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سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از حفر 70 حلقه چاه جدید در محل های دارای استعداد 56 شهر حوضه آبریز زاینده رود خبر داد و گفت: 
هم اکنون جانمایی این چاه ها توسط کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در حال بررسی است.

سید اکبر بنی طبا با اشاره وضعیت کیفی آب شرب در استان اصفهان اظهار کرد: هیچ مشکلی در کیفیت آب شرب مردم اصفهان وجود ندارد و در این رابطه 
جای هیچ گونه نگرانی نیست.

وی با بیان اینکه کنترل کیفیت آب اصفهان توسط آزمایشگاه کیفی و مراکز بهداشتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نسبت به گذشته افزایش یافته 
است، افزود: هر منبع آب شرب محلی که مورد تایید بوده وارد مدار 56 شهری شده که از حوضه آبریز زاینده رود استفاده می کنند و شاید تغییر ذائقه آب 

شرب اصفهان به همین دلیل باشد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: این که بعضا وانمود می کنند که رنگ آب شرب اصفهان تغییر پیدا کرده، خالف واقع است.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش نزوالت آسمانی، یکی از راهکارهای پیش روی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان برای تأمین آب 
شرب مردم در فصل تابستان دستیابی به منابع جدید محله ای و حفر 70 حلقه چاه جدید در محل های دارای استعداد 56 شهر حوضه آبریز زاینده رود است 

که هم اکنون جانمایی این چاه ها توسط کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در حال بررسی است.
بنی طبا خاطرنشان کرد: عالوه بر این 70 حلقه چاه، چاه هایی که متعلق به شهرداری، جهاد کشاورزی و برخی از اشخاص حقیقی است نیز در راستای تأمین 

آب شرب مردم اصفهان به کارگیری می شوند؛ کیفیت آب این چاه ها توسط کارشناسان کنترل می شود تا از نظر شرب مشکلی نداشته باشند.
وی اذعان داشت: این راهکار شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به این دلیل اســت که اگر در پیک مصرف آب با کمبود مواجه شدیم بتوانیم این منابع 

محلی را وارد مدار لوله کشی آب شرب شهری کنیم تا به میزان آب واردشده به تصفیه خانه اصفهان کمک رسان باشد.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر ضرورت انجام پیشگیری های الزم جهت تأمین آب شرب مردم اصفهان در فصل تابستان 

عنوان کرد: مردم نیز باید در راستای صرفه جویی آب و تغییر در سبک استفاده از این نعمت الهی کوشا باشند.
وی یادآور شد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به هیچ عنوان قصد ایجاد محدودیت برای مردم در مصرف آب را ندارد اما از مردم خواهشمند است تا 

منابع آبی موجود را درست مصرف کنند تا از بحران کمبود آب در تابستان امسال به خوبی عبور کنیم.

سخنگوی آبفا :
آب نیست، مردم اصفهان صرفه جویی کنند
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 بحران آب در اصفهان را مدیریت کنید قبل از آن که دیرشود 

بدون روتوش
آژیر هشدار به صدا درآمده است. این مردم به شرایط سخت و مشکل عادت دارند. 
همه جور حادثه و مصیبتی را از ســر گذرانده و تجربه کرده اند؛ یک روز مقابل 
سربازان رژیم پهلوی سینه ســتبر کرده و گلوله خوردند تا ظلم ریشه کن شود. 
کمی بعد، دیوانه بعثی به خیال خام خود می خواست چای عصرانه اش را زیر پل 
خرمشهر کوفت جانش کند و هوای حمله به سرش زد. هشت سال توپ و بمب و 
موشک روی سر این مردم ریخت و جانانه ایستادند و دفاع کردند. بهترین جوانان 
این سرزمین راهی سرزمین عشق و آتش و خون شدند تا وجبی از این خاک به 
دست دشمن نیفتد. سال های جنگ در کنار هم اما سخت گذشت. بعد از جنگ 
هم که تازه آغاز دوران »سازندگی« بود و له شدن عدالت زیرچرخ دنده های فقر 
طبقاتی و توسعه طلبی عده ای که حامی »اشراف« بودند و  تنها بر ایجاد شکاف 
دامن زدند. ما نسلی هستیم که دفتر خاطرات نوستالژی هایمان از سیاهی دوران 
قتل های زنجیره ای و درگیری های کوی دانشــگاه و داستان خفاش شب ها و 
اسیدپاشی به فائزه و فتانه و شــیرینی صعود به جام جهانی از جهنم »ملبورن« 
پرشده است. مردمی که این سال ها، آوار مصیبت همچنان بر سرشان می کوبد؛ 
یک روز هواپیما می افتد، روز دیگر کشتی در دل اقیانوس آتش می گیرد، یک 
روز »پالسکو« فرو می ریزد و خالصه این مردم به »درد« عادت دارند. هیچ وقت 

هم هیچ چیز تقصیر مدیران نیست!
ادامه در صفحه 2

سمیه پارسا

ادامه »بدنه سازی چهارباغ« نیازمند بررسی های دقیق  است

تجارت با تاریخ؟!

 آب نیست، مردم اصفهان  
صرفه جویی کنند  
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 ضرورت تشکیل ستاد مبارزه با 
کم آبی در شهرداری اصفهان
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ادامه از صفحه اول
روز گذشته شــبکه های مجازی و رسانه های اینترنتی 
بازهم پر بود از اخبار ناامیدکننده پیرامون »آب« . مدیر 
نیروگاه  و سد زاینده رود در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
که فقط١٠درصدآب پشت ســدباقي است  و گفت که 
وضعیت آب درمرز بحران اســت و بایدبه صرفه جویی 
جدی تر پرداخت. ســخنگوی آبفای اصفهان هم این 
هشدار را داد که به طور جدی بحران آب داریم و مردم 
اصفهان باید صرفه جویی کننــد. در برخی کانال های 
تلگرامی نیز کمپین هایی بعضا بی اعتبار و بی نام و نشان 
به بهانه دفاع از حقابه و با هدف ایجاد اختالف میان مردم 
اصفهان و یزد به راه افتاده است. حاال داستان درگیری 
را از اصفهان-چهارمحال به اصفهان-یزد کشــانده اند. 
امام جمعه راست می گوید: شاید عده ای از معترضان، 
به راستی کشاورز نباشــند و اصال دنبال حق و حقوق 
 خود نیستند و با نفوذ میان کشاورزان به دنبال اهداف و

 بهره برداری های خود هستند اما ... 
اما موضوع اینجاست که همیشــه نمی شود مشکل را 
با ربط دادن به بیگانگان و نفوذی ها و ســوء اســتفاده 
کنندگان حل کرد. تنــش های اجتماعــی برآمده از 
بحران آب که چند ماهی اســت شرق استان اصفهان را 
در برگرفته است، روز به روز ابعاد وسیع تری به خود می 
گیرد و به تیتر رسانه ها و کانال های معاند و ضدانقالب 
تبدیل شــده و در این میان، مدیران سیاسی و اجرایی 
استان، همچنان جز بیان برخی شــعارهای تکراری و 
هشدار و تهدیدهای بحران آفرین کار دیگری نمی کنند!

