832  مورخ 95/11/18 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 2461 مورخ 96/10/11  خانم مریم شــفیعی  فرزند اسماعیل  بشماره 
کالسه 1421 و به شماره شناسنامه 18289 صادره به شماره ملی 1140182439 نسبت 
به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مســاحت 200 مترمربع  از پالک 
شــماره 81 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 234153  مورخ 95/12/22 ارائه قولنامه از مالک سند ذکر 

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

27- رای شماره 2462 مورخ 96/10/11  آقای مجتبی شفیعی خوزانی  فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 1125 و به شماره شناسنامه 30 صادره به شماره ملی 1141672731 نسبت به 4 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 200 مترمربع  از پالک شماره 
81 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش انــدان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 234153  مورخ 95/12/22 ارائه قولنامه از مالک سند ذکر شده 

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

28- رای شماره 3829 مورخ 96/11/07  آقای علیرضا سبحانی  فرزند حبیب اله  بشماره 
کالسه 1244 و به شماره شناسنامه 109 صادره به شماره ملی 1141694328 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب انبار به مساحت 790/50 مترمربع  از پالک شماره 541 
فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 5001 و 5000  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 3830 مورخ 96/11/07  آقای محسن سبحانی  فرزند حبیب اله  بشماره 
کالسه 1245 و به شماره شناسنامه 1542 صادره به شماره ملی 1141285861 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب انبار به مساحت 790/50 مترمربع  از پالک شماره 541 
فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 5001 و 5000  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 3834 مورخ 96/11/07  خانم زهره خالویی خوزانی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 0266 و به شماره شناسنامه 1639 صادره به شماره ملی 1141185032 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 218/82 مترمربع  از پالک شماره 317/1 
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 8578 مورخ 91/08/07 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 4004 مورخ 96/11/11  خانم نازنین عظیمی دستگردی  فرزند یداله  
بشماره کالسه 1578 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1142193462 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 125/63  مترمربع  از پالک شماره 769 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی احمد مسعودیان سند 5041 مورخ 35/11/03 دفترخانه 73 و سند 65693 

مورخ 63/0202 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 4334 مورخ 96/11/18  آقای غالمرضا پیمانی  فرزند محمد ابراهیم  
بشماره کالسه 1554 و به شماره شناســنامه 914 صادره به شماره ملی 1818227371 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 157/51 مترمربع  از پالک شماره 4890 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 11243  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 4163 مورخ 96/11/16  خانم ربابه پیمانی  فرزند حسینعلی  بشماره 
کالسه 1746 و به شماره شناسنامه 238 صادره به شماره ملی 1141358883 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 474 مترمربع  از پالک شماره 400 فرعی از 107  اصلی 
واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 104447 

مورخ 35/05/17 دفترخانه 38  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 4277 مورخ 96/11/11  آقای ســید ناصر سادات ورنوسفادرانی  فرزند 
سید مهدی  بشماره کالسه 1714 و به شماره شناســنامه 13043 صادره به شماره ملی 
1140506609 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 152/16  
مترمربع  از پالک شماره 455 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی ابراهیم وطن طی  سند الکترونیکی  

11615  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 1984 مــورخ 96/09/26  آقــای نادعلی حاجیان فروشــانی  فرزند 
غالمحسین  بشماره کالســه 0913 و به شماره شناســنامه 357 صادره به شماره ملی 
1141621827 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183 مترمربع  از پالک شماره 
83 فرعی از 80  اصلی واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 59857 مورخ 91/09/02  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 3410 مورخ 96/10/28  خانم زهرا نوری خوزانی فرزند اسداهلل  بشماره 
کالسه 1297 و به شماره شناســنامه 1067 صادره به شماره ملی 1141281104 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 190/73  مترمربع  از پالک شماره 1337 فرعی از 
82  اصلی واقع در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
827394 و سند الکترونیکی 9237 و سند 2358 سند 985473 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 4152 مورخ 96/11/16  خانم مژگان میرزایی  فرزند قدیرعلی  بشماره 
کالسه 1873 و به شماره شناسنامه 1130020169 صادره به شماره ملی 1130020169 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 180  مترمربع  از پالک شماره 125 
فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند الکترونیکی 8855  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 4100 مورخ 96/11/15  آقای ناصر کریمی  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 1725 و به شماره شناسنامه 10312 صادره به شماره ملی 1142327957 نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 355/73  مترمربع  از پالک شماره 169 
فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی ســند 127442 مورخ 80/02/15 دفترخانه 72 مریم 
زمانی و سند 158487 مورخ 84/04/27 عفت صرامی و سند 127293 مورخ 80/02/06 
دفترخانه 72 عفت صرامی و سند 104279 مورخ 77/03/23 بتول قندی و سند 25237 

مورخ 75/10/08 مریم پریشانی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 4101 مورخ 96/11/15  آقای محسن رفیعی فروشانی  فرزند حسنعلی  
بشماره کالسه 1723 و به شماره شناســنامه 223 صادره به شماره ملی 1141668556 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 165/87  مترمربع  از پالک شماره 
187 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 141815 مورخ 96/04/19 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
40- رای شــماره 3383 مورخ 96/10/27  آقای حســن هــوازاده جوآبــادی  فرزند 
محب علی  بشماره کالســه 1203 و به شماره شناســنامه 1003 صادره به شماره ملی 
1140846922 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 211/19  
مترمربع  از پالک شــماره 1325 فرعی از 99  اصلی واقع در جــوی آباد  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 147926 مورخ 82/10/13 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 3384 مورخ 96/10/27  آقای حسن هوازاده جوآبادی  فرزند محب علی  
بشماره کالسه 1204 و به شماره شناسنامه 1003 صادره به شماره ملی 1140846922 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 300 مترمربع  از پالک شماره 1325 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 147926 

مورخ 82/10/13 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 4133 مورخ 96/11/16  آقای رضا حاجی هاشــمی ورنوســفادرانی 
فرزند محمد  بشماره کالســه 0892 و به شماره شناســنامه 481  صادره به شماره ملی 
1141036673 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 219/40  
مترمربع  از پالک شماره 45 فرعی از 118  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 354 دفتر 576  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 4132 مورخ 96/11/16  خانم نرگس اشتری فرزند نعمت اهلل  بشماره 
کالسه 0891 و به شماره شناسنامه 312  صادره به شماره ملی 1141071827 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/40  مترمربع  از پالک شماره 45 
فرعی از 118  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 202 دفتر 221  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 7388 مورخ 96/06/12  آقای جعفر قدیری فرزند محمد تقی  بشماره 

کالسه 0424 و به شماره شناسنامه 11911  صادره به شماره ملی 1140372157 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 173/23  مترمربع  از پالک 
شماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 25805 مورخ 76/02/21 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

45- رای شماره 7389 مورخ 96/06/12  خانم مهری قدیری فرزند محمد بشماره کالسه 
0426 و به شماره شناسنامه 96  صادره به شماره ملی 1141673398 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 173/23  
مترمربع  از پالک شــماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42816 مورخ 66/05/17 دفترخانه 59 

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

46- رای شماره 7387 مورخ 96/06/12  خانم رخساره ســلطانی ورنوسفادرانی فرزند 
عبدالحسین  بشماره کالسه 0425 و به شماره شناسنامه 1130105180  صادره به شماره 
ملی 1130105180 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
173/23  مترمربع  از پالک شماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 63515 مورخ 86/10/25 

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

47- رای شماره 7386 مورخ 96/06/12  خانم پریســا رضایی  فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 0463 و به شماره شناسنامه 1130307247  صادره به شماره ملی 1130307247 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 173/23  مترمربع  از 
پالک شماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 5598 مورخ 93/05/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

48- رای شــماره 4365 مورخ 96/11/21  خانم آمنه قورچانــی خوزانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0555 و به شماره شناسنامه 1236  صادره به شماره ملی 1141154447 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220/20  مترمربع  از پالک شماره 126 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 41585 
مورخ 82/01/31 دفترخانه 46 مع الواسطه از مالک رسمی زیبا طاهری مالحظه و محرز 

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

49- رای شــماره 4338 مورخ 96/11/18  آقای کریم رضایــی خوزانی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 1856 و به شماره شناســنامه 297  صادره به شماره ملی 1141649810 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/46  مترمربع  از پالک 
شماره 92 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 467 دفتر 380  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 4339 مورخ 96/11/18  خانم عصمت افتخاری نژاد  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1857 و به شماره شناســنامه 377  صادره به شماره ملی 1141145847 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/46  مترمربع  از پالک 
شماره 92 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 464 دفتر 380  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 4092 مورخ 96/11/15  آقای ســیاوش هارون رشیدی  فرزند پرویز  
بشماره کالسه 1711 و به شماره شناســنامه 937  صادره به شماره ملی 1129213854 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/98  مترمربع  از پالک شماره 556 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رســمی ســلطان علی صالحی ثبت در صفحه 193 دفتر 159 مالحظه و محرز 

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

52- رای شــماره 4532 مورخ 96/11/23  آقای غالمحســین صلواتی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0174 و به شماره شناســنامه 12  صادره به شماره ملی 1141523361 
نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ و دو باب مغازه به مساحت 396  مترمربع  از پالک شماره 
744 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 566 دفتر 227 و مع الواسطه از مالکین رسمی یداهلل 
و عبداهلل عابدی ثبت در صفحه 508 دفتر 105 و ســند الکترونیکی 12383   مالحظه و 

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

53- رای شماره 4058 مورخ 96/11/14  آقای حجت اله حسن زاده فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 1204 و به شماره شناسنامه 1130209598  صادره به شماره ملی 1130209598 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری  به مساحت 46/6  
مترمربع  از پالک شماره 708 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 69114 مورخ 96/07/06 دفترخانه 172  مالحظه و محرز 

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

54- رای شماره 4059 مورخ 96/11/14  آقای ابراهیم  حســن زاده احمد آبادی  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 1205 و به شماره شناسنامه 2  صادره به شماره ملی 1142183068 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری  به مساحت 46/6  
مترمربع  از پالک شماره 708 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 69114 مورخ 96/07/06 دفترخانه 172   مع الواسطه از 

مالک رسمی تقی سمسار مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 4613 مورخ 96/11/24  خانم فاطمه مختاری  فرزند شکراله  بشماره 
کالسه 1835 و به شماره شناسنامه 562  صادره به شماره ملی 1141688875 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 150/67  مترمربع  از پالک شماره 
228 و 227 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100675  مورخ 78/01/24 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

56- رای شــماره 4612 مورخ 96/11/24  آقای مرتضی عمویی خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 1832 و به شماره شناسنامه 12059  صادره به شماره ملی 1140373625 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 150/67  مترمربع  از پالک 
شماره 228 و 227 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100675  مورخ 78/01/24 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

57- رای شماره 3528 مورخ 96/11/02  خانم مرحمت زهتاب خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 1639 و به شماره شناسنامه 62  صادره به شماره ملی 1141564793 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 302/11  مترمربع  از پالک شماره 1031 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 67 دفتر 8   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 3527 مورخ 96/11/02  آقای رجبعلی زهتاب خوزانی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 1638 و به شماره شناسنامه 10403  صادره به شماره ملی 1140356984 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 302/11  مترمربع  از پالک 
شــماره 1031 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 73 دفتر 8 و صفحه 304 دفتر 156  مالحظه و محرز گردیده است.
اادامه در صفحه 6
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
59- رای شــماره 3529 مورخ 96/11/02  خانم فاطمه زهتاب سدهی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالسه 1640 و به شماره شناســنامه 104  صادره به شماره ملی 1141519313 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 302/11  مترمربع  از پالک 
شــماره 1031 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 70 دفتر 8   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 4630 مورخ 96/11/25  آقای روح اله نعمتی ورنوسفادرانی  فرزند شکراله  
بشماره کالسه 0547 و به شماره شناسنامه 1291  صادره به شماره ملی 1141181551 
نسبت به ششدانگ یکباب دامداری  به مســاحت 484/45  مترمربع  از پالک شماره 43 
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه گواهی حصر وراثت به شماره 1930/87 که متقاضی یکی از وراث است  سند 8334 

مورخ 57/03/30 دفتر خانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 4618 مورخ 96/11/24  آقای وحید سرمست  فرزند حسن  بشماره کالسه 
1817 و به شماره شناسنامه 665  صادره به شماره ملی 1141106264 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 110  مترمربع  از پالک شماره 88 فرعی از 118  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19235 مورخ 96/10/27 

دفترخانه 276   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 4131 مورخ 96/11/16  خانم زهرا جوانمرد  فرزند حســین  بشماره 
کالسه 1482 و به شماره شناسنامه 1667  صادره به شماره ملی 1290527970 نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 30/90  مترمربع  از پالک شماره 2523 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند تک برگ 9718 

سند 19183 مورخ 95/10/09 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 4622 مورخ 96/11/24  خانم گوهر ستاره  فرزند حسین  بشماره کالسه 
0166 و به شماره شناســنامه 15521  صادره به شــماره ملی 1140153994 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 188  مترمربع  از پالک شماره 73 فرعی از 118  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی رویا گرجی از سند 1270111 مورخ 80/01/19 دفترخانه46 و سند 99398 مورخ 

70/08/16  دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 4470 مورخ 96/11/23  آقای / خانم عزت اسماعیلی ورنوسفادرانی  
فرزند محمد حسین  بشماره کالسه 0057 و به شماره شناسنامه 647  صادره به شماره ملی 
1141014688  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 181/37  مترمربع  از پالک 
شماره 3600 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 64513 مورخ 68/02/28 و سند 119042 مورخ 84/11/05 دفترخانه 63    

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

65- رای شماره 4635 مورخ 96/11/25  آقای مهدی کریمی  فرزند رضا  بشماره کالسه 
1445 و به شماره شناسنامه 498  صادره به شماره ملی 1140701738 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 194/16  مترمربع  از پالک شماره 841 و 841/1  فرعی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالکین رسمی طی سند 35236 مورخ 57/05/09 دفترخانه 61 سند 36800 

مورخ 90/11/05 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 4766 مورخ 96/11/28  آقای احمد فیروزه فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 0398 و به شماره شناسنامه 1512  صادره به شماره ملی 1817110438 نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان 2 طبقه  به مساحت 230  مترمربع  از پالک شماره 88  اصلی 
واقع در قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
یداله محمدی سند 22904 مورخ 94/05/22 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شــماره 4763 مورخ 96/11/28  آقای محمد نیل فروش زاده  فرزند محبعلی  
بشماره کالسه 0305 و به شماره شناسنامه 4209  صادره به شماره ملی 1281517860 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 231  مترمربع  از پالک شماره 1205 و 1204  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 171 دفتر 281 و ثبت در صفحه 182 دفتر 281 سند 221645 مورخ 92/12/06 از 

پالک 1204  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 4834 مورخ 96/11/30  آقای ســید محمد حسن موسوی صدر فرزند 
سید جان محمد  بشماره کالسه 0184 و به شماره شناسنامه 679  صادره به شماره ملی 
5558772115 نسبت به ششدانگ دو باب مغازه و تحتانی مسکونی به مساحت 203/80  
مترمربع  از پالک شماره 491 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 20163 مورخ 96/01/30 دفترخانه 300    مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 4767 مورخ 96/11/28  خانــم ندا بلوری  فرزند عزت اهلل  بشــماره 
کالسه 0915 و به شماره شناسنامه 8756  صادره به شماره ملی 1142312437 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه در حال ســاخت  به مساحت 231/70  مترمربع  از پالک شماره 
22 فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 431 دفتر 657    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 1998 مورخ 96/09/26  خانم معصومه فرهادی  فرزند رجبعلی  بشماره 
کالسه 1381 و به شماره شناسنامه 227  صادره به شماره ملی 1142147290 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93/88  مترمربع  از پالک شماره 83 فرعی از 80 اصلی 
واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6523 مورخ 

96/02/28 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 4530 مورخ 96/11/23  خانم ربابه رحیمی اندانی  فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1461 و به شماره شناســنامه 24  صادره به شماره ملی 1141583968 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 148/92  مترمربع  از پالک شماره 567  فرعی از 111 
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 28398 مورخ 76/04/16 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 227 دفتر 282 مع الواسطه از 

مالک رسمی کوکب سلطان رحیمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 4859 مورخ 96/11/30  خانم پروانه شــفیع پور  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1853 و به شماره شناسنامه 1523  صادره به شماره ملی 4897515319 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مســاحت 153/29  مترمربع  از پالک شماره 3273 
فرعی از 87 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه ارائه قولنامه از محمد شفیع پور و ابراهیم شفیع پور  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
73- رای شماره 4855 مورخ 96/11/30  خانم اکرم هلیلی  فرزند نصیر  بشماره کالسه 
1096 و به شــماره شناســنامه 1622  صادره به شــماره ملی 1293142611 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/50  مترمربع  از پالک شماره 816 فرعی از 99 اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ارائه قولنامه 
از مالکین رسمی خدیجه بدیحی و بیبی ماه صالحی سند 1445 مورخ 27/02/25 و سند 

40599 مورخ 55/08/24  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 4856 مورخ 96/11/30  آقای ســید ابراهیم دیباجی  فرزند سید حسن  
بشماره کالسه 1715 و به شماره شناســنامه 368  صادره به شماره ملی 1141517957 
نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 2250  مترمربع  از پالک شماره 
16 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

55034 مورخ 96/05/05  دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 4848 مورخ 96/11/30  آقــای محمد تقی رضایــی آدریانی  فرزند 
غالمحسین  بشماره کالســه 1727 و به شماره شناســنامه 171  صادره به شماره ملی 
1142151921 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/54  مترمربع  از پالک 
شماره 864 فرعی از 109 اصلی واقع در صحرای درب آدریان   بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9131 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 4853 مورخ 96/11/30  آقای علی اصغر هاشم زاده خوزانی  فرزند قدیر  
بشماره کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 2877  صادره به شماره ملی 1141231468 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان تجاری  به مساحت 169/78  
مترمربع  از پالک شــماره 9 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآبــاد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13600 مورخ 93/09/31 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

77- رای شماره 4852 مورخ 96/11/30  آقای رحیم خسروی خوزانی  فرزند محمد مهدی  
بشماره کالسه 1278 و به شماره شناســنامه 27  صادره به شماره ملی 1141660989 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان تجاری  به مساحت 169/78  
مترمربع  از پالک شــماره 9 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآبــاد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13600 مورخ 92/09/31 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