بیکاری و درماندن از تامین معــاش خانواده، یکی از ده 
ها مشکل ده ها هزار کشاورز شــرق اصفهان  است که 
این روزها زندگی شــان وســط خیابان و مقابل برخی 

ارگان ها و نهادها می گذرد. مــردم ورزنه، جرقویه علیا 
و سفلی، کوهپایه و جلگه که بیش از ده سال با کاهش 
شدید منابع آب مواجه شده بودند، در سال اخیر حتی 
یک قطره آب نیز برای کشاورزی دریافت نکردند تا حاال 
»اردوکشی خیابانی« را تنها راه باقی مانده برای رساندن 
صدای اعتراض و درد خود به مسئوالن بدانند. خواسته 
شان قانونی و به حق است، آنها سهم خود از حوضه آبریز 
زاینده رود را می خواهند، همین. سهمیه ای که در دولت 
های مختلف و با حاتم بخشی های رفسنجانی و رییس 
دولت اصالحات و احمدی نژاد به تــاراج رفت و رییس 
جمهور روحانی هم آن قدر »سمن« دارد که به نظر می 
رسد بدبختی کشاورزان اصفهانی برایش حکم »یاسمن« 
را دارد و فعال باید به »علوم دینی« و »غیردینی« بپردازد 

و از دغدغه نداشته مردم در رابطه با »رفع حصر« سخن 
بگوید! 

تجمعات چندصد و یا چندهزارنفری کشاورزان اصفهانی 
در نقاط مختلف استان به بستری برای نا امنی در مرکز 
سیاسی استان اصفهان و شرق این استان تبدیل شده 
اســت . آن ها آب می خواهند و این که »آب نیست« یا 
»کم هست« هم توی کتشــان نمی رود. حاال حتی اگر 
استاندار هر روز هم اعالم کند که منابع آبی سد زاینده 
رود در سال آبی جاری نزدیک به 6٠ درصد کاهش یافته 
و با فرض عدم اختصاص آب به کشاورزی و کاهش 4٠ 
درصدی مصرف آب در صنعت، باز هم نیاز است به میزان 
2٠ درصد در مصرف آب شــرب اصفهان، یزد و کاشان 
صرفه جویی شــود یا تاکید کند تامیــن آب نزدیک 2 

میلیون و 5٠٠ هزار نفر جمعیت شهر اصفهان با مشکل 
مواجه شده است، باز هم کشاورزان حرف خود را می زنند. 
آمار استاندار، حقایق مســلمی است که با استناد به آن 
نمی توان کشاورزان را آرام کرد. در برابر فریاد کشاورزی 
که می گوید در تهیه نان شب زن و بچه اش مانده ، نمی 
توان مدام از کمبود منابع آبی و داده های آماری درباره 
میزان ذخیره آب پشت سد و ... سخن گفت. کشاورزی 
که شــاهد انعقاد قرارداد انتقال آب از اصفهان به یزد یا 
چهارمحال و کشاورزی در مناطق باالدستی زاینده رود 
است، نمی تواند با حرف های مهرعلیزاده یا هشدارهای 

سایر مسئوالن آرام شود!
وقتی خبر می رســد یزدی ها هم به دنبال شکل دهی 
تجمعات مشــابه در این اســتان و به تعبیر خودشان 
مقابله با اصفهانی ها هستند، یعنی باید موضوع را جدی 
گرفت. یعنی با سانســور و ننوشــتن و نگفتن و تهدید 
کردن چیزی درست نمی شود. باید به فکر راهی برای 
حل مشکل معیشتی و تامین آب و مدیریت بهینه آب 
در ســال های بعد باشیم. این کشــاورزان همان هایی 
هستند که فریاد زدند : »رو به میهن، پشت به دشمن«. 
همکار خبرنگارمان می گفت بســیاری از کشاورزانی 
که در تجمعات شــرکت می کنند، ایثارگــر و جانباز 
هســتند. برخورد نیروی انتظامی قابل تحسین است. 
خویشتن داری و سعه صدر نیروهای امنیتی و انتظامی 
را باید قدردان بود. اما در کنار این همراهی و همدلی به 
مدیریت منسجمی هم نیازمندیم تا از این بحران عبور 
کنیم. به قول حاج کاظم آژانس شیشه ای »برای صبرتون 
یه یا علی می خواهیم.«  خیبری و موتوری و سلحشور 
و عباس و حاج کاظم؛ همه و همه فراموش نکنیم اینجا 

شهر شهیدان است. کاری نکنیم شرمنده آنها شویم ... 

تاکید حیدر العبادی بر لزوم 
انحصار سالح برای دولت عراق 

نخست وزیر عراق تاکید کرد که دولت این کشور 
تالش خواهد کرد تا سالح به صورت انحصاری در 
دست مراجع دولتی عراق باشد.بر اساس این خبر 
نخســت وزیر عراق تاکید کرد که این اقدام می 
تواند ثبات امنیتی در کشور را تقویت کند و گفت 
دولت عراق تالش خواهد کرد که عراق را به محلی 
برای جذب سرمایه گذاری ها تبدیل کند.نخست 
وزیر عراق سال گذشته تاکید کرده بود که طرح 
انحصار سالح در دســت دولت را اجرایی خواهد 
کرد و در عین حال بر لزوم حمایت از خانواده های 
شهدای عراقی و آوارگان این کشور در مناطقی 
که تحت اشغال داعش بوده است تاکید کرده بود.

اشتاین مایر:
بهبود مناسبات مسکو- واشنگتن 

کلید حل بحران سوریه است
 رییس جمهــوری آلمان در گفــت وگویی حل 
بحران ســوریه را منــوط به بهبود مناســبات 
دوجانبه آمریکا و روســیه دانست.»فرانک والتر 
اشتاین مایر« رییس جمهوری آلمان با اشاره به 
اوضاع جاری در ســوریه اظهار داشت: علی رغم 
تاثیر همســایه های ســوریه در حل بحران این 
کشور باید گفت که گام اول در این مسیر بهبود 
مناسبات دوجانبه روســیه- آمریکاست. رییس 
جمهوری آلمان در ادامه تاکید کرد: مسکو باید به 
موازات تالش برای بهبود مناسبات با واشنگتن، 
لزوم تغییر در خط مشی های خود در قبال اروپا 

را نیز در رأس امور خود قرار دهد. 

 در پی تجاوز موشکی آمریکا 
به خاک سوریه:

نماینده پارلمان روسیه خواستار 
فروش »اس 300« به ایران شد

یکی از نمایندگان پارلمان روســیه در پی حمله 
واشــنگتن و هم پیمانانــش به خاک ســوریه، 
خواستار فروش سامانه های »اس 3٠٠« به ایران، 

کره شمالی و سوریه شد.
»الکســاندر شــرین« معاون اول رییس کمیته 
دفاعی مجلــس دوما پارلمان روســیه گفت که 
روسیه باید سامانه های دفاع هوایی »اس 3٠٠«را 
به ایران، کره شمالی و سوریه عرضه کند و در عین 
حال به نظامیان این کشــورها، طریقه استفاده 
از این ســالح را آموزش دهند.اخیرا ، »سرگئی 
رودسکوی« رییس اداره عملیاتی ستاد مشترک 
ارتش روسیه اعالم کرد که مسکو احتماال در پی 
تجاوز موشکی آمریکا، انگلیس و فرانسه به خاک 
سوریه، فروش سامانه های اس 3٠٠ به دمشق را 

مورد بررسی قرار می دهد.

مراکش جنگنده هایش را از 
ائتالف عربی خارج می کند

منابع محلــی مراکش به نقــل از منابــع آگاه 
گزارش دادند، ارتش این کشــور تصمیم گرفته 
جنگنده های خود را که در چارچوب ائتالف عربی 
به رهبری عربســتان در جنگ یمن مشــارکت 

داشتند را بازگرداند.
همچنین عبدالفتاح وراق، بازرس کل نیروهای 
پادشاهی مراکش، دستور بازگشت شش جنگنده 
را داده که به منظور ارتقا یافتن به آمریکا ارسال 

شده بودند.
پایگاه مذکور به دودستگی مردم مراکش درباره 
مشارکت نیروهای هوایی این کشور در عملیات 
نظامی ائتالف عربی در یمن اشاره کرده و گفت، 
ضد هوایی های انصارا... در ســرنگونی جنگنده 
مراکــش از نوع اف ١6 موفق عمل کرده اســت.

پیش تر وزارت دفاع سودان اعالم کرد که همچنان 
به مشــارکت خود با ائتالف عربی ضد یمن ادامه 

می دهد.

بدون روتوش
در آستانه سفر الریجانی به سریالنکا؛
الیحه انتقال محکومان بین 
ایران و سریالنکا تصویب شد

نمایندگان الیحه موافقت نامه انتقال محکومان 
بین ایران و ســریالنکا را به تصویب رساندند.
مجلس شورای اسالمی بررسی فوریت و کلیات 
الیحه موافقت نامه انتقال محکومان بین ایران و 
سریالنکا در دســتور کار مجلس قرار گرفت.بر 
اساس این مصوبه، موافقت نامه انتقال محکومان 
بین دولت جمهوری اســالمی ایــران و دولت 
جمهوری دموکراتیک سوسیالیست سریالنکا 
مشتمل بر یک مقدمه و 2١ ماده تصویب و اجازه 

مبادله اسناد آن داده شد.

با حکم سرلشکر جعفری؛
سردار سپهر، جانشین رییس 
سازمان بسیج مستضعفین شد

سردار ســرتیپ محمدحسین ســپهر با حکم 
سرلشــکر محمدعلی جعفــری، فرمانده کل 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی به عنوان 
جانشین رییس ســازمان بسیج مستضعفین، 
جایگزین ســردار علی فضلی شــد.وی پیش 
 از ایــن معــاون هماهنگ کننــده نمایندگی

 ولی فقیه در سپاه بود.

 واکنش سپاه پاسداران
 به حمله موشکی به سوریه

سپاه پاســداران انقالب اسالمی در بیانیه ای، 
نسبت به حمله موشــکی آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به ســوریه واکنش نشــان داد. سپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی در بیانیه ای با 
محکومیت شدید حمله جنایتکارانه موشکی 
آمریکا، انگلیس و فرانســه به ســوریه، این 
اقدام را عاملی برای تقویت اراده مقاومت ضد 
تروریستی و عمیق تر شدن کینه ملت سوریه 
نسبت به جنایت آفرینان غربی عربی دانست و 
حمله به سوریه را  نشان دهنده ضعف غربی  ها 

در برابر پیروزی جبهه مقاومت دانست.

در دیدار والیتی و عضو کمیته سیاست 
خارجی چین مطرح شد:

چین مخالف  اقدامات یک 
جانبه است

عضو کمیته سیاست خارجی چین با اشاره به 
حمله موشــکی آمریکا و متحدانش به سوریه 
گفت: چین مخالف اقدامات یک جانبه و هرگونه 
اقدامی است که خارج از چارچوب سازمان ملل 
صورت بگیــرد.  جی پی بینــگ، عضو کمیته 
سیاست خارجی چین در حاشیه دیدار با علی 
اکبر والیتی، مشاور امور بین الملل رهبر معظم 
انقالب اســالمی در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت:  چین مخالف اقدامات یک جانبه کشورها 
و همچنین مخالف هرگونه اقدامی اســت که 

خارج از چارچوب سازمان ملل صورت بگیرد.  

از سوی دیوان عدالت اداری انجام شد؛
ابطال دستورالعمل قطع 

مقرری بیمه بیکاری 
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری 
دســتورالعمل وزارت کار در خصوص قطع 
مقرری بیمه بیــکاری به دلیــل تاخیر 45 
دقیقه ای مقــرری بگیران را ابطــال کرد. به 
دنبال شکایت شــاکی از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی 
حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری 
که توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیــکاری وزارت کار مقرر گردیــده خارج از 
اختیار اداره کل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیــکاری وزارت کار بــوده و بر این اســاس 
درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح 
کرده اســت. هیئت عمومی دیــوان عدالت 
اداری دستورالعمل یاد شده را با این استدالل 
که قطع مقرری بیمه بیکاری بیمه شــده، به 
تأخیر در حضور، خالف مــاده ۸ قانون بیمه 

بیکاری است از تاریخ تصویب ابطال کرد.

مصطفی کواکبیان 
نماینده مردم تهران:

پارلمان

معاون امور زنــان و خانواده در خصــوص یکی از 
بندهای تعریف رجل سیاســی که مربوط به فتنه 
۸۸ اســت، اظهار کرد: این هم بحثی ســلیقه ای 
است و هرکســی تفســیری در این موضوع دارد و 
این موضوع با اتهام زنی، تفســیر و سلیقه سازگار 
 نیست.  موضوع قانون اســت و بازگشت به قانون و

 موازین اسالمی.
 معصومه ابتکار در خصوص تعریف رجل سیاسی از 
سوی شورای نگهبان اظهار کرد: خدا را شکر که این 
طرح شامل بانوان نشد! در واقع نظرمان این است که 
موضوع کماکان به دلیل بار مفهومی کلمه رجال، 
که قابل تفسیر است و جای بحث زیادی دارد، ادامه 

داشته باشد. 
معاون امور زنان و خانــواده رییس جمهور درباره 
طرح آزادی زنان زندانی سرپرســت خانوار گفت: 
آخرین گزارش در این خصوص هنوز به دست مان 
نرسیده زیرا کار مشــترکی بین سازمان زندان ها و 

ستاد دیه است. 