78- رای شــماره 2381 مورخ 96/10/27  خانم مرضیه حاجیان فروشــانی  فرزند علی  
بشماره کالسه 1092 و به شماره شناسنامه 1410  صادره به شماره ملی 1141323087 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 245/80  مترمربع  از پالک 
شماره 1873 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 14637 مورخ 82/07/06 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 3380 مورخ 96/10/27  آقای صدیقه صرامی   فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1093 و به شماره شناسنامه 73  صادره به شماره ملی 1141550131 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 245/84  مترمربع  از پالک شماره 1873 
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
69548 مورخ 96/08/29 دفترخانه 172 و سند 23696 مورخ 87/08/11 دفترخانه 172   

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

80- رای شــماره 4673 مورخ 96/11/25  آقای علیرضا گرجی ورنوســفادرانی فرزند 
رحیم   بشماره کالسه 0925 و به شماره شناسنامه 1130138178  صادره به شماره ملی 
1130138178 نسبت به 1/75 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مساحت 245/30  مترمربع  از پالک شماره 484 فرعی از 122 اصلی واقع 
در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 43552 

مورخ 87/12/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 4674 مورخ 96/11/25  آقای رســول گرجی ورنوســفادرانی فرزند 
رحیم   بشماره کالسه 0926 و به شماره شناسنامه 1130062988  صادره به شماره ملی 
1130062988 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 245/30  مترمربع  از پالک شماره 484 فرعی از 122 اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 43552 

مورخ 87/12/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 4675 مورخ 96/11/25  خانم ســیمین تهال فرزند شکراهلل   بشماره 
کالسه 1577 و به شماره شناسنامه 1130224864  صادره به شماره ملی 1130224864 
نسبت به 1/25 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 245/30  مترمربع  از پالک شــماره 484 فرعی از 122 اصلی واقع در صحرای 
بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 43552 مورخ 

87/12/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 4867 مورخ 96/11/30  خانم اکرم مجیری فرزند کرمعلی   بشــماره 
کالسه 0341 و به شماره شناسنامه 22003  صادره به شماره ملی 1140219588 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 136/36  مترمربع  از پالک شماره 418 فرعی از 
120 اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 148 دفتر 61   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 4529 مورخ 96/11/23  خانم ربابه رحیمی اندانی فرزند یداهلل   بشماره 
کالسه 1796 و به شماره شناســنامه 24  صادره به شماره ملی 1141583968 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به به مســاحت 148/92  مترمربع  از پالک شماره 567 فرعی 
از 111 اصلی واقع در صحرای نخــود جاری اندان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 28395 مورخ 76/04/16 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 227 دفتر 
 282 مع الواســطهاز مالک رســمی کوکب ســلطان رحیمی    مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 4850 مورخ 96/11/30  خانم زهرا باقری  فرزند قنبر   بشماره کالسه 
0311 و به شماره شناسنامه 739  صادره به شماره ملی 1141176033 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به به مساحت 238/20  مترمربع  از پالک شــماره 22 فرعی از 114 اصلی 
واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 225387 مورخ 

93/08/18 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 3294 مورخ 96/10/23  خانم بتول هوازاده جوآبادی  فرزند حســن   
بشماره کالسه 1340 و به شماره شناســنامه 11  صادره به شماره ملی 1142210103 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 173/05  مترمربع  از پالک شماره 396 
فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

20401 مورخ 74/05/18 دفترخانه 91    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 4905 مورخ 96/12/02  خانم هاجر پریشانی فروشانی فرزند محمدرضا   
بشماره کالسه 3499 و به شماره شناسنامه 4429  صادره به شماره ملی 1142272338 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 180/16  مترمربع  از 
پالک شماره 1907 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 211162 مورخ 91/04/05 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
88- رای شماره 4904 مورخ 96/12/02  آقای حمیدرضا پریشانی فروشانی فرزند رجبعلی   
بشماره کالسه 3498 و به شماره شناســنامه 265  صادره به شماره ملی 1141716331 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 180/16  مترمربع  از 
پالک شماره 1907 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 211162 مورخ 91/04/05 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
89- رای شماره 4315 مورخ 96/11/18  آقای محمد جواد رفیعی فروشانی فرزند حسنعلی   
بشماره کالسه 1257 و به شماره شناســنامه 211  صادره به شماره ملی 1141144182 
نسبت به 4 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 226/45  مترمربع  از 
پالک شماره 52 فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 21575 مورخ 96/03/04 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
90- رای شــماره 4314 مورخ 96/11/18  خانم مریم پریشــانی فرزند فتح اله   بشماره 
کالسه 1256 و به شماره شناسنامه 1682  صادره به شماره ملی 1141253925 نسبت به 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 226/45  مترمربع  از پالک شماره 
52 فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 21575 مورخ 96/03/04 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 0967 مورخ 96/12/05  خانم اکرم رضایی آدریانی  فرزند هاشم   بشماره 
کالسه 0967 و به شماره شناسنامه 638  صادره به شماره ملی 1142442535 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 192/20  مترمربع  از پالک شماره 360  فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

14894 مورخ 92/11/03 دفترخانه 305   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 4770 مورخ 96/11/28  آقای غالم رشــیدی  فرزند خدا بنده   بشماره 
کالسه 1913 و به شماره شناســنامه 11  صادره به شماره ملی 5759848186 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/10  مترمربع  از پالک شماره 818  فرعی از 99 

اصلی واقع در جوی  آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 
12689    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
93- رای شماره 4877 مورخ 96/12/02  آقای ابوالحسن رشیدی  فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1971 و به شماره شناسنامه 3  صادره به شــماره ملی 1129703797 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/60  مترمربع  از پالک شماره 2484  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی  آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 335 

دفتر 305 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 96/12/10
تاریخ چاپ نوبت دوم : 96/12/24

م الف: 6987  آقای نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ رای

12/353 کالسه پرونده 96/1491 شــماره دادنامه: 2192-96/11/7 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مهرنوش مهرداد با وکالت سید 
محسن بنی هاشمی به نشــانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرســیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پ 2 ط 3،  خوانده: حسین ایمانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه 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 مهرنوش مهرداد 
فرزند محمد اسماعیل با وکالت سید محسن بنی هاشمی به طرفیت حسین ایمانی فرزند 
رضا به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 575391 
مورخ 96/6/31 عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با 
توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/10/27  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/675/000 ریال بابت خسارات 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اســتهالک 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 ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:7014 شعبه چهارم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/354 شماره پرونده: 175/96 شماره دادنامه: 479-96/12/3 خواهان: مهرنوش مهرداد 
به نشانی خمینی شــهر منظریه خ محمد طاهر کوچه باران فرعی 232 پ 517 با وکالت 
سید محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
کوچه 136 پ 2 طبقه ســوم، خوانده: جعفر محمدی ورزقانی به نشانی مجهول المکان، 
شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر 
مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم مهرنوش مهرداد 
فرزند محمد اسماعیل با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی فرزند کریم به طرفیت جعفر 
محمدی به خواســته مطالبه یک فقره چک به شــماره 477/102279 به شماره حساب 
جاری 0109912478005 بــه مبلغ 50/000/000 ریال دادگاه با توجه به دادخواســت 
تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه یک فقره و اینکه 
بودن اصول مستندات در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه شــورا و اینکه نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواسته خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحاق 
یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین 
قوه قضائیه حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/695/000  ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت 
وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
شورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی 
دادگستری خمینی شهر می باشد.م الف: 7013 شعبه 11 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر)351 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/355 آقای احسان شیروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 2738  به شرح دادخواست 
به کالسه  1006/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فضل ا... شیروی خوزانی به شناسنامه 10510 در تاریخ 1396/10/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- طاهره خالقی خوزانی فرزند حسین، ش.ش 419 مادر 2- مهری نوری خوزانی فرزند 
یداله، ش.ش 315 همسر 3- احسان شیروی خوزانی فرزند فضل اله، ش.ش 2738 فرزند 
4- الهه شــیروی خوزانی فرزند فضل اله، ش.ش 1225 فرزند 5- الهام شیروی خوزانی 
فرزند فضل اله، ش.ش 13592 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 7000 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/356 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2662/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10/15 صبح مورخه 1397/1/18، 
مشخصات خواهان: محمود نقدی با وکالت محمد علی آلویی به نشانی خمینی شهر چهار 
راه شریعتی ابتدای شریعتی شــمالی طبقه فوقانی دفتر اسناد رسمی، مشخصات خوانده: 
فاتح رحمانی، خواسته و بهای آن:  تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانکی شماره 951451/44 مورخ 
96/7/10 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک شماره 951415 مورخ 96/7/10 کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت 
وکالتنامه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6968 شــعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/357 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1638/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 روز شنبه مورخه 
1397/1/18، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار شهید بهشتی فاز اول دانش 3 پ 108، مشخصات خوانده: محمدرضا نصیری فرزند 
ابراهیم، خواسته و بهای آن:  صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سه فقره حواله 
به مبلغ 139/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی حق الوکاله، 
دالیل خواهان: کپی مصدق حواله ها و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 7003 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )197 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
7/358 شماره: 588/96 به موجب رای شماره 1381 تاریخ 96/7/29 حوزه چهارم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت استاک 
سرزمین اطمینان )حجت اله فرجی( به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت 3/195/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له علیرضا محب محمدی فرزند مصطفی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه شهید ناصر کاوه پ 103 و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6890 
 شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختــالف شهرســتان خمینی شــهر )186 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/359 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1994/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30  صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/3/2، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار بهشــتی خیابان خیام ک دانش 3 پالک 108، مشــخصات خوانده: مهدی نعمتی، 
خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک شماره 54044938 عهده بانک ملت مورخ 
96/8/30 به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرســی ،حق الوکاله 
وکیل، خسارت تاخیر،  دالیل خواهان: فتوکپی مصدق چک، فتوکپی مصدق گواهی عدم 
پرداخت، وکالتنامه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7005 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/360 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2310/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 10 صبح مورخه 1397/1/29، 
مشخصات خواهان: محمود نقدی فروشانی با وکالت قدرت اله خسروی به نشانی خ شیخ 
صدوق شمالی خ شــیخ مفید کوچه سعدی جنوبی جنب ســاختمان پاسارگاد دفتر آقای 
احمدپور، مشخصات خوانده: شهرام بهمنش فرزند ماشااله، خواسته و بهای آن:  تقاضای 
صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره حواله به مبلغ 80/000/000 ریال 
با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله، دالیل خواهان: فتوکپی 
مصدق حواله، فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت، یک برگ وکالتنامه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 6967 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/361 شماره پرونده: 139604002121000347/1 شماره بایگانی پرونده: 9600457 
شــماره آ گهی  ابالغیه: 139603802121000076  آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600457 بدین وسیله به آقای مهدی وطن خواه ورنوسفادرانی، نام پدر: رجبعلی، تاریخ 
تولد: 1362/09/25 شماره ملی 1141302748 شماره شناسنامه: 3201 به نشانی خمینی 
شهر قائمیه خیابان سلمان فارسی کوچه شهید جعفری نژاد ابالغ می شود که خانم منیژه 
سبزیان ورنوســفادرانی جهت وصول یک جلد کالم ا... مجید به هدیه 200 هزار ریال و 
بانضمام مبلغ دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار بعنوان مهرالسنه و بانضمام یک جام 
آینه و یک جفت شمعدان مقوم به 10 میلیون ریال و بانضمام مبلغ 20 میلیون ریال بابت 
خرید البسه زنانه و بانضمام مقدار 50 مثقال طالی ساخته شده زرگر پسند هیجده عیار و 
بانضمام تعداد 60 عدد ســکه طال تمام بهار آزادی و بانضمام یک تخته فرش 4*3 مقوم 
به 10 میلیون ریال به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1392/4/16-10068 
دفترخانه ازدواج 119 خمینی شهر استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به بایگانی 9600457 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/11/30 
مامور، آدرس به شرح متن سند شناخته نشد،  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 
خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 7017 یزدانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)249 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/362 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2023/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 11/30 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/03/05، مشخصات خواهان: محسن رستمی فرزند محمد علی به نشانی 
خمینی شهر دستگرد قداده نبش ک 51، مشخصات خوانده:بهمن صالحی فرزند نعمت 
اله، خواســته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 7024 شعبه 12 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )161 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/363 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2061/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/03/09، مشخصات خواهان: محسن رستمی فرزند محمد علی به نشانی خمینی 
شهر دستگرد قداده نبش ک 51، مشــخصات خوانده: کریم خوشنو، خواسته و بهای آن: 
مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7025 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/367 آقای مسلم عبداللهی کوشکی دارای شناسنامه شماره 48  به شرح دادخواست 
به کالسه  1068/96 ش ح 7  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی عبداللهی کوشکی به شناسنامه 36 در تاریخ 1396/11/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- فاطمه مهرابی کوشکی، ش.ش 1130239551 فرزند قربانعلی)همسر( 2- عبدالرضا 
عبداللهی کوشکی، ش.ش 115 فرزند علی)فرزند( 3- مسلم عبداللهی کوشکی، ش.ش 
48 فرزند علی )فرزند( 4- رحمت اله عبداللهی کوشکی، ش.ش 104 فرزند علی)فرزند( 
5- مریم عبداللهی کوشکی، ش. 85 فرزند علی )فرزند( 6- رحمت اله عبداللهی کوشکی، 
ش.ش 104 فرزند علی)فرزند( 7- محمدرضا عبداللهی کوشــکی، ش. 1142089061 
فرزند علی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7032 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )177 کلمه، 2 کادر(



اسدا... خدابنده اظهار داشت: هالل احمر در ایام نوروز در دو بخش امداد 
و ایمنی و سالمت به گردشــگران و میهمانان نوروزی خدمات رسانی 

می کند.
وی افزود: در همین راستا جمعیت هالل احمر استان 9 پایگاه ثابت، 4 
پایگاه جاده ای و 4 پایگاه کوهستانی در محورهای مشخص شده درنظر 
گرفته است تا بتوند به نحوه مطلوبی به مسافران نوروزی خدمات رسانی 

کند.

آغاز گشت های مشترک از 10 اسفند
حسن شمسی پور معاون صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
در ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: فروش فوق العاده، نظارت بر اماکن 
عمومی و بازار و زیبا سازی فضای شهری از مهم ترین برنامه های صنعت، 

معدن و تجارت استان ویژه ایام نوروز است.
شمســی پور تصریح کرد: ما در ایام نوروز 30 بازرس در قالب 15 اکیپ 
داریم و از امروز لغایت 15 فروردین ماه گشت های مشترک نیز توسط 

بازرســان ما انجام می شــود.وی گفت: طرح های ویژه نظارتی نیز از 7 
اسفندماه آغاز شده و از واحدهای صنعتی، اقامتگاه ها و واحدهای صنفی 

بازدید به صورت سر زده انجام می شود.
فعالیت22 داروخانه شبانه روزی چهارمحال در ایام نوروز

بهمن بنایی مدیر گروه ســالمت و محیط کار دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرکرد نیز در ادامه این جلسه با اشــاره به تمهیدات اندیشیده شده 
توسط دانشگاه علوم پزشــکی در ایام نوروز بیان کرد: در ایام نوروز 19 
اکیپ، از مراکز تهیه و توزیع غذایی و اسکان مسافران بازرسی می کنند.

بنایی ادامه داد: همچنین در این ایام 22 داروخانه شــبانه روزی فعال 
پیش بینی شده است.

کمربندی سامان تا پل زمانخان تکمیل شد
فرماندار شهرستان سامان در این جلســه بیان کرد: امسال در ورودی 
شهرستان سامان، حریم های آزاد به باند چهارخطه، تبدیل و کمربندی 
سامان تا پل زمانخان تکمیل شــد و باند برگشت آن زیرسازی ها انجام 

گرفت؛ اما تاکنون آسفالت نشده است.
ســعید صالحی گفت: همچنین در محــور ایل بگیـ  شــوراب صغیر 
5 کیلومتر آســفالت شــده و تنها 2 کیلومتر باقی مانده که پیش بینی 
می شود تا پایان سال این عملیات اجرا شود تا نقطه کور ترافیکی در این 

شهرستان نداشته باشیم.
فرماندار شهرستان سامان تصریح کرد: امسال در راستای تعریض و رفع 
نقاط حادثه خیز این شهرستان 6 میلیارد تومان هزینه شده است و سال 

آینده نیز نقاط حادثه خیز حاشیه زاینده رود برطرف می شود.
صالحی با اشاره به مشکل پارکینگ برای مسافران گفت: تغییر کاربری 
شالیکاری در سامان امکان پذیر نیست. اما زمانی که تعداد مسافران در 
این شهرستان زیاد می شــود با اجازه مالکان، زمین برای پارکینگ در 

اختیار مسافران قرار داده می شود.

فرماندار سامان خبرداد:

هزینه6میلیاردی تعریض و رفع نقاط حادثه خیز سامان

جانشین مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری در جلسه ستاد خدمات سفر گفت: در راستای خدمات رسانی به مسافران 
نوروزی 1۷ پایگاه ثابت و سیار امداد و 2۶ پایگاه ایمنی و سالمت ثابت و سیار هالل احمر در استان فعال است.

آغاز ثبت نام قطعی برای تشرف به حج ۹۷
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خبرداد:

صادرات ۷۸ میلیون دالر کاال 
از چهارمحال و بختیاری

رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری کفــت: در 11 ماهه 
امســال 7۸ میلیون دالر کاال از اســتان صادر 

شده است.
نعیم امامــی در کارگروه صــادرات غیرنفتی 
استان اظهار داشت: در 11 ماه نخست امسال 
بیش از 7۸ میلیون دالر کاال از اســتان صادر 
شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته 19/2درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه پیش بینی شده تا پایان سال 
میزان صادرات استان به 94 میلیون دالر برسد، 
افزود: علت کاهش صادرات ما در ســال جاری 
افزایش شدید تعرفه های گمرک کشور عراق 

بوده است.
رییس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به صادرات 
بادام استان، بیان کرد: مقرر شده است با تولیت 
ســازمان صنعت و معدن هماهنگی های الزم 
برای تامین زیرساخت های مورد نیاز، احداث 
اولین شهرک تخصصی بادام با رویکرد فرآوری، 

بسته بندی و صادرات بادام انجام شود.
امامی با بیان اینکه شهرک به صورت خصوصی 
یا شــهرک معمول صنعتی ایجاد می شــود، 
خاطرنشان کرد: همه تولیدکنندگان می توانند 
در قالب انفرادی یا تعاونی برای این شــهرک 
درخواست دهند و متقاضی شوند؛ به گونه ای 

که هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.
وی ادامه داد: متقاضیان می توانند برای شرکت 
خصوصی و در قالب تعاونی به امور اراضی و در 
غیر این صورت به شرکت شهرک های صنعتی 

استان مراجعه کنند.

مدیرحج و زیارت استان خبرداد:
آغاز ثبت نام قطعی برای 

تشرف به حج ۹۷
ثبت نام قطعی عالقه مندان تشرف به حج 97، 
از روز سه شــنبه آغاز شــد. مدیرحج وزیارت 
اســتان گفت: دارنــدگان فیش هــای ودیعه 
گذاری حج تمتع تاپایــان دی ماه 13۸5، می 
توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام حج تمتع به 
 نشانی اینترنتی reserve.haj.ir نام نویسی 

کنند.
یوســف آقابزرگــی گفــت: متقاضیــان باید 
72ساعت پس از نام نویسی و با دردست داشتن 
اصل فیش ودیعه گــذاری به کاروان مورد نظر 
مراجعه و به پرداخت قســط اول هزینه ســفر 

خود اقدام کنند.
آقابزرگــی افزود:مشــخصات کاروان هــا هم 
درهمین ســامانه و پایگاه اطالع رســانی حج 
وزیارت استان به نشــانی chb.haj.ir قابل 

مشاهده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان 
خبر داد:

آغاز توزیع 430هزار اصله 
نهال شناسه دار در چهارمحال

توزیع 430هــزار اصله نهال شناســه دار در 
چهارمحال و بختیاری آغاز شد. معاون بهبود 
تولیدات گیاهی استان گفت:توزیع  نهال های 
شناسه داربا فرآیندتشــخیص اقلیم وشرایط 
ســازگاری با نهال های اصالح شده درمناطق 

مختلف، تا 15 فروردین ادامه  دارد.
حمید رضا دانش افزود:نهال های مثمر شامل 
گونه های هســته دار، دانه دار و گردوی بذری 
است.وی افزود: نهال های شناسه دار در هشت 
واحد ازنهالستان های استان با تاییدیه کمیته 

فنی تولید شده اند. 
وی به باغداران توصیه کرد که حتما نهال های 
 شناســه دار را از محل های مجــاز خریداری 

کنند.

رییس اداره اصناف وتشکل های صنفی 
صنعت استان خبرداد:

افزایش شش برابری تولید گز 
در آستانه نوروز ۹۷

تولید محصول در شهر بلداجی، قطب تولیدگز 
چهارمحــال و بختیــاری، در آســتانه نوروز 
شــش برابر افزایش یافت.رییس اداره اصناف 
وتشــکل های صنفی صنعت،معدن وتجارت 
استان با اشاره به فعالیت 15 واحد صنعتی و ۸5 
واحد صنفی تولید گز در شهر بلداجی گفت:در 
این واحد هــای تولیدی، 500 نفــر به صورت 

مستقیم مشغول فعالیت هستند.
رحمت ا... صفری بابیان اینکه درنیمه نخست 
ســال، ماهانه 100 تن گز به طورمتوسط در 
بلداجی تولیدمی شود،گفت:این میزان تولیددر 
نیمه دوم ســال به طور میانگین با شش برابر 

افزایش، به 600 تن در ماه می رسد.

مدیرروابط  عمومی مرکز مدیریت 
فوریت های پزشکی استان:

مرد ۷4 ساله به زندگی بازگشت
مســئول روابط عمومی مرکــز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی چهارمحــال و بختیاری 
از بازگشــت به زندگی مرد 74 ساله شهرکردی 

خبر داد.
محســن ابراهیمی اظهــار کرد: کارشناســان 
اورژانس 115 پس از دریافــت خبری مبنی بر 
عدم پاسخگویی مرد 74 ساله، بالفاصله به محله 
فرهنگیان شهرکرد اعزام شــدند.وی ادامه داد: 
پس از رسیدن کارشناسان فوریت های پزشکی بر 
بالین بیمار، بررسی ها حاکی از ایست قلبی بیمار 
بود، بنابراین بدون فوت وقــت عملیات احیای 
قلبی و ریوی پیشرفته توسط کارشناسان 115 
آغاز شــد که پس از 15 دقیقه قلب بیمار دوباره 

شروع به تپیدن کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
خبر داد:

شناسایی 3۸ گونه پرنده مهاجر 
در تاالب گندمان و چغاخور

مدیرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحال 
و بختیــاری گفت: طبــق آخرین سرشــماری 
صورت گرفته در تاالب گندمــان و چغاخور، 3۸ 
گونه پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی شناســایی 

شده است.
شــهرام احمــدی اظهار کــرد: طبــق آخرین 
سرشــماری صورت گرفته در تاالب گندمان و 
چغاخور، 3۸ پرنده مهاجر و کنارآبزی در این دو 

تاالب شناسایی شده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 70 هزار پرنده 
مهاجر در این دو تاالب زمستان گذرانی می کنند، 
افزود: قسمتی از این پرندگان از اوایل بهار شروع 
به مهاجرت و تعدادی نیز با آغاز سال جدید شروع 

به زادآوری می کنند.
مدیرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحال 
و بختیــاری از وضعیت مناســب آبگیری تاالب 
چغاخور خبــر داد و در ادامه گفــت: آب تاالب 
گندمان نیز با توجه به بارندگی های اخیر سرریز 

شده است.

برگزاری جشنواره فرهنگی 
هنری »شهر سین« درشهرکرد

مسئول سازمان فرهنگی،ورزشــی و اجتماعی 
شهرداری شهرکرد گفت: در  آستانه عیدنوروز، 
اولین جشــنواره فرهنگی هنری شــهر ســین 

درفرهنگسرای شهرکرد برگزار می شود.
امیدی افزود:این جشنواره از 17 تا 22 اسفندماه 
جاری همه روزه ازساعت 15 تا 22و با بخش های 
پانتومیم، شخصیت آرایی شخصیت های نوروزی، 
طراحی لباس و گریم عمو نوروز، حاجی فیروز و 
ننه سرما، نمایشــگاه مد و لباس ایرانی اسالمی 
و نمایشگاه دست ســاخته ها، هدایای نوروزی و 

هفت سین، پذیرای عموم مردم خواهد بود.

تا 2۳ اسفندماه ادامه دارد؛
  ثبت نام اسکان نوروزی 
مراکز اقامتی فرهنگیان 

ثبت نام اسکان نوروزی مراکز اقامتی فرهنگیان 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شــد.فرهنگیان 
می توانند تا 23 اســفندماه جــاری جهت رزرو 
اینترنتی مراکــز اقامتی و رفاهــی در طول ایام 
نوروز، به ســامانه اســکان فرهنگیان به نشانی 

eskan.medu.ir مراجعه کنند.
همچنین زمان انتخاب محل اقامت و استقرار در 
محل های تعیین شده از 2۸ اسفند ماه جاری تا 

12 فروردین 97 اعالم شده است.

به مدت یک ماه صورت می گیرد؛
طرح بسیج نوروزی در 

شهرستان شهرکرد
کارشناس موادغذایی مرکز بهداشت شهرستان 
شهرکرد اظهار کرد: طرح بســیج نوروزی از 15 
اســفندماه جاری در شهرستان شــهرکرد آغاز 

می شود و به مدت یک ماه ادامه دارد.
علیرضا اسماعیل پور افزود: در راستای اجرای این 
طرح، بازرسان بهداشت محیط این شهرستان در 
قالب 6 اکیپ دو نفره روزانه از ساعت ۸ تا20، بر 
عملکرد اماکن عمومی و فروشــگاه های تولید، 

توزیع و فروش موادغذایی نظارت می کنند.
وی اضافه کرد: از ســاعت هشــت شب تا هشت 
صبح نیز بازرســان بهداشــت محیط  به صورت 
آنکال )گوش به زنگ( گزارشات دریافتی از مردم 

را پیگیری می کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سطح 
باالی تولید بادام در این استان گفت: باید میزان 
واقعی تولید بادام در استان مشخص شود تا بتوان 

میزان صادرات آن را مورد بررسی قرار داد.
اقبــال عباســی تاکید کــرد: هنوز آمــار دقیق 
و مشــخصی از میــزان واقعــی تولید بــادام در 
اســتان وجود ندارد. وی افزود: به منظور جذب 
ســرمایه گذار برای راه اندازی شهرک خصوصی 
صنعتی بادام در چهارمحال و بختیاری باید آمار 

دقیق تولید بادام استان اعالم شود.
عباسی تصریح کرد: برگزاری دوره های آموزشی 
آشــنایی با امــور مالیاتی بــرای صادرکنندگان 

چهارمحال و بختیاری در اولویت قرار گیرد.
وی یادآور شد: برای جلوگیری از صادرات محصول 
خام بادام چهارمحــال و بختیــاری باید صنایع 

تبدیلی و شهرک بادام در استان راه اندازی شود.
عباســی اظهار کــرد: در صورت اعــالم آمادگی 
ســرمایه گذاران برای راه اندازی شهرک صنعتی 
خصوصی بادام، مســئوالن مرتبط در چهارمحال 

و بختیاری موظف اند زیرســاخت هــای الزم را 
تامیــن کنند.رییس ســازمان برنامــه و بودجه 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بر اساس آمارهای 
رسمی بررسی شده در این سازمان، بادام یکی از 

مزیت های نسبی استان است.
حبیب ا... وفایی تاکید کرد: در شرایط اقتصادی 
کنونی قیمت تمام شده محصول و بازار فروش، دو 

موضوع بسیار مهم هستند.

استاندار تاکید کرد:

آمار واقعی تولید بادام چهارمحال و بختیاری مشخص شود
 معاون فنی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری زمان ورود دام عشایر کوچرو 
به چراگاه های این اســتان را از20اردیبهشــت تا 

15شهریور ماه سال 97 اعالم کرد. 
غالمحسین نصیری در جلسه کنترل کوچ به استان، 
با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل تخریب مراتع، 
کوچ زودهنگام عشایر است افزود: با توجه به اعالم 
اداره کل هواشناســی مبنــی بر آغــاز بارش ها در 
اردیبهشــت ماه، ورود زودهنگام عشــایر پیش از 
بیستم این ماه ،کوبیدگی زمین و جلوگیری گل دهی 

گونه های مرتعی را در پی دارد. 
وی با بیان ماشینی شدن کوچ در زمان حاضر تاکید 
کرد: برای جلوگیری از کوچ زودهنگام، سازمان حمل 
و نقل از صدور مجوز و بارنامه برای کامیون هایی که 

حامل دام عشایر هستند ممانعت می کند. 
نصیری ادامه داد:اکیپ هــای منابع طبیعی و امور 
عشــایر نیز با همکاری نیروی انتظامی در مســیر 
گلوگاه ها از ورود زودتر از موعد عشــایر به اســتان 

جلوگیری می کنند.

وی بیان کــرد: در صورت ورود زودهنگام، عشــایر 
متخلف پروانه تخلف دریافت می کنند و به مراجع 

قضایی برای پرداخت جریمه معرفی می شوند. 
نصیری ادامــه داد: با توجه به اینکــه 12/5درصد 
از ســطح مراتع منابع طبیعی زیر پوشــش مناطق 
چهارگانه سازمان محیط زیست )شامل مناطق قرق، 
حفاظتی، شکار ممنوع( است ورود به این مناطق نیز 

از 30اردیبهشت ماه امکان پذیر خواهد بود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان:

زمان ورود دام عشایر به چهارمحال و بختیاری اعالم شد

فرمانده انتظامي شهرستان بن گفت: ماموران انتظامي شهرســتان، یک کالهبردار را با 24 چک پول تقلبي 
یک میلیون ریالي دستگیر کردند.

سرهنگ مجیدایمان  پورفراش افزود: با دریافت گزارشي مبني برتوزیع چک پول تقلبي در سطح شهرستان 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات پلیسي گسترده، این کالهبردار را قبل از هرگونه اقدامي، شناسایي و 
با هماهنگي مقام قضایي در یک عملیات غافلگیرانه همراه با چک پول های تقلبی دستگیر کردند.

دستگیري کالهبردار 
چك پول های تقلبي

فرمانده انتظامي شهرستان بن 
خبرداد: جا

نا

منابع طبیعیاستانداری

رییس کانون وکالی چهارمحال وبختیاری 
با اشــاره به جایگاه کانون وکال در ســطح 
کشــور، از فعالیت 300وکیــل در کانون 
وکالی اســتان خبر داد.ابراهیم کیانی در 
دیدار اعضــای این کانــون و رییس کل و 

معاونان دادگستری استان، به رابطه و تعامل خوب کانون وکال و دادگســتری اشاره کرد و گفت: توسعه این 
فعالیت ها افزایش خواهد داشــت. رییس کل دادگســتری چهارمحال وبختیاری نیــز گفت:اجرای عدالت 

اجتماعی و حقوق شهروندی از ضرورت های جامعه است.
احمدرضا بهرامی افزود: رابطه و تعامل بین دادگســتری کانون وکالی اســتان در راستای خدمت به مردم و 
رسیدن به عدالت اســت.وی گفت: حقوقدانان و وکال نمادی از وجدان عمومی هستند که در راستای احقاق 

حق مردم فعالیت می کنند.

رییس کانون وکالی استان خبرداد:

فعالیت 300وکیل در کانون 
وکالی چهارمحال

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری 
از آماده سازی بیش از 2 هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای 
جابه جایی مسافران در نوروز 97 خبر داد.احمد جمشیدی افزود: 
260 دســتگاه اتوبوس، 905 دستگاه ســواری و یک هزار و 26 
دستگاه مینی بوس برای ســفرهای نوروزی امسال آماده سازی 
شده است.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اقداماتی همچون 

شناسایی زمان های اوج سفر و نقاط پرتردد راه های مواصالتی و 
آشکارســازی نقاط حادثه خیز، شاهد کاهش سوانح جاده ای در 

محورهای مواصالتی استان باشیم.
جمشــیدی از نصب سامانه نظارتی ســپهتن روی وسایل نقلیه 
ناوگان حمل ونقل عمومی استان خبر داد و گفت: سامانه هوشمند 
پایش آنالین وسایل نقلیه عمومی موسوم به سپهتن نحوه تردد و 

رفتار رانندگان را به صورت هوشمند رصد می کند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان، خط کشــی 
محورهای استان، تعمیر و مرمت تابلوها و عالئم جاده ای، اجرای 
طرح کنترل نامحسوس حمل و نقل و کنترل تردد، نظارت مستمر 
بر فعالیت پایانه های بار و مسافر و اطالع رسانی مناسب از نحوه 

پیش فروش بلیت را از دیگر اقدامات ایام نوروز دانست.

مدیرکل حمل و نقل جاده ای استان  خبر داد:
آماده سازی 2 هزار دستگاه اتوبوس برای جابه جایی مسافران نوروزی

فرماندار شهرســتان بن گفــت: امســال 3 میلیارد و 
150میلیون ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی از طریق 
بسیج سازندگی شهرستان به متقاضیان پرداخت شده 
اســت.کمال اکبریان روز سه شــنبه در جلسه اقتصاد 
مقاومتی شهرستان بن افزود: این تسهیالت در قالب وام 

اشتغال از مبلغ 50 تا 100 میلیون ریال در اختیار 45 نفر قرار گرفت.وی اظهارکرد: این تسهیالت برای 
مشاغلی همچون صنایع دستی، زنبورداری، اصالح باغات و گلخانه پرداخت شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در کشت گیاهان دارویی در این شهرستان یادآور شد: امسال 67 نفر 
از طریق منابع طبیعی شهرستان وارد سامانه رصد اشتغال شده اند.

اکبریان با بیان اینکه کمبود منابع آب در کشور و شهرستان بن جدی است تاکید کرد: اولویت تسهیالت 
در کشاورزی با طرح های گلخانه ای است.

فرماندار بن خبرداد:

پرداخت تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی در بن
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اخطار وقوع سیل در ۷ استان
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: احتمال وقوع 
سیل در هفت استان وجود دارد و اخطار هواشناسی 

صادر شده است.
 فریبا گودرزی اظهار داشــت: بارش باران در بیش 
از 20 استان کشور ادامه داشــته و تمرکز و هسته 
بارش ها مربوط به جنــوب، جنوبی غرب و جنوب 
شرق کشور است. احتمال وقوع آبگرفتگی و سیالب 
در اســتان های هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس، 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان 

شمالی وجود دارد. 
وی ادامه داد: بارش در اســتان های کرمانشــاه، 
کردســتان، آذربایجان غربی، شرقی، سواحل سه 
استان شمالی، قزوین، همدان، خوزستان،تهران، 
خراســان جنوبی،رضوی،بخش هایی از اصفهان و 

یزد وجود دارد. 
به گفته کارشــناس ســازمان هواشناسی سامانه 
بارشی، فردا از کشور خارج می شود و سامانه بارشی 

جدید از یکشنبه شب وارد خواهد شد. 

قرارهای محیط زیستی هفته اول 
اسفندماه؛

صدقه سبز کوهنوردان بهبهانی 
به طبیعت استان اصفهان

گروهی از کوهنوردان شهرستان بهبهان درحرکتی 
خودجوش، اقدام به کاشــت و نگهــداری نهال در 
کوهستان کرده و این حرکت خود را »صدقه سبز« 

نامیده اند.
در اولین هفته از اســفندماه برنامه های گوناگونی 
در سراسر ایران توسط دوستداران و فعاالن محیط 
زیست برگزار شــد. ازجمله این فعالیت ها عبارت 
است از کارگاه آموزش مســائل و مفاهیم محیط 
زیست در مدارس عشایری منطقه پل پرزین گتوند 
خوزستان که توسط آقای موسوی معلم دوستدار 
محیط زیســت  انجام شــد. این معلم چند سالی 
است با توسعه مفاهیم زیست محیطی در مدارس 
و روســتاهای این منطقه به دنبال ایجاد مدارس و 

روستاهای سبز است.
به همــت انجمن بانــوان طبیعت آبدانــان ایالم 
دانش آموزان دبستان و پیش دبستانی نیال با شعار 
»نه به ظروف یک بارمصرف« در راســتای سالمت 
خود و حفظ محیط زیست، خوراکی های خود را در 

ظروف دائمی مصرف می کنند.
به گزارش فارس،کارگاه آموزشی طرح جمع آوری 
درب بطری با زبان کودکانه، در مدرسه شهید پرند 

آور توسط انجمن بوم بانان گیالن برگزار شد.