طرح فتنه 88 در تعریف 
رجل سیاسی سلیقه ای است

معصومه ابتکار:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

یک زن فلسطینی در جریان درگیری 
با نظامیان اسرائیلی در شرق غزه

مقدمه فساد از احمدی نژاد آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

مصطفــی کواکبیان، نماینده مــردم تهران 
در نطق میان دســتور اظهار کرد: ســال 97 
از ســوی مقام معظم رهبری سال حمایت از 
کاالی ایرانی نامگذاری شد و خوشبختانه بر 
دیوار همه نهادها و ادارات مزین به این شعار 
شده است، اما اقدامات ما نمایندگان مجلس، 
پاستور نشــینان و قوه قضاییه باید در جهت 
جلوگیــری از واردات بی رویه و جلوگیری از 
قاچاق کاال باشد.کواکبیان تصریح کرد: چرا 
باید گفته شود که در ســال 96، ١9 میلیارد 
دالر از کشور خارج شده، آیا مسئوالن نهادهای 
حکومتی نباید از کاالها و خودروهای داخلی 
استفاده کنند؟ اگر محصوالت ایرانی کیفیت 
الزم را ندارد چرا باید مردم را به استفاده از آ نها 
ترغیب کنیم؟کواکبیان در پایان خاطرنشان 
کرد: ریاست شورای شهر تهران بهترین گزینه 

برای شهرداری تهران است.

هاشمی بهترین گزینه برای 
شهرداری تهران است

 شریعتمداری
 مدیر مسئول کیهان:

منطقه

نماینده ارومیه گفت: نــام رییس جمهور وقت که 
مقدمه فساد از وی شروع شد در گزارش کمیسیون 

برنامه برده نشده است.
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه طی تذکری در 
صحن علنی مجلس بعد از قرائت گزارش تخلفات 
نفتی دولت های نهم و دهم خطــاب به الریجانی 
گفت: نام رییس جمهور وقت یعنی احمدی نژاد در 
این گزارش برده نشده است در صورتی که مقدمه 

فساد از وی شروع شد.
قاضی پور خطاب به الریجانی تاکیــد کرد: به این 
مسئله توجه کنید! در این گزارش همه پرونده دارند 
ولی تنها نام یک نهاد انقالبی)نیروی انتظامی( برده 
شده و افرادی که با هاله نور در ارتباط بودند در این 

گزارش نامی از آنها برده نشده است.
وی ادامــه داد: احمدی نژاد نفت به افراد فاســدی 
 مانند بابــک زنجانی داد و حال عدالت نیســت که 
 نامــی از ایــن افــراد در ایــن گــزارش بــرده

 نشده است.

مقدمه فساد از احمدی نژاد 
آغاز شد

قاضی پور:

واکنش

مدیر مســئول کیهان گفت:  بدون کمترین 
تردیدی هزینه حمله مشترک و جنایتکارانه 
آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را آل سعود 
پرداخته اســت؛ بنابراین تاوان آن را نیز باید 
عربستان و هم پیمان های او بدهند و سوریه 
برای تالفی این جنایت باید ریاض و ابوظبی 
را موشک باران کند.حســین شریعتمداری 
پیرامون حمله آمریکا و انگلیس و فرانســه 
به ســوریه، اظهار داشــت: بــدون کمترین 
تردیدی می توان نتیجه گرفــت که هزینه 
حمله مشترک و جنایتکارانه آمریکا، انگلیس 
و فرانسه به سوریه را آل سعود پرداخته است. 
مدیر مســئول کیهان گفت: این اقدام تالفی 
جویانه در عرف بین المللی نیز کامال توجیه 
پذیر اســت؛ چرا که عربســتان رسما اعالم 
کرده که تامیــن هزینه حمله به ســوریه را 

پذیرفته است.

 سعودی ها منتظر موشک 
باشند

پیشخوان

بین الملل

رییس مجلس با محکوم کردن حمله آمریکا، انگلیس و فرانســه به 
سوریه، گفت: زمانه این اقدامات وحشیانه گذشته است و این تحرکات 
ملت سوریه را بیش از گذشته مصمم به نابودی حیله گران می کند. 
علی الریجانی در نطق قبل از دستور کار علنی مجلس شورای اسالمی 
گفت: متاسفانه آمریکا، فرانسه و انگلیس خالف مقررات بین المللی به 
سوریه حمله وحشیانه کردند و رژیم صهیونیستی و برخی کشورها 

از این حمله حمایت کردند.رییس مجلس شــورای اسالمی به سه 
کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه و حامیان منطقه ای و بین المللی آنان، 
هشدار داد و گفت: مجلس این اقدام غیرقانونی و هجوم وحشیانه را 
محکوم می کند. الریجانی در ادامه عنوان کرد: سال هاست با کمک 
کشورهای بزرگ و برخی دولت های یاغی در منطقه اطراف دمشق 
النه تروریست ها شده بود و هر زمان با سالح های پیشرفته دمشق را 

ناامن می کردند. اقدام اخیر ارتش سوریه پاکسازی این منطقه بود، 
کاری که کشورهای حامی تروریســت ها باور نمی کردند در زمان 
نسبتا کوتاه عملی شود. وی در ادامه گفت:  کشورهایی که در مجامع 
بین المللی مستمرا از وحدت اسالمی و حقوق انسان ها دم می زنند 
و در پشت صحنه یک دست در حمایت تروریست ها دارند و با دست 

دیگر اموال خود را تقدیم سران کفر می کنند.

هشدار الریجانی به آمریکا و متحدانش: 
به هدفتان نمی رسید

معاونت پارلمانی دولت دهم گفت: اکنون تعداد کمی از 
اعضای دولت چه دولت نهم و چه دهم در کنار احمدی نژاد 
هستند و این به حاشــیه ها و حلقه  نزدیک احمدی نژاد 

برمی گردد.
 ســید محمدرضا میرتاج الدینی معتقد است که مردم با 

کسی عهد اخوت نبسته اند و هرکســی از انقالب فاصله بگیرد، آنها نیز از او فاصله خواهند گرفت و این طور 
نیست که اگر کسی را مدتی قبول داشته اند، برای همیشه او را بپذیرند.

 تاج الدینی اضافه کرد: اینکه در حال حاضر خیلی ها با احمدی نژاد نیســتند، به خاطر رفتارهای اوســت. 
احمدی نژاد باید در این رفتارهــا تجدید نظر کند و با چنــد فرد منصف صحبت کنــد و ببیند که آیا این 
موضع گیری هایش به تقویت نظام کمک می کند یا تضعیف آن، که به نظر من به تضعیف نظام منجر می شود.

 ســخنگوی قوه  قضاییه در حاشیه نشســت اخیر خود با 
دانشجویان مشــهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید 
مرتضــوی گفته بود که حکــم جلبش صادر شــده ولی 
متاســفانه هنوز گیرش نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور 
هست. بنابر اعالم غالمحسین محسنی اژه ای این موضوع 

دیگر در حیطه وظایف سخنگوی قوه قضاییه نیست و باید از طریق اجرای احکام پیگیری شود. مرتضوی در 
این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 

دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.  
وکیل مرتضوی١2 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای وی خبر داده بود این در حالی است که سعید 
مرتضوی در توضیحی اعالم کرد که تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا 

ضامن به عمل نیامده است.

 احمدی نژاد 
در رفتارهایش 
تجدیدنظر کند

 دستگاه مشترک 
مورد نظر خاموش 
است!