آهوی ایرانی؛ گونه شاخص 
جانوری در دشت های موته 

به گزارش »پارما«، پناهگاه حیات وحش موته اولین 
بار توسط شورای عالی شکار بانی ونظارت برصید 

وقت در سال ۱۳۴۶ معرفی و ثبت شد.
 این منطقه با مساحت 20۵ هزار هکتار در شمال 
غربی اســتان اصفهان و قســمتی از آن در استان 
مرکزی قرار دارد، با این وجــود مدیریت آن تحت 
نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
است.سیمای کلی این منطقه در یک طبقه بندی 
کلی شامل کوهســتان ها و تپه ماهورهای متعدد، 
همواري ها و دشت هاي وسیع و نیز شوره زارهایي 
با گیاهان مختص خود می شــود کــه هر یک از 
زیستگاه هاي مذکور شــرایط زیستگاهي خاصي 
را براي حیات وحش منطقه ایجاد مي نماید. موته 
داراي دو منطقه امن با نام هاي »شور رباط ترک« 
و »سي کلفتي« است. بلندترین ارتفاعات منطقه 
حدود ۳000 متر و کوتاه ترین آنها تقریبا۱۵00 متر 
از سطح دریا هســتند که این اختالف ارتفاع باعث 
پدید آمدن رویشگاه های مختلفی در منطقه شده 

و تنوع زیستي قابل توجهي را پدید آورده است.

اجرای طرح یک ساعت با 
محیط بان در مدارس میرآباد

طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس روستای 
میرآباد واقع در  پارک ملی وپناهگاه حیات وحش 

قمیشلو برگزار شد.
 سرپرست واحد حفاظت محیط زیست شهرستان 
تیران و کرون گفت: طرح یک ساعت با محیط بان 
در مدارس روســتای میرآباد واقــع در پارک ملی 
وپناهگاه حیات وحش قمیشلو برگزار شد. مهدی 
صادقی اظهــار کــرد: در این طرح  کــه در چهار 
مدرسه استقالل، دخترانه معرفت، دخترانه مائده 
و  پسرانه شهدا برگزارشد تعداد  200 دانش آموز با 
آموزش های زیست محیطی آشنا شدند.وی گفت: 
هد ف از اجرای این طرح، افزایش سطح آگاهی، ارتقا 
و اشاعه فرهنگ زیست محیطی در بین معلمان و 

دانش آموزان است.

صرف نظر از اینکه شــغل ها با توجه به ظرافت، دقت و ســختی که دارا 
هستند، جنسیت انجام دهنده شغل را نیز با خود خواهند داشت، اما این 
بحث از سایر ابعاد بیشتر قابل توجه اســت؛ بخصوص دیدگاه مسئوالن 
درزمینه جنســیت در سنجش نیروی انسانی برای مشــاغل با توجه به 

اهمیتی که دارند.
اگر چه در ظاهر مسئوالن کشوری به این موضوع معترفند که  در انتخاب 
وزیران ، مشاوران و مدیران، جنسیت تاثیر چندانی در این زمینه ندارد 

اما همیشه در عمل خالف آن ثابت شده است چرا که طی ۴0 سالی که از 
انقالب اسالمی ایران می گذرد زنان در پست هایی همچون وزارت تنها 
یک بار مورد اعتماد قرار گرفته اند و در ما بقی سمت ها هم وضعیت چندان 
تفاوتی ندارد. اما کمی منطقه بررسی این موضوع را محلی تر می کنیم؛ در 
استان اصفهان و بخصوص شهر اصفهان هم رد پای زنان در انتصاب های 
صورت گرفته برای پست های مدیریتی چندان پررنگ نیست و در برخی 

مواقع شاهد اولین ها در این گزینش ها نیز بوده ایم.

قدرت ا... نوروزی شــهردار اصفهان از اولین روزهــای انتصاب خود به 
عنوان شــهردار اصفهان در اظهار نظری گفته بود:  استفاده از بانوان در 
عرصه های مدیریتی از شعارهای ما بوده است زیرا تجربه نشان داده که 
بانوان می توانند همگام با مردان توانایی خود را اثبات و با تصدی گری به 

جامعه خدمت کنند.
این صحبت ها در حالی صورت گرفت که چندی پیش طی حکمی، مهین 
شکرانی را به عنوان مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان منصوب کرد و 
پیش از این نیز فروغ مرتضایی نژاد را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری منصوب کرده بود. این روند نشان می داد 
که شهردار اصفهان سعی دارد طبق وعده های داده شده عمل کند؛ اما در 
روزهای اخیر از منابع غیررسمی لیستی از سوی شهرداری درخصوص 
انتصاب مشاوران شهردار در حوزه های مختلف منتشر شد. اینجا بود که 

در ۱8 عنوان مشاور انتخابی، اثری از بانوان دیده نمی شد.
به هر حال باید پذیرفت که توجه به پتانســیل بانوان، اصلی است که در 
بســیاری از مواقع به فراموشی سپرده می شــود و مسئوالن این نسیان 
جنسیتی را در هاله ای از توجیه ها پنهان می کنند چرا که عنوان می شود 
برخی از این مشاغل سختی کار دارد. در این بین سوالی که مطرح می شود 
این است که وقتی زنان ایرانی در ســخت ترین مشاغل با دستمزدهایی 
پایین تر از مردان مشــغول به کار می شــوند، برای تامین حداقل های 
زندگی در آن زمان چرا توجهی به ســختی کار و روحیــه لطیف بانوان 
صورت نمی گیرد؟ با وجود این، شعارهای مسئوالن در این خصوص نیز 
در البه الی پســت های فرمالیته و کم اهمیت و سفارشی برای برخی از 

زنان مغفول می ماند.
نباید فراموش کرد در هر جامعه ای نسبت به تعیین شغل مردانه و زنانه 
عرف جامعه بسیار مهم، تاثیرگذار و تعیین کننده است. البته در چنین 
مواردی قانون، راهکارهای الزم برای حضور زنان در چنین مشــاغلی را 
تعیین می کند، اما عرف جامعه نیز اصل موضوع را پذیرفته اســت که به 
خانواده ها اجازه می دهد فرزندانشان را در چنین مشاغلی ببینند و با این 

موضوع مشکلی نداشته باشند.
با توجه به تمام موارد فوق موضوع مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم 
این است که بسیاری از مشــاغل، مردانه و زنانه دارد؛ حتی اگر در ظاهر 
عنوان شــود که ندارد. تنها می توان امید داشــت که بانوان با عملکرد و 

حضور موثر خود، جایگاهشان را بیش از پیش مشخص کنند.

می گویند شغل ها زنانه و مردانه دارد؛

زنان در حاشیه

در هزاره سوم و با توجه به اینکه هر شغلی شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد، موضوع اساسی که بسیاری در مورد آن صحبت می کنند 
این است که کار برای انسان است و مردانه و زنانه ندارد؛ اما حقیقت این است که کار مردانه و زنانه دارد!

عکس  خبر 

اخطار وقوع سیل در ۷ استان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیر کل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: برتری 
زوجیت به فردیت در جامعه رو به فراموشــی است 
اما باید بدانیم که زندگی زناشویی بر زندگی مجردی 

ارجحیت دارد.
مرضیه فرشــاد در همایش »ازدواج، طالق و جامعه 
سالم« که در دانشگاه آزاد شاهین شهر برگزار شد، 
افزود: استنباط برخی از جوانان این است که ازدواج، 
رفاه نسبی و فردی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و 

این استنباط کامال اشتباه است. 
وی با بیان اینکه اســتحکام خانواده در تمام مراحل 
از اهمیت خاصی برخــوردار اســت، تصریح کرد: 
آسیب شناســی درباره طــالق از موضوعات مهمی 
است که پژوهشگران باید به آن توجه کنند.مدیرکل 
بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: آمار ثبت 
احوال در ابتدای ســال ۱۳9۶ کاهش خام طالق را 
نشان می دهد و همه احساس می کنیم که اتفاقات 
خوبی در حال وقوع اســت در حالی که مقایسه این 

آمار با آمار سال ۱۳9۵ نشان می دهد که این موضوع 
دو بعد دارد و اگر ازدواجی اتفاق نیفتد طبیعتا طالقی 
هم اتفاق نمی افتد.فرشاد اضافه کرد: باید به اعضای 
هیئت علمی دانشگاه کمک کنیم تا راهکاری برای 
کاهش طالق پیدا کننــد زیرا از طــالق، فرزندان 
بیشترین آسیب را می بییند. وی افزود: بیش از 90 
درصد فرزندان طالق در خانه های سالمت و حاصل 

عدم مهارت ارتباطی هستند.

مدیر کل بهزیستی اصفهان:

زندگی زناشویی بر مجردی ارجحیت دارد
مدیرعامل انجمن خیریــه خدمات درمانی حضرت 
ابوالفضل)ع( از افتتاح مرکز تخصصی بیماران کلیوی 

در اصفهان خبر داد.
احمد دردشتی اظهار کرد: ۱۷ هزار پرونده نرم افزاری 
از بیماران کلیوی در خیریــه حضرت ابوالفضل)ع( 
وجود دارد.وی با اشاره به تامین همه درآمدهای این 
خیریه از طریق کمک های مــردم و خیرین، افزود: 
۵۶۵ بیمار دیالیزی در ســطح استان تحت پوشش 

خیریه حضرت ابوالفضل)ع( قراردارند.
مدیر عامل انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت 
ابوالفضل)ع( گفت: این بیماران در گذشــته برای 
تامین هزینه های ایاب و ذهاب خود مشکل داشتند 
که به همت خیرین و با قرارداد میان خیریه حضرت 
ابوالفضل )ع( و تعاونی فرهنگیان از سه سال گذشته 
۷0 خودرو بدون آرم در خدمت بیماران قرارگرفته 

است.
مدیرعامل انجمن خیریــه خدمات درمانی حضرت 

ابوالفضل)ع( افزود: در هر ســال بین ۱۳0 تا ۱80 
پیوند کلیه انجام می شود که ۴۶ درصد این پیوندها 
از طریق اهدای عضو و مابقــی از دهنده زنده پیوند 
می شود.دردشتی بابیان اینکه تاکنون ۳هزار و ۵۶0 
بیمار دیالیزی در خیریه حضرت ابوالفضل)ع( عمل 
پیوند انجام داده اند، اظهار کــرد: خدمات دارویی، 
تغذیه ای، اقتصادی و آموزشی برای بیماران کلیوی 

و قلبی از دیگر خدمات خیریه برای بیماران است.

مدیرعامل انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)ع(:

مرکز تخصصی بیماران کلیوی در اصفهان افتتاح می شود

 انهدام باند ۹ نفره قاچاقچیان افیونی در اصفهان

قطع شدن ۲ پای مامور پلیس 
در قطار

یک مامور پلیــس در راه انجــام وظیفه و در 
عملیات تعقیب و گریــز دزد، پاهایش را روی 

ریل قطار از دست داد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: اعضای 9 نفره باند قاچاق مواد مخدر که از گلستان به سمت اصفهان در حرکت 
بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ جهانگیر کریمی با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی اعالم پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان مبنی بر اینکه یک باند حرفه ای 
از سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای سنگین از شرق کشور به استان اصفهان هستند، بالفاصله یک تیم مجرب از ماموران این فرماندهی وارد عمل شدند.

وی افزود: ساعت 2 بامداد، 2 خودروی پژو از قاچاقچیان که با ســرعت باالیی حرکت می کردند در یکی از ورودی های شــهر اصفهان شناسایی و دراقدامی 
غافلگیرانه متوقف شدند.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: در بازرسی به عمل آمده مقدار ۱۵۴ کیلو و 800 گرم تریاک که در صندوق 

عقب و زیر صندلی های یکی از خودروها جاساز شده بود، کشف شد.

حادثه

رییس پلیس فتای استان اصفهان 
خبرداد:

افزایش کالهبرداری های 
اینترنتی در روزهای پایانی سال

رییــس پلیــس فتــای اصفهــان گفــت: 
کالهبرداری هــای اینترنتــی در روزهای پایانی 
سال افزیش می یابد و این در حالی است که نیروی 
انتظامی برای برخورد بــا این گونه جرایم برنامه 

بلندمدت دارد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با بیان اینکه در 
روزهای پایانی سال تعداد تراکنش حساب های 
بانکی و خریدهای اینترنتی افزایش می یابد، اظهار 
کرد: این امر موجب توسعه کسب و کار الکترونیک 
شده و صرفه جویی در زمان و کاهش آالینده های 
زیست محیطی را به همراه دارد.وی با بیان اینکه 
کسب و کار اینترنتی در کنار مزیت هایی که دارد، 
آسیب های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت، 
تصریح کرد: به منظور کاهش آسیب های ناشی از 
تجارت الکترونیک، پلیس فتا برنامه ای بلند مدت را 
تدوین کرده و در دستور کار قرار داده است.رییس 
پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه نمی توان 
آسیب های موجود در کسب و کار الکترونیک را در 
بازه زمانی کوتاه مــدت مدیریت کرد، گفت: این 
اقدام با توجه به افت و خیز و نوســان های فضای 

مجازی، نیازمند فعالیت بلند مدت است.

سرپرست تیم امدادگر جست وجوی 
:ATR ۷۲ اجساد حادثه سقوط هواپیمای
 احتمال ادامه جست وجوها 

تا اردیبهشت
سرپرســت تیم امدادگر جســت وجوی اجساد 
حادثه سقوط هواپیمای ATR ۷۲ گفت: بهترین 
زمان بــرای جســت وجوی قطعــات پیکرهای 
 ATR ۷2 حادثه دیدگان هواپیمای مســافربری
اردیبهشت ماه است؛ چرا که در حال حاضر با خطر 

رانش برف و ایجاد بهمن روبه رو هستیم.
ایمان احمدپــور در خصوص شــرایط حاکم بر 
محل سقوط حادثه هواپیمای مسافربری تهران-
یاسوج اظهار کرد: در آخرین بررسی های صورت 
گرفته مشخص شد که در حال حاضر در منطقه 
خطر رانش برف و بهمن وجــود دارد.وی با بیان 
اینکه توصیه همه متخصصان حوزه کوهنوردی 
این است که فعاال با احتیاط و برنامه ریزی که بر 
اساس بررســی های روزانه منطقه انجام می شود 
جست وجوی پیکر حادثه دیدگان ادامه یابد، افزود: 
با توجه به شرایط فعلی و تا قبل از گرم شدن هوا 
نمی توان به خوبی عملیات جست وجوی منطقه را 
انجام داد.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود دو 
متر برف روی الشه هواپیما نشسته است، تصریح 
کرد: برای ادامه عملیات جست وجو باید این حجم، 
به نیم متر کاهش یابد. البته باید توجه داشت که 
با کاهش حجم برف الشه هواپیما پیدا نمی شود، 
اما با توجه به وجود حیوانــات درنده در منطقه، 
جست وجو و انتقال اجســاد باقی مانده با کاهش 

حجم برف امری ضروری است.

توقیف اتوبوس حامل فرآورده دامی 
قاچاق؛

 کشف ۶۰۰کیلوگرم کله پاچه 
و سیراب غیربهداشتی

اتوبوس مسافربری حامل بیش از ۶00 کیلوگرم 
کله پاچه و ســیراب غیربهداشــتی و قاچاق در 

شهرستان فالورجان توقیف شد.
رییس شبکه دامپزشکی فالورجان گفت: ماموران 
دامپزشکی در بازرسی از این اتوبوس این مقدار کله 
پاچه و سیراب غیربهداشتی، بدون مجوز و قاچاق را 

کشف و جمع آوری کردند.
سیداکبر حســینی افزود: این محموله قاچاق با 
اتوبوس مسافربری اهواز-اصفهان در حال انتقال 
بود که در پلیس راه اصفهان - شــهرکرد متوقف 
و راننده آن به مراجع قانونی معرفی شــد.وی از 
شهروندان خواســت هرگونه تخلف را با شماره 

تماس ۱۵۱2 اطالع رسانی کنند.

اخبار

خیریهبهزیستی

مدیر کل کمیته امداد اصفهان اظهارکرد: توانمندســازی و 
شکوفایی استعدادها و تامین خوداتکایی نیازمندان و محرومان 
ازمهم ترین اهداف این نهاد است و آموزش مناسب و مبتنی 
بر نیاز اهمیت زیادی در فراهم شــدن مقدمات خودکفایی و 

توانمندسازی مددجویان دارد.
حمیدرضا شیران با اشــاره به اینکه 9 هزار و ۳۵9 مددجوی تحت حمایت از دوره های آموزش اشتغال در ده ماهه 
سال جاری بهره مند شدند، افزود: این دوره های آموزشی شــامل مهارت آموزی، پایدارسازی طرح ها، کارآفرینی و 
حرفه آموزی دانش آموزان است که در راستای ارائه این خدمات 982 میلیون تومان در ده ماهه سال جاری هزینه 
شد.وی با اشاره به استفاده 2هزار و ۳۵0 نفری مددجویان از دوره های مهارت آموزی، گفت: فعالیت های مهارت آموزی 
آموزش های بلند مدتی است که برای آماده شــدن مددجو برای حضور در بازار کار ارائه می شوند و در سال جاری 

تاکنون بالغ بر ۷۵0 میلیون تومان در این راستا هزینه شده است.

آموزش  مهارت های 
اشتغال به ۹ هزار 
مددجوی اصفهانی

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: طی چند روز اخیر 
۶0 ایستگاه فعال سیار برای صدور کارت ملی هوشمند وارد 
استان اصفهان شده است که خدمات مورد نیاز را به مناطق 
دوردست در روستاها، خانه سالمندان، بیمارستان ها و دیگر 

مناطق شهری مورد نیاز ارائه می کند.
حسین غفرانی کجانی با اشاره به اینکه بر اساس اعالم سازمان ثبت احوال مهلت ثبت نام برای دریافت کارت ملی 
هوشمند تا خرداد ماه سال آینده تمدید شده است، اظهار کرد: بر این اساس از همه مشموالن این طرح درخواست 
داریم تا نسبت به ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.وی با بیان اینکه صدور کارت ملی هوشمند 
از سال 9۱ و به منظور انجام بهتر امر انتخابات در سال 92 برای فرمانداران، بخشداران و دیگر مجریان برگزاری 
انتخابات آغاز شد، افزود: پس از آن نیز صدور کارت ملی هوشمند برای دیگر اقشار جامعه در دستور کار قرار گرفت 

و از ابتدای امسال نیز دریافت کارت ملی هوشمند برای همه شهروندان ایرانی باالی ۱۵ سال به باال الزامی شد.