 بحران آب در اصفهان را مدیریت کنید قبل از آن که دیرشود؛ 

نمایش مثلث شوم در 
شام

نبرد موشــک ها در 
آسمان سوریه 

موشک بازی

جامعه شناسی حمله 
به عابر بانک
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حمایت از تولیدکننده فقط بر عهده دولت نیست
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مسکن

رییس انجمن انبوه سازان مسکن:
رونق مسکن به دلیل طرح های 

دولتی متوقف شد
 رییس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: رونق 
مسکن که در اواخر سال گذشته افزایش یافته 
بود، به دلیل طرح اوراق مشــارکت و سود ۲۰ 
درصدی به سپرده گذاری ها، بار دیگر متوقف 
شــد.احمد توال اظهار داشــت: با افزایش دالر 
احتمال دارد که بخشــی از پول ها به ســمت 
بازار مسکن سوق پیدا کند.وی بیان داشت: در 
ماه های پایانی سال گذشته مسکن رونق نسبی 
پیدا کرد؛ اما به محض اعالم تخصیص ســود 
۲۰ درصدی به سپرده گذاری ها، رونق مسکن 
متوقف شد.رییس انجمن انبوه سازان مسکن 
اعالم کرد: در صورتی که دالر با همین قیمت 
چهار هزار و ۲۰۰ تومان هم به فروش برسد و 
یا اینکه شاهد افزایش قیمت دوباره آن باشیم 
قیمت مســکن تا ۲۰ درصــد افزایش خواهد 
یافت.وی اظهار داشــت: حرکات اشتباهی که 
از سوی دولت با هر سیاستی انجام می گیرد و 
این تورمی که در بازار ارز و طال شاهدیم سبب 
می شود مردم در بخش های تولیدی از جمله 
مسکن نتوانند ســرمایه گذاری کنند و پول ها 
ســرگردان باشــد.رییس انجمن انبوه سازان 
مســکن گفت: در حال حاضر خانــه خالی در 
اصفهان بسیار کم شده اســت و بر اساس آمار 
کشوری که نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ خانه 
خالی وجود دارد و اخیرا اعالم شــده نصف آن 
پر شده اســت که با این احتساب یک میلیون 
و ۳۰۰ خانه خالی در سطح کشــور داریم که 
این میزان برای حفظ تعادل بازار نیاز است.وی 
گفت: در حال حاضر نیاز به ساخت و ساز مسکن 
داریم.توال گفت: در پایان سال ۹۷ یا نیمه دوم 
احتمال افزایش به دلیل مســائل سیاســی و 

رخدادهای خارجی، وجود دارد.

بازار

ماشین بازی کنترلی

 کشف یک تن مواد مخدر
 در شرق استان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام باند 4 نفره 
قاچاق مواد مخدر و کشف بیش از یک تن مواد مخدر 
خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری ماموران 
پلیس شهرســتان نایین در بازرسی از یک کامیون 
کشــنده حامل سوخت در شرق اســتان یک تن و 
64 کیلو و 6۵۵ گرم انواع مواد مخدر  شــامل ۲۷۰ 
کیلوگرم حشــیش ، ۲4۲ کیلو گرم تریاک و ۵۵۲ 
کیلو و 6۵۵ گرم هرویین کشــف کردند.وی گفت: 
قاچاقچیان قصدداشتند این مقدار مواد مخدر را از 
مرزهای شرقی کشور به استان های مرکزی منتقل 
کنند.فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود:در این 

عملیات چهار قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

 نمایشگاه صنعت دام و طیور 
در اصفهان برگزار می شود

رویدادهای نمایشگاهی اســتان اصفهان در سال 
۹۷ با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان آغاز می شود.

شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت دام، 
طیور، دامپزشــکی و آبزیــان از ۲۹ فروردین ماه 
امسال آغاز می شود و تا یکم اردیبهشت ماه برپاست.

مجموعه ای از توانمندی های فعاالن عرصه صنعت 
دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان را در معرض نمایش 
متخصصان، کارشناسان و عموم مردم قرار خواهد 
داد.شرکت های مطرحی از کشورهای آلمان، ایتالیا 

و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

اختصاص تسهیالت برای 
افزایش درآمد جامعه عشایری

برای پروار بندی و تامیــن علوفه ، 8۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به عشایر استان اصفهان اختصاص یافت.
مدیرکل امور عشــایر استان اصفهان گفـــت: این 
تسهیالت با نرخ چهار و 1۰ درصد به عشایر استان 
پرداخت می شود.مختار اسفندیاری افزود: با توجه 
به تاثیر خشکسالی و کاهش بارندگی در تامین علوفه 
، این تسهیالت برای افزایش درآمد جامعه عشایری 
، جلوگیری از واردات گوشت و افزایش تولید گوشت 
قرمز ، به جامعه عشایری اختصاص یافت.وی گفت: 
این طرح ها به اشــتغال زایی و ایجــاد درآمدهای 

خانوارهای عشایری کمک کرده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،736،000
تومان

883،000نیم سکه
تومان

553،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

167،724
تومان

      قیمت سکه و طال

Salar ماشين بازی مدل

 34,000
تومان

ماشين بازی کنترلی ولی مدل 
gen BeetleیVolksw 1950

 82,000
تومان

ماشين بازی کنترلی المبورگينی 
BT854 گلدن کار مدل

 115,000
تومان

جلسه بررسی مسائل ارزی 
ایران

عکس روز

نایب رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفــت: از نظر اقتصادی 
سیاست درســتی نیســت که دولت تعیین کننده قیمت ارز باشد.
مصطفی رناسی در رابطه با تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت 4 هزار 
و ۲۰۰ تومانی برای دالر، اظهار کرد: تک نرخی شدن ارز اقدام مناسبی 
است و فعاالن اقتصادی از این اقدام استقبال می کنند؛ اما نکته مهمی 
که وجود دارد این است که نرخ دالر باید توسط عرضه و تقاضا و در بازار 

تعیین شود.وی افزود: این اقدام که دولت قیمت مشخصی را برای دالر 
در نظر بگیرد، بیشتر جنبه سیاسی دارد و جنبه اقتصادی آن به درستی 
در نظر گرفته نشده است. نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: دولت می تواند اثرگذاری مثبتی را در بازار ارز داشته 
باشد و از طریق کنترل هیجان های بازار و با ورود به موقع، از نوسانات 
شدید قیمتی جلوگیری کند.رناسی در همین راستا بیان داشت: در 

حال حاضر نیز به نظر نمی آید که دولت توانایی تزریق ارز 4 هزار و ۲۰۰ 
تومانی به اندازه نیاز بازار داشته باشد و در کل از نظر اقتصادی سیاست 
درستی نیست که دولت تعیین کننده قیمت ارز باشد.وی تصریح کرد: 
اگر دولت ارز مازاد داشته باشد؛ می تواند در زمان هایی که شوک های 
قیمتی در اثر افزایش تقاضا بر بازار ارز وارد می شود، ورود پیدا کند و از 

این طریق قیمت ارز را کنترل کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:
دولت بر دخالت در بازار ارز اصرار نورزد