فعالیت ۶۰ ایستگاه 
سیار صدور کارت ملی 
هوشمند در اصفهان

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت: ۷0 گروه از کارشناســان بهداشت 
محیط، نظــارت بر مراکــز تهیه و توزیــع غذا در 
 اســتان اصفهان را به مناسبت ســال جدید آغاز 

کردند.

حســین صفاری در خصوص برنامه هــای مرکز 
بهداشت استان اصفهان در روزهای پایانی سال برای 
تشدید بر واحدهای صنفی و غذایی، اظهار داشت: 
ما نه تنها در روزهای پایانی سال بلکه در طول سال 
 نیز این نظارت ها را به صورت ویژه در دســتور کار 

داریم.
وی به اهمیت سالمت مردم و ارتباط آن با بهداشت 
محیط اشــاره کرد و گفت: مرکز بهداشت استان 
اصفهان با توجه به این مسئله همواره نظارت های 
خود را براســاس وظایــف ذاتی و نیز گزارشــات 
مردمی انجــام می دهد؛ امــا در آســتانه نوروز و 
 نیز در ایام عید، این بازرســی ها به طبع تشــدید 

می شود.
مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان افزود: بر همین اســاس طرح ویژه تشدید 
نظارت بر مراکز حســاس توزیع و تولیــد غذا در 
اســتان اصفهان آغاز شــده اســت و نیروهای ما 
 در این راســتا اقدام به بازرســی و ارائه گزارشات 

کرده اند.

آغاز نظارت ۷۰ گروه بر مراکز تهیه و توزیع غذا در اصفهان

فاطمه کاویانی

توجه به پتانسیل 
بانوان، اصلی است 

که در بسیاری از 
مواقع به فراموشی 

سپرده می شود 
و مسئوالن، این 

نسیان جنسیتی 
را در هاله ای از 

توجیه ها پنهان 
می کنند
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اینجا هیچکس شبیه شما نیست
پیشنهاد سردبیر:

سمیه پارسا

همیشه دوست داشتنی بود فرمانده؛ از همان سال های نه چندان دور نوجوانی، همان روزهایی که شهر حال و هوای دیگری داشت. گلستان شهدا به اندازه این 
سال ها، شیک و مجهز نشده بود! قطعه مدافعان حرم نداشتیم . حتی قطعه مفقوداالثرها هم هنوز ساخته نشده بود. از سالن اجالس و مجموعه های مختلف 

فرهنگی که همگی سی دی و محصوالت فرهنگی با قیمت های بعضا گران می فروشــند هم خبری نبود. گلستان ساده بود و تمام عظمتش را از »شما« می 
گرفت. از چهره های لبخندبرلبِ  نشسته در قاِب باالی سر مزارهایی که مسیر را نشانمان می داد. تو و هم رزمانت همیشه راهنمای خوبی برای من و نسل من بودید 

که از شما تنها قصه دالوری هایتان را شنیدیم و حسرت هم نفسی تان را به دوش دل کشیدیم و تا ابد خواهیم کشید. شمایی که در بیست و چندسالگی باشکوهتان با 
خدا در جبهه ها همسنگر شدید و مایی که در بیست و چند سالگی پر از سرگردانی و حیرت خود، هنوز نمی دانیم با خودمان چند چندیم و تکلیفمان چیست 

و چه می خواهیم. خیلی چیزها نمی دانیم و یک چیز را خوب می دانیم فرمانده: » به شما مدیونیم و از روی شما شرمنده.« این شرمندگی تا همیشه 
است و این روزها بیشتر از همیشــه ... وقتی مادرتان حرف نمی زند و ترجیح می دهد سکوت کند، شرمنده می شویم . وقتی عده ای با اجازه و بی 

اجازه بنرهای شهدا را در شهر پایین می آورند ، وقتی نوجوان 15 ساله پرچم ایران را آتش می زند، وقتی به بهانه اعتراض اقتصادی، عکس شهید 
مدافع را پاره می کنند، وقتی در بحبوحه حوادث 88 به تصویر حضرت روح ا... که همه جان و جهان و عشق شما بود، توهین شد، وقتی همان 
سال حرمت خیمه عزای اباعبدا... را هم نگه نداشتند و به ساحت سید و ساالر شهیدان جسارت کردند، وقتی می شنویم مادر شهیدی در فالن 
شهرستان دستفروشی می کند، وقتی فرزند شهید ترجیح می دهد نام و نشان پدرش را مخفی کند مبادا وصله »سهمیه خواری)!(« به او 
بزنند، وقتی عده ای از هم رزمانتان، شما را و خودشان را »گم« کردند و خاطرات کربالی 5 و والفجر 8 و فتح المبین و مرصاد و همه روزهای 
عاشقی در دل سنگر را از خاطر بردند، وقتی جبهه ندیده جبهه نرفته، شد همه کاره و جبهه رفته زجرکشیده مظلوم، خانه نشین شد، وقتی 
شهدای زنده و یادگاران جنگ در برو و بیای بنیاد و پایین و باال رفتن راه پله های ارگان های مختلف در انتظار گرفتن یک کپسول اکسیژن یا 
چندعدد آمپول و قرص، نفسشان به شماره افتاد و آقای مسئول نمی دانست نفس کشیدنش را مدیون همین آدم هایی است که باید پشت 
درب اتاقش بنشینند تا نوبتشان شود)!( ، وقتی مادر »حاج مصطفی« که شنیده ام محبت و عالقه زیادی به او داشتی، هنوز چشم به راه 
بازگشت آقامصطفی است و حتی یک تخت سالم ندارد که راحت روی آن جابه جا شود و کسی یادش نمی کند، وقتی در گلستان شهدا 
سالن اجالس و همایش با هزینه های گزاف می سازند و کسی نمی پرسد وقتی پدران و مادران شهدا از بین ما بروند، وقتی جانبازان ما 
یکی یکی در اوج مظلومیت و غربت به قافله رفقایشان بپیوندند، آن وقت این سالن را برای چه کسی یا کسانی می خواهید؟، وقتی شما 
را فقط برای همایش ها و نشست ها و به وقت سالگردها می خواهند و یاد می کنند، وقتی اینجا هیچکس شبیه شما نیست و مثل شما 

رفتار نمی کند، ما شرمنده تر از همیشه ایم پیش شما فرمانده ... 
اینجا و این روزها، جایتان عجیب خالی است. همیشه خالی بوده اما این روزها بیشتر از همیشه دلتنگتان هستیم و آرزو می کنیم قد 

یک نفس، با شما همنفس بودیم. با شمایی که می گفتی  »من عالقه مندم که با بی آالیشی تمام، همیشه در میان بسیجی ها باشم و 
به درد دل آنها برسم.« شما که می گفتی »اگر برای خدا جنگ می کنید احتیاج ندارد به من و دیگری گزارش کنید. گزارش را نگه 

دارید برای قیامت. اگر کار برای خداست گفتنش برای چه؟« 
این روزها، روزگار ما پرشده از مدیرانی که همنشینی با زیردست را کسر شأن خود می دانند؛ مدیرانی که کار نمی کنند و گزارش 

می دهند یا کار نمی کنند و گزارش می دهند)!( و یا نه کار می کنند و نه گزارش می دهند. درعوض تا دلتان بخواهد حقوق می گیرند؛ حقوق 
های نجومی ! می گویند سهمشان از سفره انقالب را برداشته اند! 

بگذریم حاج حسین همیشه دوست داشتنی ... حرف ها زیاد است . از آن باال باالها برایمان دعا کن. هرچه بشود و به هرجا برسیم، یک چیز یادمان نمی رود: »تا 
ابد به شما مدیونیم و از شما شرمنده...«

فرمانده ای که برای غذای نیروها، جانش را گذاشت
در عملیات کربالی 5 ، زمانی که در اوج آتش توپخانه دشــمن، رســاندن غذا به رزمندگان با   
مشکل مواجه شده بود، حسین خرازی پیگیر  جدی این کار شد، که در همان حال خمپاره ای 
در نزدیکی اش منفجر شد و روح عاشورایی او به ملکوت اعلی پرواز کرد و این سردار بزرگ در 
روز هشتم اسفند ماه 1365 در جوار قرب الهی ماوا گزید. حسین خرازی فرمانده لشکر 14 امام 

حسین علیه السالم بود.

شهید خرازی در تمام منصب ها، خودش بود
یکی از فرماندهان لشکر امام حسین )ع( در دوران دفاع مقدس درباره حاج حسین 
خرازی روایت کرد: »در وصف خرازی سخنانی شــنیده ایم؛ اما خرازی را باید در 
میان یاران و دوستانش جست که در هنگامه های ســخت نبرد آنچه از او دیده اند 
را بیان کنند و به تصویر کشــند. خرازی را نه یک پاسدار که یک فرمانده و نه یک 
فرمانده که یک معلم و نه معلم که یک مرشد و نه مرشد که یک دوست و نه دوست 
که پدری دلسوز می دانستم و خرازی همه چیز بود، جز خود و از خود بیگانه در راه 

بقای دوست.«

به یاد فرمانده ای که جز لبخند چیزی نگفت

 مراسم سی و یکمین سالگرد شهادت 
»شهید خرازی« برگزار می شود

مراسم ســی و یکمین سالگرد شــهادت فرمانده لشکر مقدس 14 
امام حسین )ع(، حاج حسین خرازی، امروز از ساعت 15 تا 17 در 

گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.
این مراسم با یاد و خاطره حماسه سازان عملیات های کربالی  
4 و 5، والفجــر 8، خیبر و بدر و شــهدای لشــکرمقدس 14 
امام حسین )ع( با ســخنرانی حجت االســالم سید حسین 
آقامیری و مداحی کربالیی سید رضا نریمانی و اجرای حمید 
 راستی در خیمه حســینی گلستان شــهدای اصفهان برگزار 

خواهد شد.
این مراسم از سوی لشکر مقدس 14 امام حسین )ع( و  سپاه صاحب 
الزمان )عج( اســتان اصفهان با حضور گســترده مردم و مسئوالن 

برگزار می شود.

اینجا هیچکس شبیه شما نیست

 تازه از زیارت بانوی صبر، برگشــته بودند که برای دیدار با آنها راهی خانه شان 
شدیم، پیدا کردن خانواده شهدای فاطمیون سختی های خاص خود را دارد که 
شاید این خصیصه را نیز از صاحب نام لشکر خود به ارث برده باشند و ما خوشحال 
ازاینکه پس از مدت ها موفق می شویم به دیدار خانواده ای از شهدای این لشکر 
نائل شویم که این روزها همانند شهدای فاطمیون در مظلومیت به سر می برند. 
دربدو ورود به خانه، چشمانمان به فرزندان کوچک شهید می افتد که با غربت 
خاصی به ما نگاه می کنند؛ غربتی که سخت مرا ترساند که مبادا کاری کنیم که 
خون این شهید و سایر شهدایی که در راه دفاع از حریم والیت جان دادند پایمال 
شود و مدیون این کودکانی شویم که در ابتدای سال های زندگی از نعمت پدر 

محروم شده اند.
انتشار مطالبی در باب اینکه شهدای مدافع حرم بخصوص فاطمیون پول می گیرند و به سوریه می روند، سبب شد تا درجای جای خانه کوچک 
و بی امکانات شهید به دنبال دالرهای ادعایی الجزیره باشیم که در خبرهای خود بیان می کرد مجاهدین افغان به ازای دریافت ماهانه 2500 
دالر جان خود را معامله می کنند؛ اما در خانه شهید محمد شاه هیچ خبری نبود و زمانی که از همسر شهید در این باره سوال کردیم،گفت:»بله، 
این صحبت ها زیاد مطرح شده و به ما گفته می شود که این شهدا پول زیادی دریافت کردند اما این عشق به اهل بیت علیهم السالم بود که آنها 

را به سمت سوریه راهی کرد تا از حرم حضرت زینب سالم اهلل دفاع کنند.« 
محدثه عشق به دفاع از حریم والیت را محکم می گوید؛ چون جزو باورهای خودش هم 
بوده؛ بخصوص اینکه تازه از زیارت عقیله بنی هاشم برگشته و به چشم خویش دیده 
است که مجاهدات محمد شاه ها سبب شده تا هیچ آسیبی به حرم دخت امیرالمومنین 
علیه السالم و فاطمه زهرا سالم اهلل نرسد و حتما با خودش گفته: سر خم می سالمت 

شکند اگر سبویی. 
زمانی که از نحوه آشنایی اش با شهید می پرسیم، لبخندی بر لبانش می نشیند؛ گویی 
خاطرات شیرین گذشته برایش تداعی شده و با حالت خاصی  می گوید: » برای اولین 
بار محمد را در خانه یکی از اقوام مادرم دیدم و از همان جا که مرا پســندیده بود و به 
خواستگاری ام آمد، در سال 91 بعد از دوسال عقد بودن به زیر یک سقف رفتیم و حاصل 
زندگی چند ساله مان  مریم و تمنا هستند، تمنا فقط 11 ماه داشت که همسرم تصمیم گرفت به سوریه برود« وقتی می پرسم چطور راضی 
به رفتنش شدید، می گوید:» زمانی که به من گفت می خواهم به سوریه بروم به او گفتم اگر دلت می خواهد به جنگ بروی، برو در کشورت 
و با طالبان بجنگ که محمد در جوابم گفت: پای حرم بی بی زینب سالم اهلل درمیان است؛ چطور می توانم بی تفاوت باشم، راضی شو بروم تا 

در ثواب مجاهدت من شریک  شوی.«
رضایت محدثه سبب می شود تا محمد اسمش را در گروه فاطمیون ثبت کند و با شرکت در دوره ای 20 روزه راهی سوریه شود و در همان بار 
اول بود که قرعه آسمانی شدن به نامش زده شد و در حالی که هنوز یک ماه از رفتنش نگذشته بود در خان طومان جرعه شهادت را سرکشید. 
و حاال محدثه مانده و دو یادگار شهید؛ ولی او خوب درس صبر واستقامت را از حضرت ام البنین یاد گرفته؛ چرا که از بچگی روضه مادر حضرت 
سقا شنیده است و می خواهد همان طور که حضرت ام البنین  نمونه والیت پذیری بود او هم در راه اقتدا به والیت قدم بردارد و شیرزنانی برای 
جبهه حق تربیت کند. در حالی که بغض گلویم را گرفته، از خانه شــان خارج می شویم )خانه ای اجاره ای که تا سه ماه دیگر مدتش به سر 

می رسد( غربت فاطمیون  این بار  بیشتر بر دلم سنگینی می کند.

زنی که شریک مجاهدت های فاطمیون شد؛

حرف هایی که بر دل سنگینی می کند

 سمیه مصور 

  وقتي تقویم امسال هجري شمسي کشور را مي گشایي به تاریخي مي رســي که رنگ و بوي حماسه دارد. فردا، روز بزرگداشت بانویي فداکار است که چهار 
فرزند خود را فدایي والیت کرد؛ 13 جمادي الثاني روز وفات بانوي بزرگ اسالم، حضرت ام البنین.

در تقویم رسمي کشور، روز 13 جمادي الثاني، روز تکریم مادران و همسران شــهدا نام گرفته و علت این نامگذاري این است که »ام البنین« همسر حضرت 
امیرالمومنین)ع( و مادر حضرت ابوالفضل العباس در چنین روزي روي در نقاب خاك پیچید و از این جهان کوچید و در جوار رحمت حضرت حق آرمید. 

تکریم مادراني که به نداي پیر و مراد خود، معمار کبیر انقالب اسالمي حضرت امام خمیني )ره( لبیک گفتند و زینب گونه در حماسه هشت سال دفاع مقدس 
با تشویق همسران و فرزندان برومند خود آنها را براي حضور در جبهه ها آماده و تشویق مي کردند.

اگر ایثار و شهامت، شجاعت، صبر و استقامت این شیر زنان ایران زمین نبود، خدا مي دانست چه بر سر نهال نو پاي انقالب مي آمد، این دالور زنان بودند که 
فرزندان جوان و نوجوان خود را براي خط مقدم جبهه آماده مي کردند و براي دفاع از والیت سینه سپر مي کردند تا یک وجب از خاك مقدس این سرزمین 

در دست دشمن تا دندان مسلح نیفتد.
اگر حماسه همسران شهیدان که بسیاري از آنان نوعروس بودند، نبود، معلوم نیست چه بر سر این خاك مي آمد اما آنها مردان و همسران خود را همچون رباب، 

لیال و زینب کبري براي حضور در خط مقدم جبهه تشویق مي کردند.

مدت هاست که می شناسمت؛ همان طور اســتوار و مهربان مثل قدیم ها مانده ای. هرچند تازگی ها دســتانت می لرزد و گاهی مرا فراموش می کنی؛ هرچند گاهی 
می نشینی و تکیه می دهی به پشتی ای که تازگی ها برایش روکش کشیده ای و زل می زنی به قاب روی تاقچه و هرچه صدایت می کنم جواب نمی دهی؛ اما همان طور 

استوار و مهربان باقی  مانده ای.
می دانم که ناامید نمی شوی. این را از نگاه مداومت بر در و دیوار این خانه می شــود فهمید و از گلدان های شمعدانی که همیشه سبزند. این را از روزهای آخر هفته 
می شــود فهمید که چادر ســر می کنی و راهی که هزار بار رفته ای، دوباره می روی تا قبرهای بی نام و کوچک، دوباره از عطر وجودت خیس شوند و برای هزارمین 

هفته، یک گلبرگ سرخ هدیه بگیرند.
ناامید نمی شوی؛ می دانم. مگر همین بار آخر نبود که شهید گمنام تشــییع کردند و تو با آن پاهای خسته و ورم کرده ات که وقتی نماز می خوانی، صدا می دهد، تا 
آن سر شهر رفتی به استقبال شان. هرچه اصرار کردم نرو؛ هرچه گفتم حالت خراب است؛ فقط زل  زدی به من و گفتی معلوم نیست مادرشان بیاید یا نه؛ می خواهم 

برایشان مادری کنم.
این بار برای مثل تویی می نویسم که مادری را در حق جوانان شهید و گمنام وطنم تمام کردی. برای دعاها و اشک های وقت و بی وقتت می نویسم که هیچ وقت تمام 

نشد. برای انتظار و ایثار لحظه  به لحظه ات می نویسم و تنهایی مدامی که تو را احاطه کرده است...
برای من هم دعا کن!