شایعات و جنجال ها در مورد فیلتر تلگرام در ایران 
در حالی سال جدید و فضای اطالعاتی پس از آن را 
تحت تاثیر خود قرار داده است که نگرانی ها از تاثیر 
اقتصادی تلگرام در بازار ایران و تبعات فیلتر شدن 
آن همچنان بیش از سایر ابعاد اجتماعی مورد توجه 
اســت به خصوص آنکه حضور تلگرام در بازار ایران 
به خصوص پس از عرضــه ارز دیجیتال گرام جدی 
تر شده است. مسئله ای که نگرانی ها و هشدارهای 
زیاد و البته اخبار متناضی در باره آن به گوش می 
رسد.تجربه ناشــناخته بودن ارزهای دیجیتال در 
ایران و تبعات این عدم آگاهی دهی پیش از این نیز 
در مورد فعالیت های اقتصادی مانند شرکت های 
هرمی و بازاریابی شــبکه ای موجب شــد تا بخش 
بزرگی از جامعه جویای کار و ثروت ایران با بحران 

روبه رو شوند. 
ارز دیجیتال چیست؟

یکی از نوظهور ترین راه های اقتصادی گشوده شده 
در بازار های بین المللی ارزهای دیجیتال است پولی 
که عمال وجود ندارد؛ اما داد و ســتد می شود و به 
عقیده برخی از اقتصاددانان آینده بانکداری در دنیا 
به آن گره خورده و نمی تواند از آن جدا شود. ارزهای 
دیجیتال، ارزهایی هســتند که از رمزنگاری برای 
انتقال در اینترنت استفاده می کنند، رمزنگاری های 
 ارزهــای دیجیتــال غیرقابــل هــک و پیگیری

 هستند.
 اولین ارز دیجیتال بیت کوین اســت که در ســال 
۲۰۰۹ ایجاد شــد و اکنــون با در اختیار داشــتن 

بازاری بــه ارزش ۲۳۲ میلیارد دالر بزرگ ترین ارز 
دیجیتالی دنیاســت. این فرایند به منظور امنیت و 
ناشناس بودن ساخته شده و تقلب درتراکنش های 
ارزهای دیجیتال جایگاهی ندارد. کســی مالک آن 

ها نیست و نمی توان آن ها را متوقف یا هک کند.  
ارز دیجیتال در ایران، همچنان ناشناخته

علی رغم اینکه در بسیاری از کشورها به طور رسمی 
فعالیت ارزهای دیجیتال پذیرفته شــده و مواضع 
سفت و سختی در قبال آن وجود دارد؛ اما در ایران 
این مساله هنوز در پرده ای از ابهام و به صورت کامال 

غیر رسمی در جریان است. 
اگر چــه وزارت ارتباطــات از اقدامــات الزم برای 
پیاده سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور 

با استفاده از ظرفیت نخبگان و به صورت ملی خبر 
داده است؛ اما برخی دیگر از مســئوالن اقتصادی 
مانند رییس بانک مرکزی رســما نسبت به عواقب 

رواج ارزهای دیجیتال در ایران هشدار داده است. 
راه مرموز تلگرام در ارزهای دیجیتال

»شــبکه باز تلگرام«، به عنوان پدیده نســل سوم 
شبکه بالک چین، پس از بیت کوین و اتریوم معرفی 
می شود.کاربران این اپلیکیشــن پس از راه اندازی 
شبکه نوین تلگرام، قادر خواهند بود ارز تلگرام که 
»گرام« نامیده شده را برای انجام تراکنش های خود 
به کار ببرنــد. تراکنش های مبتنی بــر گرام، بدون 
نظارت بانک یا نهادی انجام خواهند شد و این شبکه 
بدون هیچ محدودیتی و سانسور و با شفافیت کامل 

در دسترس همه کاربران قرار خواهد داشت. 
جدال ایران و تلگرام بر سر ارز دیجیتال

اگر چه مدیران تلگرام در ابتدای عرضــه ارز گرام در 
سطح جهانی اعالم کردند که سهام این ارز را به دلیل 
محدودیت های ناشی از تحریم های آمریکا به ایرانیان 
نمی فروشند؛ اما هشدارها نســبت به ورود این ارز به 
ایران و تهدیدات ناشی از آن برای بازار کشور از سوی 

کارشناسان اعالم شده است.
 به عقیده برخی جدی بودن این تهدید برای اقتصاد 
ایران موجب قوت گرفتن احتمــال فیلتر تلگرام در 
ایران نیز شده اســت. موضع گیری ها علیه گرام تا 
آنجا پیشرفته که عده ای معتقدند این ارز  به عنوان 
راهی برای بهره برداری اقتصادی از ایران برنامه ریزی 
شده است. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
نیز در زمینه تهدیــدات ارز گرام بر بازار ایران معتقد 
است: ارز دیجیتال تلگرام عمال جایگزین پول داخلی 
ایران و با مدیریت خارجی  می شــود با این شرایط 
بانک مرکزی ایــران هیــچ اراده ای از خود نخواهد 
 داشــت در نتیجه ارزش پولی ایران به شدت کاهش

 پیدا می کند.
جدال ها بر ســر بودن یا نبودن تلگــرام در فضای 
اقتصادی ایران در حالی موافقان و مخالفان بسیاری 
دارد که این مســئله نه تنها قابلیت تسخیر بخش 
بزرگــی از بازار در حــال رکود ایــران را دارد بلکه 
ناآگاهی نسل جوان و نیز وفور پول های سرگردان 
نیز خطر روی آوری به فضای ارزهای دیجیتال و در 
 نتیجه خروج پول از کشــور را افزایش داده است،

 مسئله ای که نیاز به اطالع رسانی درست و تدوین 
قوانین جدی در این زمینه را می طلبد.

جدال ایران و تلگرام بر سر ارز دیجیتال

 محمد حسین شاملی 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

آگهی اصالحی

پیرو بند 2 آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات 
قانونی شماره 40642 تاریخ 1396/9/18 منتشره 
در روزنامه سراسری سبحان به شماره 4490 مورخ 
96/10/3 و بند 2 روزنامه محلی ســیمای شهر به 
شــماره 216 مورخ 96/10/3 در مورد پالک 2804 
اصلی بخش 3 موسوم به مجدآباد بیدگل شهرستان 
آران و بیدگل بدینوسیله اعالم می دارد پالک 2701 

بخش 3 نیز مشمول این آگهی می باشد.
م الف: 163437

 آگهی اصالحی 
شماره 1396/12/21-51/910

استاندار اصفهان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی باید برای حمایت از فعالیت معادن، گزارشی 
را از دالیل تعطیلی برخی از معادن تا جلسه آتی ارائه کند.محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: اصفهان با دارا بودن 668 
معدن، رتبه نخست معادن را در کشور دارد و در سال گذشته ۲46 فقره پروانه اکتشاف صادر شده است.وی با تمدید 
پروانه بهره برداری هفت معدن در این جلسه، افزود: با توجه به اینکه مطالعات و بررسی های الزم در این خصوص 
صورت گرفته با تمدید بهره برداری از این معادن موافقت می شود.استانداراصفهان تاکید کرد: سازمان صنعت، معدن 

و تجارت و اتاق بازرگانی باید گزارشی از دالیل تعطیلی این معادن تا جلسه آتی ارائه کند.

سازمان صنعت دلیل 
تعطیلی برخی از معادن 
اصفهان را گزارش دهد

مهرعلیزاده:

ش
کن
وا

مدیر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل کار ،تعاون و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان گفت:بیــش از ۲۰۰میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغال به کارآفرینان روستایی پرداخت 
شده است. ســید کمال الدین میرهادی افزود: این میزان 
تسهیالت اواخر سال گذشته بر اساس اعتبارات ۹۷-۹6 

اداره تعاون به منظور توسعه اشتغال پایدار در روســتاها به کارآفرینان استان پرداخت شده است.وي  با بیان 
اینکه این تسهیالت با سود شش درصد در اختیار کارآفرینان استان در بخش های کشاورزی و خدماتی قرار 
گرفته است ، پیش بینی کرد: تا پایان امســال بیش از 1۰۷میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتبارات دولتی 
این اداره کل به روســتاییان استان پرداخت مي شــود.وی گفت : با اعطای این تســهیالت زمینه اشتغال  ، 
بیش از ۳۰۰هزار نفر به طور مستقیم در مناطق روستایی استان ایجاد می شود.اسفند سال گذشته بیش از 

1۲۷میلیارد تومان تسهیالت به طرح های اشتغال روستایی استان اختصاص داده شد .

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل 
کار استان مطرح کرد :

 اعطای تسهیالت
 کم بهره به روستاییان

مردم برخوار به مسیرتعیین شده قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران همچنان معترض اند. نماینده مردم شهرستان های 
برخوار و شاهین شهر و میمه در مجلس گفت:طبق مسیر 
پیش بینی شده، عبور خط آهن در برخوار موجب تقسیم 
شهرهای دولت آباد و دستگرد و بروز معضالت اجتماعی در 

آینده همچون حاشیه نشینی می شود. حسینعلی حاجی دلیگانی بر ضرورت فوری رسیدگی به اعتراض مردم 
این دوشهر درخصوص مسیرقطار سریع السیر اصفهان- تهران تاکید کرد.وی پیشنهاد داد: قبل از رسیدن خط 
آهن به شهرهای دولت آباد و برخوار ایستگاهی احداث و عبور خط به صورت زیرزمینی شود.نماینده قوه مقننه 
در شورای برنامه ریزی استان اصفهان تاکید کرد: با وجود مذاکره و مکاتبه های متعدد و دستورهای مساعد داده 
شده تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است.قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران نخستین و بزرگ ترین 

قطار سریع السیر کشور است.

انتقاد حاجی دلیگانی از مسیر 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران: 

موجب بروز معضالت 
اجتماعی می شود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: برخی از تولیدکنندگان ما حمایت 
مالی نمی خواهند و فقط خواســتار کنارگذاشته شدن بروکراســی های اداری هستند. 
سمیه محمودی در خصوص حمایت از کاالی ایرانی گفت: تولید کاالی ملی فقط حمایت 
زبانی نمی خواهد بلکه اقدام عملی می خواهد که در این راستا باید یک اقدام جهادی و 
انقالبی صورت گیرد. وی بیان کرد: موضوع مهم دیگر این است که رقابت در کشور وجود 
داشته باشد و اینگونه نباشــد که فقط مصرف کننده و یا دولت از تولید کننده حمایت 
کنند.محمودی تاکید کرد: تولیدکننده بایــد کاالی خوب و باکیفیت در اختیار مصرف 
کننده قرار دهد تا این تمایل دوطرفه ایجاد شــود. محمودی بــا بیان اینکه »اگر دولت 
بروکراسی های اداری را کنار بگذارد، بهترین حمایت از تولیدکننده محسوب می شود«، 
تاکید کرد: برخی از تولیدکنندگان ما حمایت مالی نمی خواهند و فقط خواســتار کنار 

گذاشته شدن بروکراسی های اداری هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: حمایت از تولیدکننده فقط به عهده دولت 
نیست بلکه مصرف کننده و خود تولیدکننده با ارائه محصول باکیفیت، نقش اساسی در 
این موضوع دارند.او در خصوص اشاره نشدن به مســئله بانوان در بندهایی که شورای 
نگهبان در مورد رجال سیاسی ارائه کرده اســت، گفت: در مجلس هم بین نماینده های 
زن و مرد تفاوت قائل می شوند. همچنین زنان نتوانســتند جایگاه خود را در جامعه به 
دست آورند و این تبعیض ها همیشه بوده است.محمودی در پایان تصریح کرد: متاسفانه 
بین نماینده زن و مرد در جامعه تبعیض می بینیم اما با تالش به خیلی از خواســته های 

خود خواهیم رسید.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

حمایت از تولیدکننده فقط بر عهده دولت نیست

پارلمان

شـاخص هـای اقتصـادی کـه از سـوی بانـک مرکـزی اعـالم شـده حکایـت از 
رشـد اقتصـادی یـک درصـدی در سـه ماهـه سـوم سـال ۹6 دارد، ضمـن اینکـه 
 تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالـص نیـز بـه 6۹۷ هـزار میلیـارد ریـال رسـیده

 است. 
بانک مرکـزی نماگرهـای اقتصـادی در سـه ماهـه سـوم ۹6 را منتشـر کرد که بـر این 
 اسـاس رشـد تولید ناخالص داخلـی با نفت یـک درصـد و بدون نفـت ۳.6 درصد شـد. 
بـر ایـن اسـاس عملکرد سـه ماهـه سـوم سـال ۹6 بـه قیمت هـای جـاری حکایـت از 
آن دارد کـه تولید ناخالـص داخلی بـه قیمـت پایه ۳هـزار و 6۳۷ هـزار میلیـارد ریال، 
تشـکیل سـرمایه ثابـت خالص 6۹۷ هـزار میلیـارد ریـال، هزینـه های مصرفـی بخش 
خصوصی هـزار و ۷۳4 هـزار میلیـارد ریال و هزینـه هـای مصرفی بخـش دولتی 4۷۷ 

هزار میلیـارد ریـال بوده اسـت.
نرخ رشـد متغیرهـای پولـی در آذرمـاه ۹6 نسـبت به پایـان سـال ۹۵ حکایت از رشـد 
1۵.۳ درصـدی دارد که پـول 6.4 درصد، شـبه پـول 16.6 درصد و سـپرده های بخش 
غیردولتـی 16.۲ درصد بـوده اسـت. وضعیت مالـی دولت در ایـن مدت حکایـت از آن 
دارد که درآمدها بـه ۳8۵.4 هزار میلیـارد ریال رسـیده و پرداخت هـای هزینه ای رقم 

۵6۰.۳ هـزار میلیارد ریال را تشـکیل داده اسـت.
در این میـان واگـذاری دارایـی هـای سـرمایه ای 1۹۳.6 هـزار میلیـارد ریـال، تملک 
دارایی هـای سـرمایه ای ۲۲4 هزار میلیارد ریال و کسـری تـراز عملیاتی و سـرمایه ای 

۲۰4 هـزار میلیـارد ریال بوده اسـت.