روزي براي تکریم مادران شهدا؛ حماسه سازان 8 سال دفاع مقدس

برای مادران گمنام وطنم 
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پایداری 
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مشکل بزرگ سر راه حضور 
انریکه در چلسی

بعد از نتایج ضعیف چلسی با آنتونیو کونته در 
این فصل، زمزمه های زیــادی مبنی بر حضور 
لوییس انریکه، ســرمربی  اســپانیایی 
سابق بارســلونا در این تیم شنیده 
شد.رسانه های انگلیسی از جمله 
دیلی تلگراف و 
دیلی اســتار 
خبــر دادنــد 
درخواســت حقــوق 
باال از ســوی لوییس 
انریکه دلیلی بوده که 
فعال حضور ایــن مربی را روی 
نیمکت آبی های لندن منتفی 
کرده اســت.انریکه زمانی که 
در تیم بارسلونا حضور داشت، 
ســالی ۱۶.۵ میلیــون پونــد 

دریافتی داشته است.

روز دوشنبه هفتم اسفندماه جلسه ای در حضور مدیران باشگاه های لیگ 
برتری فوتبال در خصوص درآمدزایی از محل حــق پخش تلویزیونی در 
سازمان لیگ برگزار شد که ســعید آذری هم به عنوان مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن در این جلسه حضور داشــت.برای اطالع از جزئیات این جلسه، 
همچنین شرایط تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، 
ایمنا  با ســعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت وگویی داشت که 

در ادامه می خوانید:
از جلسه روز دوشــنبه مدیران باشگاه های لیگ برتری با رییس 

فدراسیون فوتبال بگویید.

در این جلسه مدیران باشگاه ها تصمیم گرفتند با احترامی که برای مجموعه 
صدا و سیما قائل هستند، چنانچه این رسانه حقوق باشگاه ها تحت عنوان 
حق پخش تلویزیونی را پرداخت نکند، روش های جایگزینی را برای پخش 

مسابقات لیگ برتر فوتبال انتخاب کنند.
چقدر احتمال می دهید صدا و سیما پیشنهاد مطرح شده را قبول 

 کند؟
انتخاب روش های جایگزین با توجه به بررسی های صورت گرفته راه حل 
عملیاتی است، اما با توجه به مصوبات مجلس که از سال ۹۷ هم کامال قابل 
اجراست امیدوار هستیم صدا و ســیما به دنبال مشارکت با فوتبال باشد و 

حق و حقوق فوتبال را پرداخت کند.
به نظر شما این جلسه بازخورد خوبی داشت؟

بله، جلسه خوبی بود. از طرف مدیران باشــگاه ها و کارشناسان حاضر در 
جلسه اظهارنظرهای کارشناسی مطرح شد و در کل، جلسه بار فنی باالیی 

داشت.
تا االن مبلغی بابت حق پخش تلویزیونی به باشــگاه ها پرداخت 

شده است؟
خیر. چندی پیش حق تبلیغات محیطی از سوی اسپانسرها پرداخت شد، 

اما از طرف صدا و سیما مبلغی تا االن پرداخت نشده است.
از شرایط فعلی ذوب آهن در لیگ برتر بگویید.  

تا االن توانسته ایم با به دست آوردن ۴۱ امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی 
قرار بگیریم، اما مسابقات شش هفته پایانی لیگ برتر مشکل است بخصوص 
مســابقاتی که ذوب آهن خارج از خانه دارد. با توجه به اینکه ممکن است 
چمن استادیوم هایی که در آن بازی داریم کیفیت چمن ورزشگاه فوالدشهر 
را نداشــته باشــد و کمی کار ما را ســخت تر کند، چون از اینجا به بعد با 
تیم هایی بازی داریم که تقریبا کارمان را سخت تر می کنند. به طور مثال 
تیم پارس جنوبی ۳۸ امتیازی و مدعی شده است و بازی سختی را مقابل 
این تیم داریم، اما بازیکنان ذوب آهن به این درجه رسیده اند که بدانند شش 
فینال را پیش رو دارند و امیدوار هستیم در این شش بازی بتوانند با تمام 

وجود بازی کنند و ذوب آهن در پایان فصل رتبه شایسته ای را کسب کند.
فکر می کنید ذوب آهن در رده دوم جدول لیــگ برتر ماندگار 

می شود؟
همیشه امیدوار هستیم و سعی می کنیم وظیفه مان را خوب انجام دهیم. 
به هر حال خودمان یک طرف قضیه هســتیم و رقبای ما هم طرف دیگر 
موضوع، اما باید بهترین عملکرد را از خودمان بــه نمایش بگذاریم تا این 

جایگاه را حفظ کنیم.
گفتید بازی های سختی دارید حتی با تیم های پایین جدولی. این 

سختی فقط به دلیل بیرون از خانه بودن بازی هاست؟
تیم های پایین جدولی برای بقا مبــارزه می کنند و بازی با این تیم ها بعضا 
خیلی سخت تر از بازی با تیم های باالی جدول یا میانه جدولی است و این 
کار ما را سخت تر می کند و بازیکنان به این مسئله اذعان دارند که از این به 
بعد امتیاز گرفتن کار فوق العاده مشــکلی است و باید با همه وجود مبارزه 

کنند.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

 بازی های سختی پیش رو داریم

تیم فوتبال ذوب آهن که به کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر امیدوار است، شش بازی سخت پیش رو دارد و پنج تیم هم امتیاز بعدی 
در جدول لیگ هفدهم، منتظر کوچک ترین لغزش از سوی شاگردان امیر قلعه نویی هستند.

برزیل، شانس اصلی در جام جهانی روسیه است

پیشنهاد سردبیر:

۲۰ روز دیگر تا پایان سال ۹۶ باقی مانده است و دوران 
چهار ساله ریاست چهار هیئت ورزشی به پایان رسیده 
و باید در این مدت باقی ماند تا آغاز سال جدید انتخابات 
این هیئت های ورزشی برگزار شود و سکان داران این  

هیئت ها مشخص شوند.
برای هیئت دوچرخه سواری حمید نصرآبادی، جلیل 
عباس پور، محمدرضا باجــول، فریبرز باجول، علیرضا 
صلواتی و امیر ســعادتی ثبت نام کرده اند و اداره کل، 

ورزش و جوانان اســتان اصفهان هم روز سه شنبه ۲۲ 
اسفندماه را برای برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت 
به فدراسیون پیشنهاد داده است .جواد پرورش و فرهاد 
رحیمی دو کاندیدای ثبت نامی برای ریاســت هیئت 
تنیس هستند که البته هنوز ابالغ تایید صالحیت آنها 
نیامده .حسین جعفری هم که دوران ریاستش در هیئت 
چوگان به پایان رسیده است و در حال حاضر به عنوان 

سرپرســت آن فعالیت دارد برای انتخابات آینده این 
هیئت نیز ثبت نام کرده و تنها کاندیدای هیئت چوگان 
استان است. روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه برای برگزاری 
مجمع انتخاباتی این هیئت به فدراسیون پیشنهاد شده 
است. حسن مالکی و پیمان آقایی کاندیداهای ریاست 
هیئت اسکیت هســتند که البته هنوز صالحیت آنها 

تایید نشده است.

برگزاری انتخابات سه هیئت ورزشی در صورت موافقت با تاریخ های 
پیشنهادی

توتی:
برزیل، شانس اصلی در جام 

جهانی روسیه است
 تیم ملــی فوتبــال ایتالیا غایب بــزرگ جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه اســت. ایتالیا با شکست 
در مجموع دو بازی رفت و برگشت برابر سوئد، 
نتوانســت جواز حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه را کسب کند. توتی که سابقه قهرمانی 
در جام جهانی ۲۰۰۶ را با آتزوری در کارنامه 
دارد، گفت: بسیار ناراحت و متاسفم که ایتالیا 
در جام جهانی حضور نــدارد. این یک ناکامی 
بزرگ برای ماســت اما باید با این شرایط کنار 
آمد. اسطوره رم درباره این سوال که چه تیمی 

بیشترین شــانس را 

برای قهرمانی 
دارد،  روســیه  در 
گفــت: از نظر من 

تیم ملی فوتبال 
برزیل بیشترین 
شانس را برای 

قهرمانی دارد.

 روزنامه خبرورزشی، از ســورپرایز احتمالی شفر برای دربی رونمایی 
کرده است. او کسی نیســت جز بویان، هافبک مقدونیه ای استقالل. 
خبر ورزشی درباره این موضوع نوشته اســت: » این هافبک تازه وارد 
استقاللی ها می تواند به عنوان جانشین جپاروف در زمین مسابقه حاضر 
شود و نا شناخته بودن و البته ســبک بازی متفاوت او نسبت به دیگر 

هافبک های این تیم می تواند سورپرایز شفر برای این دیدار باشد.«

سورپرایز استقالل برای دربی

80
نام مهــدی طارمی را هم به فهرســت فوتبالیســت هایی اضافه 
کنید که تصمیم گرفته اند پولشــان از فوتبال را در حوزه دیگری 
ســرمایه گذاری کنند. آنطور که ایلنا نوشــته، مهاجم تیم ملی 
کشورمان که در الغرافه قطر بازی می کند، در حال افتتاح یک کافه 
به نام خودش در بوشهر است.این کافه،۲۵ اسفند ماه با حضور خود 

طارمی و چند چهره ورزشی دیگر افتتاح خواهد شد.

طارمی کافه دار می شود

09

انتخاب عجیب؛ 
خیابانی گزارشگر دربی؟

طبق آخرین اخبار قرار اســت دربی ۸۶ را جواد 
خیابانی از تلویزیون گزارش کند. در همین ساعات 
اولیه از انتشار غیر رســمی این خبر واکنش ها به 
آن اصال خوب نبوده اســت؛ چرا که خیابانی این 
روزها گزارشــگر محبوب اهالی فوتبال نیســت. 
آخرین گزارش او در بازی منچســتر ســیتی و 
چلســی اصال خوب نبود و خیابانی طبق معمول 
گاف های زیادی در گــزارش این بازی داد. ضمن 
اینکه بازی پرسپولیس و استقالل خوزستان را هم 
همین گزارشگر گزارش کرده بود. اما نتیجه کار او 
برای پرسپولیسی ها اصال خوشایند نبود و صدای 
طرفداران پرسپولیس را حسابی درآورد. مشخص 
نیســت مدیران تلویزیون بر چه اساســی چنین 

نظر می رسد هیچ تصمیمی گرفته اند. به 
ر انتخــاب دیگری،  ینقــد ا
اعتــراض به وجود 

نمی آورد؛ حتی 
انتخاب کســی 

مثل سیانکی!

شکایت استقالل از شهردار 
بابلسر

عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل، از شکایت 
این باشــگاه از شهردار بابلســر خبر داد. حسن 
زمانــی گفــت: »باشــگاه اســتقالل در مورد 
بی اخالقی شهردار بابلســر اقدام قانونی خواهد 
کرد. شــهردار بابلســر به جای اینکه برای این 
بازیکن که در وضعیت وخیم قرار دارد دعا کند، 
او را به تمسخر می گیرد که واقعا بابت این مسئله 
افسوس می خورم.« شهردار پرسپولیسی بابلسر 
در مراســمی گفته علت حادثه بــرای پادوانی، 
نگاه کردن بــه جــدول رده بندی لیــگ برتر 
 برای دیــدن جایگاه پرســپولیس در صدر بوده

 است!

در حاشیه

پیشخوان

وریاغفوری: فقط، فقط و 
فقط می خواهیم ببریم

 فیلم ترسناک رحمتی

انصــاری:  جابــر   
می خواهم دربی گل بزنم و 

بعد پشتک!
شفر این دربی را بیشتر 
می پســندید، فینال جام 
حذفی باید بهم می خوردیم

حواشی دیدار سپیدرود و سایپا در هفته گذشته همچنان 
ادامه دارد. هنرپیشــه ای کــه مدعی بود علــی دایی و 
همراهانش بابت حضورش در نزدیکی جلسه فنی پیش از 
این بازی، با او درگیر شده اند و او را مورد ضرب و شتم قرار 
داده اند، در ادامه، این ادعای خود را جلوی دوربین صدا و 

سیما تکرار کرد و در این رابطه علی دایی معتقد است نباید به کسی که ادعایش به اثبات نرسیده تریبون داده 
شود. در برنامه ای که به مناسبت روز جهانی بیماری های خاص ترتیب داده شد و علی دایی نیز به عنوان سفیر 
آن معرفی شد، دوربین های صدا و سیما قصد داشــتند گفت وگویی با اسطوره فوتبال ایران انجام دهند که با 
مخالفت و اعتراض او همراه شد و او با پس زدن میکروفن اعالم کرد شما با آبروی من بازی کردید و بارها این 

خبر نادرست را پوشش دادید و دلیلی ندارد بخواهم گفت وگویی داشته باشم.

علی دایی خودش 
را ممنوع التصویر 
می کند!

رییس اللیگا در پاسخ به انتقادها در مصاحبه ای اعالم 
کرد انتقال بازیکنان سعودی به اللیگا فقط جنبه مالی 
نداشته است.خاویر تباس که مسئول لیگ اسپانیاست 
پس از ســوال های مکرر و فشار رســانه ها بابت خرید 
بازیکنان عربستانی توسط باشــگاه های این کشور، در 

مصاحبه ای توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. تباس گفت که می توانم به شما قول بدهم باشگاه های 
لیگ اسپانیا از انتقال بازیکنان عربســتانی ناراضی نیســتند و حتی یکی از تیم ها به دنبال حفظ مهره 
جدیدش برای فصل آینده نیز هست! او ادامه داد: درست نیست که بگوییم این انتقال ها فقط جنبه مادی 
و مالی داشتند، چرا که بعضی بازیکنان با استعداد و توانا در بین سعودی ها هستند. البته قبول دارم چند 
بازیکن ضعیف نیز در بینشان وجود دارد.روز سه شنبه یکی از مربیان اللیگا بازیکنان عربستانی منتقل 

شده به اسپانیا را فاقد سطح الزم برای حضور در این لیگ دانسته بود.

حمایت رییس اللیگا 
از پروژه انتقال 
عربستانی ها
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کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 
لغایت روز شنبه 96/12/12 در ساعات اداری به امور قراردادهای شرکت عمران بهارستان به آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ امیرکبیر 
))با شماره تماس 3686109 الی 6 داخلی 232(( و یا پایگاه ملی مناقصات mporg.ir و یا سایت شرکت www.BNT.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا پیشنهادها می بایست ))در پاکت های جداگانه(( تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 96/12/24 تحویل دبیرخانه مرکزی 
شرکت عمران شود. کمیسیون مناقصه ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 96/12/26 در محل دفتر معاونت فنی و اجرایی تشکیل و نسبت 
به بازگشایی پاکت ها اقدام خواهد شد. الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات 
تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی 

یا نقدی اقدام نماید. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

شماره ردیف
گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهمناقصه

پیمانکاری
مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

 سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان

مناقصه 1
96/30

عملیات اجرایی تکمیلی و 
رفع نواقص ابنیه و تاسیسات 
پروژه های مسکن مهر شهر 
جدید بهارستان به صورت 

پراکنده

ساختمان و ابنیه 
4ماه15/000/000/000750/000/000حداقل رتبه 5

م الف: 148864

تهدید عجیب پوگبا: 
 یونایتد یا جای من است 

یا جای مورینیو
پوگبا در هفته های اخیر چند بار نیمکت نشینی 
را تجربه کرده و عملکــرد او بارها مورد انتقاد 
قرار گرفته است. نشــریات زیادی از شکرآب 
شــدن رابطه پوگبا و مورینیو خبر داده اند؛ اما 
به نظر می رســد شرایط حادتر 
نیز شــده اســت.طبق 
ادعای نشریه سان، 
پوگبا بــه مدیران 
یونایتــد اعالم 
کرده اگــر قرار 
باشــد همچنان 
مورینیــو هدایت 
شیاطین سرخ را بر عهده 
داشته باشد، او از این تیم در 
تابستان سال بعد جدا خواهد شد.

فرمان آماده باش برای 
سرخابی ها
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وظیفه مدیریت کالن شهرها بر عهده »شهرداران« است. طبق تعریف 
دانشنامه ای، شهردار یا شارمند، به نگهبان یا گرداننده شهر گویند اما 
براساس معانی رایج در ایران، شهرداری نهادی است عمومی، غیردولتی، 
محلی و خودکفا و باید دارای درآمد محلی برای اداره خود باشد که این 
درآمد توسط شورای اسالمی شــهر به تصویب می رسید.این امر باعث 
شد که مدیران کالن شهرها، در جلسه ای که هر سال به میزبانی یکی 

از شهرها برگزار می شود به بررسی معضالت و مشکالت خود بپردازند. 
الزم به ذکر است که اولین دوره این نشست ها، فروردین سال1388، 

به میزبانی تهران و با حضور مدیران شهری و معاونان آنها برگزار شد.
 ضرورت اعمال نظرات کالن شهرها در بودجه 97 

اهمیت پرداختن به این موضوع به حدی اســت که دی ماه سال جاری 
محمد علی نجفی، شــهردار تهران در اظهار نظری با تاکید بر ضرورت 

توجه به طرح درآمد های پایدار در مجلس شــورای اسالمی، پیشنهاد 
کرد نامه ای از سوی شهرداران کالن شهرهای کشور خطاب به رییس 
جمهور نوشته شود تا وقت ویژه ای برای شهرداران کالن شهرها تعیین 

و مسائل مختلف به صورت حضوری مطرح شود.
سهم مشخص کالن شهرها از بودجه ساالنه کشور

شهردار تبریز در این خصوص با اشاره به  بار سنگینی که در بخش های 
مختلف خدمت رسانی بر دوش کالن شهرها گذاشته شده است، گفت:  
کالن شهرها باید سهم مشخصی در بودجه ساالنه کشور داشته باشند.

ایرج شــهین باهر اظهار کــرد: انتظارات و توقعات از مدیریت شــهری 
روز به روز در حال افزایش است، این در حالی است که درآمدهای قانونی 
شــهرداری ها اغلب نادیده گرفته می شود و از ســوی دیگر هزینه های 
عمرانی و خدماتی نیز نسبت به سال های نه چندان دور رشد چشمگیری 
داشــته  اســت.وی افزود: ظرفیت ها و فرصت های قانونی متعددی در 
خدمتگزاری شــهرداری ها نهفته که باید احیا و تقویت شود، از مجلس 
انتظار می رود الیحــه درآمدهای پایدار را با لحــاظ ضمانت اجرایی و 

پشتوانه های قانونی، تدوین و تصویب کند.
برگزاری سومین دوره نشست کالن شهرها در اصفهان 

در آستانه برگزاری نود و پنجمین نشست شــهرداران کالن شهرهای 
کشــور که امروز برگزار می شود، شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی 
بااشاره به این موضوع، اظهار داشت: اصفهان برای سومین بار در طول 
تشکیل دوره پنجم و کنونی شورای اسالمی شهر، میزبانی این نشست را 
برعهده دارد. قدرت ا... نوروزی اظهار امیدواری کرد که در این سری از 
سلسله نشست شهرداران کالن شهرها در مورد بودجه سال ۹۷ کل کشور 
مربوط به شهرسازی، وظایف مدیریت شهری، اصالح قانون شهرداری ها 
و درآمدهای پایدار بحث و گفت وگو کنیم و آینده مطلوبی را برای شهر 

اصفهان رقم بزنیم.

در آستانه برگزاری نود و پنجمین نشست شهرداران کالن شهرها برای سومین بار در اصفهان؛

کالن شهرها؛ از ضرورت اعمال نظر تا تخصیص بودجه ساالنه

در تعریف بین المللی کالن شهر که توسط سازمان ملل متحد آورده شده، کالن شهر یا مادر شهر به شهرهایی گفته می شود که 
بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت داشته باشند. با توجه به اینکه ایران نیز دارای ۱۸ کالن شهر است که 9 کالن شهر رسمی و 9 کالن شهر 

غیررسمی را دربر می گیرد.

کالن شهرها؛ از ضرورت اعمال نظر تا تخصیص 
بودجه ساالنه

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

برگزاری المپیاد علمی 
مدارس علمیه خواهران 

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: نهمین المپیاد علمی 
مرحله اســتانی طالب ســطح 2 و پنجمین 
المپیاد علمی طالب سطح 3، فردا در اصفهان 

برگزار می شود.
زهرا شفیعی با اشاره به شرکت یک هزار و 101 
طلبه ســطح 2 و 3 مدارس علمیه اصفهان در 
المپیاد علمی مدارس اظهار داشت: از این تعداد 
203 نفر به مرحله اســتانی راه یافتند.معاون 
آموزش حوزه علمیه خواهران استان اصفهان 
با اشــاره به برگزاری المپیاد علمی در مدارس 
علمیه کشــور تصریح کرد: برگزیدگان مرحله 
اســتانی المپیاد علمی، به مرحله کشوری راه 
می یابند. وی ادامه داد: طالبــی که در آزمون 
المپیاد علمی کشــوری حد نصــاب امتیاز را 
به دســت آورند از امتیازات ویژه ای برخوردار 
می شوند.شفیعی گفت: برگزیدگان پایه پنجم 
سطح 2 طالب در مرحله کشوری المپیاد علمی 
بدون شــرکت در آزمون می توانند در سطح 3 

حوزوی ادامه تحصیل دهند.
وی »ایجاد و افزایش انگیــزه مطالعه در میان 
طالب«، »ایجاد رقابت ســازنده میان طالب و 
واحدهای آموزشــی«، »ارزیابی سطح علمی 
طالب و نیز واحدهای آموزشــی خواهران«، 
»ایجاد زمینه پیشــرفت علمی و شــکوفایی 
استعدادهای طالب« و »شناخت طالب ممتاز 
و استعدادهای درخشان به منظور ارائه خدمات 
ویژه به آنها و طراحــی برنامه های خاص« را از 

اهداف برگزاری این المپیاد برشمرد.

با حکم تعزیرات حکومتی اصفهان؛
مرکز تخصصی دندان پزشکی 

غیرمجاز تعطیل شد
 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
از تعطیلی یک مرکز دندان پزشــکی غیرمجاز 
 با حکم یکــی از شــعب ایــن اداره کل خبر 

داد. 
غالمرضا صالحی با اعالم این خبر گفت: با اعالم 
گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان در مورد فعالیت یــک مرکز تخصصی 
ارتودنسی فاقد مجوز، پرونده این مرکز متخلف 
به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات بهداشتی 
و درمانی تعزیــرات حکومتی اســتان ارجاع 
یافت و با احراز تخلف، رییس شعبه رسیدگی 
کننده، حکم تعطیلی این مرکز و درج در پرونده 

پزشکی متخلف را صادر کرد.

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد خبر داد:

اجرای ویژه برنامه نمایشی 
تاریخی فرهنگی  

مدیــر مجموعه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فوالد بــا بیان اینکه از ســوی مجموعه 
تاریخــی، فرهنگی و مذهبی تخــت فوالد در 
ایام نوروز برنامه ویژه ای در نظر گرفته شــده 
اســت، اظهار کرد: در ایام نوروز سال ۹۷ تور 
ویــژه گردشــگری در مجموعه تخــت فوالد 
خواهیم داشت که در آن رویداد و ویژه برنامه 
نمایشــی تاریخی فرهنگی برگزار می شود و 
قرار اســت همان برنامه ای که بیســتم بهمن 
ماه ســال جاری به صــورت یک ویــژه برنامه 
نمایشی تاریخی در مجموعه تخت فوالد برگزار 
 شــد مجددا در مقیاس بســیار بزرگ تر ادامه 

یابد.
سیدعلی معرک نژاد افزود: این برنامه، تکایای 
کازرونی و آب انبار کازرونی و تکیه سیدالعراقین 
را شامل می شــود و در قالب این برنامه های 
نمایشی، کاروان بزرگان و مشاهیر تخت فوالد 
را نمایش خواهنــدداد و مراجعــه کنندگان 
با مفاخر و شــخصیت های تخت فوالد آشــنا 

می شوند.
معرک نژاد گفــت: این ویژه برنامه نمایشــی 
برای پنج روز آماده شــده که البته دو روز آن 
 به صــورت پیش برنامه در پــل خواجو برگزار 

می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:
340 بقعه متبرکه آماده اجرای 
طرح آرامش بهاری در اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
340 بقعه متبرکه اســتان اصفهان برای اجرای 

طرح نوروزی آرامش بهاری آماده شد.
حجت االســالم رضا صادقی گفت: در هشتمین 
ســال متوالی، طرح آرامش بهــاری در اصفهان 
همزمــان با سراســر کشــور از 25 اســفند تا 
14فروردیــن در بقاع متبرکه این اســتان اجرا 

می شود.
وی افزود: نــوروز امســال در 113بقعه متبرکه 
بــا ظرفیت اســکان دائــم بیــش از 120هزار 
زائر و اســکان موقت بیش از 360 هــزار زائر و 
درحسینیه ها هم ظرفیت اسکان 40هزار زائر در 

ایام تعطیالت نوروزی فراهم شده است.
وی گفت: در آستان مقدس امامزادگانی از جمله 
هالل بن علــی آران و بیدگل، آقــا علی عباس 
بادرود نطنز، شاهرضای شــهرضا و سیدمحمد 
خمینی شــهر، امامــزاده ابراهیم،محســن و 
زینبیه)ع( امکانات رفاهــی و خدماتی از جمله 
پذیرش و اسکان مســافران نوروزی با تجهیزات 
اقامتی، اســتقرار چادرهای مســافران نوروزی، 
برپایی ایســتگاه های صلواتی، طبــخ غذا برای 
میزبانی از زائران و گردشــگران نوروزی  فراهم 

است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان افزود: 
برگزاری برنامه های ویژه ســخنرانی روزانه در 
حرم های مطهر، قرائــت ادعیه و مناجات روزانه، 
برپایی گفتمان هــای دینی و خیمــه معرفت، 
فعالیت ویژه دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل 
شرعی، برگزاری نمایشگاه آرامش بهاری با ارائه 
مطالب دینی و ارزشی و غرفه کتاب و محصوالت 
فرهنگی، از جملــه برنامه هــای فرهنگی طرح 

آرامش بهاری در تعطیالت نوروز۹۷ است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان:
اگر دنبال پیشرفت در ادبیات 
هستیم به زمان ها اهمیت دهیم

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان در 
سومین نشست علمی مقام ادبی اصفهان گفت: 
اگر کاســتی ها را در زمینه ادبیات بررسی کنیم 
به عوامل گوناگونی می رســیم، اما دو گروه سهم 
بسیاری در رفع این نواقص دارند، یکی اهالی ادب، 
شعر و جامعه ادبیات و دیگری خدمتگزاران عرصه 
فرهنگ و ادب که گاهی این دو با هم تالقی دارند.

حجت االســالم محمدعلی انصاری اظهار کرد: 
مانند همه مقوله های دیگر، اگر دنبال پیشرفت 
هســتیم در قواعد ادبیات هم الزم اســت به سه 
زمان اهمیــت دهیم، اولین آن زمان گذشــته و 

تاریخی است.
 بسیاری از شعرا، صاحبان اندیشه و هنر اصفهان، 
نتیجه تالش ادیبان و شــعرای گذشته اصفهان 
هستند که ســخن به میان آوردن از آنها خوب و 
الزم است، بنابراین تجلیل از گذشتگان و توجه به 
آنها در پیشرفتی که در آینده به آن منجر می شود 

بسیار اهمیت دارد.
انصاری ادامه داد: زمان بعدی زمان حال و معاصر 
است که توجه به آن نشــان دهنده وجود اهالی 
ادب، شعر و فرهیختگان بســیار و درخشان در 
زمان گذشــته است و این مســئله بسیار مهمی 

است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان ادامه داد: 
سومین زمان، زمان آینده است که دو زمان گفته 
شده تعالی ســومی را نتیجه می دهد، به همین 
خاطر اگر از گذشــته و تاریخ کهن برای تربیت 
نســل حاضر اســتفاده کردیم، الزم است از این 
پس هم نگاهمان به آینده باشد؛ بنابراین یکی از 
مخاطبان و دلسوزان عرصه فرهنگی، نوجوانان، 
جوانان و حتی کودکان هســتند؛ پس الزم است 
 نتیجه نشســت های فرهنگی تربیت نسل آینده

 باشد.

هفتمین دوره جشنواره حســنات، تنها جشنواره 
کشور که توسط بخش خصوصی حمایت می شود، با 
تغییر زمان، اردیبهشت سال آینده در اصفهان برگزار 
می شود. دبیر جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
درخصوص این تغییر زمان برگزاری گفت: جشنواره 
به دالیل متعــدد از جمله مشــکالت مالی امکان 
داشت امسال برگزار نشــود اما با همیاری دوستان 
و مسئوالن شهری شــاهد برگزاری هفتمین دوره 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز خواهیم بود 

و به دنبال پایداری جشنواره در اصفهان هستیم.
رســول صدرعاملی با تاکید بر اینکــه در اصفهان 
جشــنواره فیلم کودک برگزار می شود، گفت: این 
در حالی اســت که 80 درصد امورات آن عمال در 
تهران صورت می گیرد. وی تصریح کرد: بســیاری 
از فیلم ســازهای خوب  کشــورمان فیلم خود را با 
شوق برای این جشــنواره می فرستند ویا به شکل 

اختصاصی برای این جشنواره فیلم می سازند و این 
موضوع باعث شده دوستداران سینمابه این جشنواره 

به چشم دیگری نگاه کنند.
وی اضافه کرد: هر ساله از ماه ها قبل باید به سمت 
جذب کمک از سوی مسئوالن برویم. این مسائل تا 
آخرین لحظات مانده به جشنواره ادامه دارد و  بر این 
عقیده هستیم که درچنین جشنواره ای که هدفمند 
برگزار شده است، باید حداقل 12 سال بدون دغدغه 
را بگذراند تا به شکوفایی رسد، مشکالت آن رفع و با 

اطمینان به شکل دائمی برگزار شود.
صدرعاملی در پایان با انتقــاد از حمایت هایی که 
صورت نمی گیرد از این حرکت فرهنگی با یک سوال 
صحبت های خود را به پایان رساند و گفت: مسئوالن 
اصفهان باید درک کنند که این شــهر جشــنواره 

می خواهد یا نمی خواهد؟ 
رییس جشــنواره فیلم کوتاه حســنات نیز در این 
نشســت گفت: امروز براي برگزاري جشنواره هیچ 
راهي جز دخیل کردن مردم نداریــم و اگر اکنون 
به بخش عمــده اهداف خود رســیده ایم به خاطر 
مشارکت مردم در برگزاري این جشنواره بوده است.

غالمحســین مالیي با بیان اینکه این جشنواره با 
تجربه برگزاري جشنواره فیلم کودک و نوجوان در 
اصفهان راه اندازي شد، افزود: تالش کرده ایم که از 
نظر کیفیت، جشنواره مناسبي داشته باشیم. موضوع 
جشنواره نیز با مجموعه نیکوکاري گره خورده است، 
چراکه معتقدیم باید در زمینه نیکوکاري با زبان هنر 

وارد شویم.
الزم به ذکر است که 1۷01 اثر به دبیرخانه جشنواره 

فیلم کوتاه حسنات رسیده است که از این تعداد 6۷6 
اثر در بخش داســتاني، 363 اثر در بخش مستند، 
112 اثر در بخش پویانمایــي و 550 اثر فیلم نامه 
بوده اند و بیشترین آثار ارسال شده به این جشنواره 
متعلق به تهران با 4۹3 اثر، اصفهان 265 اثر و گیالن 

با 101 اثر است. 
در بخش مســابقه نیــز از ۹3 اثر رســیده، 33 اثر 
داســتاني، 1۷ اثر مســتند،13 اثر پویانمایي و 30 
فیلم نامه اســت. زمان برگزاري جشنواره حسنات 
به 22 اردیبهشــت انتقال یافته است که تا 25 این 
ماه ادامه دارد. هیئت داوران بخش مسابقه را امرا... 
احمدجو، کامپوزیا پرتوي و شادمهر راستین بر عهده 
دارند. همچنین در بخش مستند و داستاني کیومرث 
پوراحمد، محسن امیر یوسفي، محمدرضا فروتن، 
فریدون خســروي، هومن بهمنش، تینا پاکروان و 
لیال ارجمند داوري آثار را به عهده دارند. در بخش 
پویانمایي نیز مریم کشکولي نیا، ابوالقاسم نظرپور و 

امیر سحر خیز داوري مي کنند.

صدرعاملی خطاب به مسئوالن استانی:

اصفهان  جشنواره می خواهدیا نمی خواهد؟

در کمیسیون ماده 5 اســتان که به ریاست علی 
مقدس زاده، معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری و باحضور حجت ا... غالمی مدیر کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد تصویب 
محدوده بافت فرسوده ۹ شهر استان مطرح شد 

و مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: بافت های فرسوده و ناکارآمد شــهری به پنج دسته 
بافت تاریخی، حاشــیه ای و ســکونتگاه غیر رســمی، بافت میانی شــهر ها مربوط به دهــه 60 و ۷0، 
 بافت روستایی الحاق شــده به شــهر ها به علت توســعه شــهرها و فضاهای ناهمگون شهری تقسیم

 می شوند.وی اضافه کرد: تاکنون محدوده بافت فرسوده 66 شهر استان به تصویب رسیده است و تا پایان 
سال نیز مابقی شهر های استان تصویب خواهد شد.

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره 
به برنامه های میــراث فرهنگی برای ایام 
نوروز ۹۷ اظهار داشــت: استان اصفهان 
با توجه به تنوع آب و هوایی در فصل های 
مختلف سال، طبیعت ناب و دلنشین در 

شهرهای مختلف آن، بناهای تاریخی زیبا و صنایع دستی متنوع و جذاب در ایام عید نوروز مقصد گردشگران 
داخلی و خارجی قرار می گیرد.فریدون الهیاری افزود: در آستانه ایام نوروز ۹ کمیته خدمات رسانی در اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان تشکیل شده است که وظایف مختلفی در راستای برنامه ریزی و خدمت رسانی به 
مسافران نوروزی بر عهده دارند.وی  بیان داشت: میراث فرهنگی اصفهان قصد دارد در کنار  فراهم سازی امکان 
بازدید بیش از 250 اثر تاریخی استان اصفهان در ایام نوروز، بناهای تاریخی و جاذبه های ناشناخته استان را به 

گردشگران معرفی کند و در حال انجام برنامه ریزی های الزم در این زمینه است.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

محدوده بافت فرسوده ۶۶ 
شهر اصفهان تصویب شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

امکان بازدید از جاذبه های 
ناشناخته در نوروز فراهم می شود

معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهــان تحصیل درآمدهای 
پایدار را یک اصل مهم در مدیریت شــهری دانست و اظهارکرد: 
نباید درآمد شهرداری از محل تراکم فروشی تامین شود، اما این 

واقعیت شکل گرفته و باید به مرور برطرف شود.
مرتضی طهرانی ادامه داد: نمی توان یک شبه مشکالت را برطرف 
کرد، زیرا با توجه به تحمیل هزینه های ســنگین به شهرداری، 
بخشی از هزینه ها به واسطه تراکم فروشی جبران شده و اکنون به 

عنوان درآمدهای پایدار از آن یاد می شود.
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان با بیان اینکه نیروهای 
انسانی که به شهرداری تحمیل شده، هزینه ها را به شدت افزایش 
داده اســت، اضافه کرد: در حال حاضر نسبت بودجه های جاری 
به عمرانی ۷0  به30 درصد اســت در حالی کــه باید 30 درصد 
 بودجه در بخش جاری و ۷0 درصــد آن در بخش عمرانی هزینه 

شود.

وی ادامه داد: تصمیم گیری هایی که در گذشــته انجام شــده و 
نیروهای زیادی که خارج از چارت سازمانی به شهرداری تحمیل 
شده، هزینه های شــهرداری را افزایش داده است؛ از این رو باید 

اصالح ساختار صورت گیرد تا هزینه ها متعادل شود.
طهرانی تاکید کرد: تنها راهکار سر و سامان دادن به درآمدهای 
شهرداری این است که هزینه ها کنترل شود، زیرا هزینه های شهر 

بیشتر از میزان درآمد است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان:
کنترل هزینه ها، تنها راهکار سروسامان دادن به درآمد شهرداری است

فرمانده نیروی زمینی ارتش درآیین جشــن دانش آموختگی دانشجویان 
خلبانی و فنی و یادبود شــهدای هوانیروز سرلشــکر خلبان علی کیارش و 
ســرگردفنی هوایی علی اصغر ملیح پور در پایگاه هوانیروز شهیدوطن پور 
اصفهان، با اشاره به اینکه توان هوانیروز متعلق به دنیای اسالم است گفت: 
امروز قدرتمندترین نیروی بالگردی منطقه غرب آســیا مربوط به هوانیروز 
به خاطر نیروی انسانی متعهد و متخصص ووالیی است.امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری افزود: پیــش از انقالب هوانیروز اجازه هیــچ فعالیت خالقانه ای را 
نداشت اما آنچه امروز ملموس است توان، خودکفایی و خالقیت روبه جلوی 

هوانیروزاست.

وی گفت: خلبانان و نیروهای فنــی هوانیروز با مجاهدت و تقدیم جان خود 
در دوران دفاع مقدس، عامل جاودانه شــدن هوانیروز شدند که امروز باید 
الگوی نسل جدید این نیروی مقتدر باشند. فرمانده نیروی زمینی ارتش با 
بیان اینکه در زلزله اخیر مناطق غرب کشور چشم مسئوالن قبل از هرچیز 
به توان عملیاتی هوانیروز دوخته شد گفت: به محض روشن شدن هوای روز 
اول حادثه 500سورتی پرواز در نصف روز اتفاق افتاد که بیش از 600مصدوم 
به کرمانشاه منتقل شدند.امیر سرتیپ حیدری افزود:در نبرد سوریه خلبانان 
هوانیروز عملیات شناســایی داشــتند و به عراق هم اعالم آمادگی کردیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: هنگامی که داعش به مرزهای کشــور 

نزدیک شد اولین صدایی که شنید صدای بالگردهای هوانیروز بود.
وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین نشان افتخار کشور، به دلیل توسعه فرهنگ 
والیت مداری اســت گفت: با توسعه فرهنگ والیی بســیاری از آسیب ها و 
خطاها کاهش می یابد چون صراط مســتقیم »والیت« است.امیرسرتیپ 
کیومرث حیدری افزود: رمز پیشرفت کشور اطاعت از والیت است و هرکجا 

مسئوالن اطاعت از والیت داشته اند پیشرفت حاصل شده است.
تجلیل فرمانده نیروی زمینی ارتش از خانواده 2 شهید 

در این مراســم فرمانده کل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران از 
خانواده های شهیدان سرلشکر خلبان »علی کیارش« و سرهنگ فنی هوایی 

»علی اصغر ملیح پور« و تعدادی از خلبانان بازنشسته تجلیل کرد. همچنین 
فرمانده کل نیروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران، به دانشجویان 
و درجه داران فارغ التحصیل ارتش جمهوری اســالمی، نشان های خلبانی و 
فنی اعطا کرد و از سرهنگ ستاد خلبان »فریدون خسروی« فرمانده مرکز 
آموزش شــهید وطن پور نیز تقدیر کرد. سرهنگ ســتاد خلبان »فریدون 
خسروی« فرمانده مرکز آموزش شــهید وطن پور نیز در این مراسم، ضمن 
تشریح دوره های نظامی برگزارشــده ارتش منطقه اصفهان، بر پیشرفت و 
توسعه پروژه های عمرانی و بازسازی فضاهای مختلف مرکز شهید وطن پور 

تاکید کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در اصفهان:

قدرتمند ترین توان بالگردی غرب آسیا مربوط به هوانیروز ایران است

فاطمه کاویانی
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امام علی عليه  السالم :
چه دور است تن دادن به سستی و بيكارى، از دستيابی به خوشبختی.
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۶. بهبود روابط اجتماعی
اعتماد به نفــس رابطه مســتقیمی با نحوه و 
میــزان روابــط اجتماعــی مــا دارد.زمانی 
که شــما روابط اجتماعی بیشــتری با تعداد 
زیادی از افراد داشته باشــید به این معناست 
کــه حامیان بیشــتری در زندگــی دارید که 
 می توانند در شــرایط سخت پشــتیبان شما 

باشند.
این موضوع تنها به دوســتان قدیمی محدود 
نمی شــود و شــما هر زمانی که بخواهید می 

توانید دوستان جدیدی پیدا کنید.
۷. مقابله با ترس

بسیاری از ترس های ما غیر معقول هستند و 
تنها در صورتی می توانید با آنها مقابله کنید که 
به سمتشان بروید و بر آنها مسلط شوید، این کار 

اعتماد به نفس شما را باال تر می برد.
۸. مقابله با تفکرات منفی

گاهی اوقات که در حین انجام کاری هســتیم 
صدایی از درون ما موجب فرســتادن امواج و 
تلقین های منفی می شود که با بی توجهی به 
آنها در بلندمدت به افکار مثبت عادت می کنید.

۹. مدیریت افکار
اعتماد به نفس ما وابســتگی زیادی به نحوه و 
عادت تفکرمان دارد، پــس هر از گاهی افکار و 
عقایدتان را مرور کرده و اگر احساس می کنید 
مانع اعتماد به نفس و پیشرفتتان هستند، آنها 

را تغییر دهید.
۱۰. پیشرفت

مهم نیســت که در چه سن و ســالی هستید، 
پیشرفت همیشه برای شــما اعتماد به نفس 
بیشــتری را به همراه دارد و عــدم تحرک و 
بی کاری، موجب احســاس ضعف و ناتوانی در 
شما می شــود.پس نقاط قوتتان را شناسایی 

کنید و آنها را بیشتر پرورش دهید.

مهارت زندگی

 راهکارهایی که اعتماد به نفس 
شما را  باالتر می برد! )2(

 فغفور، پادشاه چین
 چون اســکندر ذوالقرنین لشکرکشــی کرد و خیلی از کشورها را 
تحت تصرف خود در آورد، به چین روی آورد و آن را محاصره کرد. 
پادشــاه چین روزی به عنوان دربان به خدمت اسکندر آمد. گفت: 
فغفور پادشــاه پیامی داده تا درخلوت به عرض شما برسانم. به امر 
او مجلس خلوت کردند. او گفت: فغفور پادشــاه چین من هســتم. 
اسکندر متعجب شــد و گفت به چه اعتمادی این جرات را کردی؟ 
گفت: من تو را ســلطانی عاقل و فاضل می دانم، و هیچ عداوتی بین 
من و تو نبوده و درباره ات قصد بدی نیندیشیده ایم،اگر تو مرا بکشی 
ازسپاهم یک نفر کم نشــود. خود آمدم تا هرچه از من بخواهی در 

خدمتت عرضه کنم.
اسکندر گفت: سه سال مالیات چین را از تو می خواهم. فغفور قبول 
کرد. چون  زود قبول کرد، اسکندر گفت: بعد از دادن خراج و مالیات 
حالت چگونه شود؟ فغفور گفت: چنان که هر دشمنی بر من حمله 
کند مغلوب شوم. اسکندر فرمود: اگر به خراج دو ساله قناعت کنم 
چطور شود؟ گفت: اندکی بهتر از حال اول شود، گفت: اگر خراج یک 
ساله را قناعت کنم چطور شود؟ گفت: خللی در سلطنت من نشود 
و به کلی پریشان نشوم. اسکندر گفت: به خراج شش ماه از تو راضی 
 شــدم! فغفور فردا او را به مهمانی دعوت کرد تا خراج شش ماهه  را 

بدهد.  
فردا اسکندر وقتی وارد چین شد لشکر بسیار با ادوات جنگی آماده 
دید که او را به تعجب وا داشت. لشکر اسکندر در وسط لشکر چین 

قرار گرفتند. 
اسکندر کمی خائف شد که چرا با ادوات جنگی نیامد، اسکندر گفت: 
مگر فکر مکر داشتی که این همه لشکر آماده کردی ؟ فغفور گفت: 
به قضای الهی می دانستم که تو را پادشاهی بزرگی عطا فرموده، و 
مؤید به تایید آفریدگاری و هرکه با دولتمندان مجادله کند، شکست 
یابد، فقط جهت اطاعت و احترام بوده است. اسکندر گفت: آنچه از 
خراج شش ماه می خواستیم همه را  به خاطر این فهم و احترام به تو 

بخشیدیم و از آن در گذشتم.

باغ 
کاغذی

»راز شکرگزاری؛ عادت را با شکر کردن به دست آورید« عنوان               
کتابی از دکتر»مهدي خداميان آراني« اســت که انتشارات 
»بهار دلها« آن را چاپ کرده است. شکر نعمت نعمتت افزون 
کند«،»ترســی بزرگ وجودم را فراگرفته است«، » چرا این 
قدر خودت را خســته می کنی؟«،» امتحان بزرگی در پيش 
اســت«،» بهترین عبادت ها چيســت؟« و... عنوان برخی از 

مباحث این کتاب است.
در بخشــی ازاین کتاب مــی خوانيم: »خداونــد نعمت های 

فراوانش را بی دریــغ در اختيار بندگان خویــش قرار داده و 
بجاست که شکر گزار نعمت های او باشيم. این کتاب به شما 
می آموزد با راز بزرگ شکرگزاری آشنا شوید و در صورتی که 
آن را در زندگی به کار گيرید زندگی خــود را متحول کنيد. 
فقط کافی است دست از مقایسه و چشم و هم چشمی دست 
بردارید و از حرص زدن بپرهيزید تا از آنچه دارید، لذت ببرید. 
با خواندن این کتاب می توانيد کاری کنيد که خدا هم از شما 

تشکر کند ، چرا که شما با راز بزرگی آشنا شده اید.

راز شکرگزاری قضا و قدر

آزمایش هـا همیشـه نبایـد طبـق قواعـد و اصولـی تحت 
نظر دانشـمندان پیـش برود. گاهـی اوقات یک شـخص یا 
خانـواده تصمیم مـی گیرند کـه آزمایش هـای گوناگون و 

شـاید عجیب روی خـود انجـام دهند.
یک سال زندگی بدون اینترنت 

به مانند تمامـی افرادی که ایـن روزهـا روی زمین زندگی 
مـی کننـد، پـاول میلر هم کسـی اسـت کـه روزانـه زمان 
زیـادی را پـای اینترنـت گذرانـده اسـت. ایـن جـوان بـه 
حـدی از اینترنـت لذت می بـرد که توانسـت در سـن 14 
سـالگی به یـک طـراح وب تبدیل شـود. او بـا همین وضع 
تـا 26 سـالگی ادامـه داد تـا اینکه متوجه شـد چیـزی در 
زندگی اش کم شـده اسـت از این رو تصمیـم گرفت مدتی 
را بـه جای آنالیـن بـودن به حالـت آفالیـن بـرود. او برای 
زندگـی بهتـر یـک سـال بـدون اینترنـت زندگـی کـرد و 
البته در ابتـدا اصال نمی توانسـت این وضـع را تحمل کند 
ولی با گـذر زمـان متوجه تغییـرات بزرگـی در نـوع رفتار 

و سـالمتش شـد. او توانسـت در ایـن مـدت کتـاب هـای 
بیشـتری بخوانـد و چشـمانش کـه ضعیـف شـده بودنـد 

بهبـود پیـدا کردند.
زندگی به حرف مردم

هیچکـس دوسـت نـدارد آنطـور کـه مـردم مـی خواهند 
زندگی کند و بیشـتر بنا به سـلیقه خودش عمـل می کند 
امـا ایـن خصوصیـت در مـورد »کولیـن رایـت« بـه نظـر 
برعکس می آید چرا که او آزمایشـی را شـروع کرده اسـت 
تا در آن بتواند به مردم سـاده زیسـتن و البتـه راحت بودن 
را نشـان دهد. این مرد هـر کاری کـه انجام دهـد به گفته 
مردم اسـت. بـرای مثال او هـر 4 مـاه یک نظر سـنجی در 
وبالگش قرار می دهـد و از مردم می خواهـد محل زندگی 
بعـدی اش را مشـخص کننـد سـپس بنا بـه نتایج بـه آن 
محل سـفر کـرده و 4 مـاه آنجا مسـتقر مـی شـود. او تابه 
حال به عنـوان انجـام دهنـده یکـی از آزمایشـات عجیب 

دنیـا در برنامه هـای تلویزیونی شـرکت کرده اسـت.

عجیب ترین آزمایش هایی که روی انسان انجام گرفته است
دانستنی ها

حرف حساب

 این بی ریشگی کار دستمان داده!
شازده کوچولو با ادب پرسید:آدم ها کجایند؟گل 
کــه روزی روزگاری عبور کاروانــی را دیده بود، 
گفت: آدم ها؟ گمان کنم ازشان شش هفت تایی 
باشد. سال ها پیش دیدمشان. منتها خدا می داند 
کجا می شود پیدایشــان کرد. باد این ور و آن ور 
می بردشان. نه اینکه ریشه ندارند؛ این بی ریشگی 

دردسرشان شده!
»شازده کوچولو«
آنتوان دوسنت اگزوپری
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افقی 
1- این کشــور رتبه ســوم جهــان را به لحاظ 
رشــداقتصادي در جهان داراســت، نرخ رشد 
اقتصادي این کشور 11/1درصد است - از توابع 

استان یزد - از عوامل اقتصادي درون جامعه
2- رهبر گروه - در بند و گرفتار - شایستگي

3- جناح لشــکر - از خیابان هاي تهران - اهلي 
و سربه راه

4- حافظه - الزم گردیدن - هم ردیف
5- کافي - اندازه - افزون تر - پراکندگي

6- دهلیز - بنگاهي انتفاعي که عملیات تجاري، 
مالي و اقتصادي انجام مي دهد - هواي باراني

7- زهرها - محکم - موجب زحمت
8- مسافر سرزمین عجایب - زعفران

9- از کشــورهایي کــه شــوراي همــکاري 
خلیج فارس را تشــکیل مي دهند - دور رفتن- 

صدمه
10- دودمان - ابر بارنده - کامل

11- دختــر کارتونــي - از ماه هــاي پاییزي - 
عقیده- دریاي تازي

12- روان - سرایت کردن - زاد و توشه
13- ستاد فرماندهي - ساعي - درس  نوشتني

14- مالقات - بزهکار - کشوري که به تازگي در 

پرچم خود تغییراتي داده است
15- رییس بانک مرکزي اروپا - آغاز- نوراني

عمودی
1- غنچه شــکفته - بازار خرید و فروش اوراق 

بهادار - کالبد - زمان
2- حرف  دهن کجــي - نقــاش - پیرامون - از 

محصوالت نفتي صادراتي
3- همنشین - از ضمایر تازي - رفوزه - برودت

4- بریدن شاخه هاي اضافي درخت - اصطالحي 
در علم اقتصاد کــه به کاالهایي که مســتقیما 

مصرف نمي شوند اطالق مي شود - غذاي بیمار
5- شعله آتش - »هرگز نه« تازي - دوشیزه

6- از جمله کشورهاي آسیایي که براي کاهش 
بیکاري از گســترش بنگاه اســتفاده کرده اند - 

حرف ندا - ساده لوح
7- تصدیق انگلیســي - این کشــور رتبه پنجم 
جهان را از لحاظ نرخ تورم داراســت، نرخ تورم 
این کشــور 14/5درصد اســت - طال یــا نقره 

گداخته شده
8- خاتون - حرف درد - گرفتني از هوا - شخصي 

که شغلش معامالت تجاري باشد
9- نوعي کبک - شهرک صنعتي دریایي در این 

منطقه به بهره برداري رسید - مایه ترقي!
10- شــهر کوچک - نام ترکي - سنگریزه هاي 

درخشان
11- سرزنش - طبق روز - دینداري

12- جانشــین او - صــورت خالصــه دارایي و 
بدهي- جمالت منظوم

13- خالص و بي غل و غــش- حرف همراهي- 
ساده - جواب پشتک

14- آب فروش - گزارش - سمت راست - شوربا
15- شکستن دندان از ریشه - یارگان ورزشي- 
نوعي قــرارداد براي جبران خســارت - بنده زر 
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سیره بزرگان

 زندانی قدیمی که به هتلی مجهز 
تبدیل شد

زندان هت آرستیوس در سال 1862 افتتاح  و جانیان زیادی در آنجا 
نگهداری شد تا اینکه در سال 2007، مسئوالن تصمیم گرفتند زندان 

را به هتل تبدیل کنند.
این هتل 40 اتاق بزرگ )همان سلول های بزرگ زندان( داشته و در 
کنار آن 24 اتاق معمولی و 12 اتاق لوکس و چهار ســوئیت نیز دارد.

هتل مجهز به مبلمان شــیک و پیک و نیز تجهیزاتــی مانند حمام و 
جکوزی و اینترنت رایگان و مرکز بدن سازی و... است .

رســتوران این هتل جالب توجه بوده و منوی غــذای زندانی نیز در 
آن ســرو می شــود و حتی یکی از منوها نان و آب است.کارمندان با 
لباس زندانی ها ســر کار خود حاضر می شــوند و میهمانان نیز می 
توانند لباس مخصوص زندان را پوشــیده و در هتل رفت و آمد کرده 
و غذا بخورند.با نگاه کردن به این هتــل و زندگی کردن به اندازه یک 
شب باعث می شود تا 
دیگر دوست نداشته 
باشید چنین محیط 
 دلپذیــری را رهــا

 کنید.

 هدیه ای مرموز که جان داماد 
جوان را گرفت

زوجی که مراسم ازدواج شان را در منطقه »بولندر« برگزار کرده بودند 
درشب عروســی به همراه هدیه های میهمانان به خانه مشترکشان 

رفتند و با خوشحالی به بازکردن بسته ها پرداختند.
در میان بســته ها یکی از هدایای که به زیبایی تزئین شده بود توجه 
آنها را جلب کرد. آنها هر چه به دنبال نام فرســتنده پرداختند چیزی 
پیدا نکردند ولی با این حال با کنجکاوی بسته را بازکردند؛ اما ناگهان 
 انفجارمهیبی رخ داد و خانه آتش گرفت. با وجود اینکه عروس و داماد
  با کمــک همســایگان از میان شــعله های آتش نجــات یافته و به
  بیمارســتان انتقال یافته بودند؛ اما داماد براثرشــدت صدمات جان

 ســپرد و عروس نیز در شــرایط وخیمی با مرگ دســت وپنجه نرم 
می کند. »سیشه میشرا« ســخنگوی پلیس منطقه گفت:»تحقیقات 
در این باره آغاز شــده وامیدواریم هر چه سریع تر قاتل این تازه داماد 
را بیابیم. عروس نیز 
بــه شــدت مجروح 
شده و متاســفانه در 
شرایط مناسبی به سر 

نمی برد.«

  قاب روز

اداره های پست در ناکجا آباد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