در سه ماهه سوم 96؛

رشد اقتصادی با نفت، یک درصد شد 

خبر

مرضیه محب رسول
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معاون میراث فرهنگی سازمان صنایع دستی:
آتش سوزی کاخ سرهنگ آباد 
از روی عمد انجام شده است 

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور گفت:
 آتش سوزی کاخ سرهنگ آباد از روی عمد انجام 
شده  و این قضیه، روشن اســت؛ اما اینکه عامل 
یا عامالن چه کســانی بوده اند و آیــا این قضیه 
به مالکان نیز ارتباطی مــی یابد یا نه که احتماال 
چنین اســت و از این اقدام چه انگیزه ای داشته 
اند، باید بررسی شود. محمدحسن طالبیان افزود: 
جالب اینکه بعد از این اتفاق، هیچکدام از مالکان 
مراجعه نکــرده اند تا علل آتش ســوزی را جویا 
شوند و در واقع داستان آتش سوزی کاخ سرهنگ 
آباد و موضوع مالکان آن پیچیده است؛ یعنی ما 
به درستی مالکان این عمارت را نمی شناسیم و 
به همین دلیل، کل این موضوع به بحث حقوقی 
و قضایی کشیده شده تا از طریق مراجع قانونی، 
مالکان فراخوانده شــده و مشخص شود که علل 

آتش سوزی چه بوده است.

رییس ایکوم ایران:
 فضای شهر نوش آباد 

نیازمند پژوهش بیشتر است
مشاور ارشد رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری در دیدار از شــهر تاریخی نوش آباد، 
اظهار کرد: نوش آباد مانند هر جای ایران ارزشمند 
است و بیننده با مشاهده تمایزهای این اثر با دیگر 
مناطق، عالوه بر جذب شدن به آن، متوجه ارزش 

های این شهر می شود.
ســیداحمد محیــط طباطبایی با بیــان اینکه 
فضای شــهر زیرزمینی نوش آباد ارزش بســیار 
باالیی دارد و نیازمند مطالعه و پژوهش بیشــتر 
اســت، اظهار کرد: مجموعه کالبدی روی شهر 
هم چون مســجد جامع، بازار، حمــام، امامزاده 
و میدانــگاه، همــه مجموعه ای اســت که در 
 شهرهایی چون اردســتان، نطنز، اشترجان و ... 

دیده می شود.

اخبار

جامعه کنونی به آوینی های فراوانی نیاز دارد

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

تجلیل از  داستان نویس اصفهانی
کانون داستان نویسی »بهانه روایت« با همکاری 
موسســه فرهنگی ادبی روایت کلک خورشید، 
مراســم تجلیل از یک عمر فعالیــت ادبی علی 
خدایی را برگزار می کند. این آیین چهارشــنبه 
29 فرودین به مناسبت شصتمین سال تولد علی 
خدایی، داستان نویس اصفهانی برگزار می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر:
تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر 

در دستور کار است
فریده روشن،عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
تقویت اقتصاد فرهنگ و هنــر در اصفهان را از 
اولویت های شورای شهر در دوره پنجم دانست 
و گفت: این امر در سال های گذشته مورد غفلت 
بوده و ما در نظر داریم برای ارتقای اســتفاده 
هنرمندان و شهر و شهروندان از هنر این امر را 

در دستور کار قرار دهیم.

سفر دور دنیا در ۶۰ دقیقه با 
داستان های موسیقیایی »ایرا«

گروه »ایرا« در شــبی به یادماندنی، با موسیقی 
داستان سرایی کرد و از هر گوشه جهان، قصه ای 
برای مخاطبانش گفت. امروز دیگر کمتر موسیقی 
را می توان ســراغ گرفت که هرکدام از نت هایش 
همچون خطوط داســتانی بلند یا کوتاه، شنونده 
را با پیچش ها و خط داستانی خود درگیر کند، اما 
گروه جوان و خالق »ایرا« در تک شبی که میهمان 
اصفهانی ها بود، خیلی خوب این داستان سرایی در 

موسیقی را به عرصه اجرا گذاشت.

استاد حسن موالدوست:
جامعه کنونی به آوینی های 

فراوانی نیاز دارد
استاد موالدوســت در نشســت »آوینی دیروز ، 
آوینی امروز«گفت: جامعه اکنون ما به آوینی های 
فراوانی در همه عرصه ها نیاز دارد و هر کدام از ما 
می توانیم آوینی باشیم. این کارشناس و پژوهشگر 
و استاد دانشگاه در خصوص تبیین هندسه فکری 
شهید آوینی در نشســت »آوینی دیروز ، آوینی 
امروز« خاطرنشان کرد: پاســخ به این سوال که 
آوینی چرا مهم است؟ سبب می شود تا آوینی را 
بهتر بشناسیم و بتوانیم او را به عنوان الگوی خود 

قرار دهیم.

معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان از برپایی نمایشگاه صنایع دستی 
در تمامی 24 شهرســتان استان اصفهان در نوروز 
97 خبر داد و تاکید کــرد: طی این ایام هنرمندان 
و تولید کنندگان صنایع دســتی موفق به فروش 
 245 میلیارد ریال صنایع دســتی به گردشگران

 شدند.

 جعفــر جعفرصالحــی، معاون صنایع دســتی و 
هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: به برکت توانمندی 
هنرمندان و تولیدکنندگان شاخصی که در عرصه 
ملی و بین المللی در استان اصفهان فعال هستند، 
این اســتان همواره جایگاهی بس ارزشمند را در 

حوزه اقتصاد صنایع دستی دارا می باشد. 

 جعفــر صالحی تاکید کــرد: اســتان اصفهان به 
دلیل دارا بودن یک ســوم صنایع دستی دنیا و دو 
سوم صنایع دستی کشــور به لحاظ تعدد و سهم 
60 درصدی تولید، همواره پذیــرای خیل عظیم 
عالقه مندان اقصی نقاط کشور و دنیا در این عرصه 

بوده است. 
وی خاطر نشــان کرد: با این وصــف در نوروز 97 
با اتخاذ تدابیری هوشــمندانه در راستای تولید و 
ترویج صنایع دستی و کمک به اقتصاد هنرمندان 
و تولید کننــدگان صنایع دســتی در تمامی 24 

شهرستان اســتان موفق به برپایی نمایشگاه ها و 
بازارچه های صنایع دســتی شدیم و این در حالی 
است که در نوروز 95 صرفا 12 شهرستان و در نوروز 
96 در 19 شهرســتان بازارچه ها و نمایشگاه های 

عرضه و فروش برپا شده بود. 
وی در ادامه گفــت: از نکات عمــده و قابل تأمل 
دیگر طی ایــام نــوروز 97 اســتفاده از ظرفیت 
بوم گردی ها جهت عرضه و فروش بود که اســتان 
 اصفهان توانست آغازگر سرفصلی جدید در کشور

 باشد. 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:
فروش245میلیارد ریالی صنایع دستی در نوروز 97

از جمله مهم ترین مشــکالتی که این روزها برگزار 
کنندگان تورهای گردشــگری از آن یاد می کنند، 
کمبود هتل ها و مکان های اقامتی مناســب است. 
معضلی که اگر چه از گذشــته وجود داشته اما این 
روزها پر رنگ تر نیز شــده اســت؛ چرا که کیفیت 
کار برخی مکان های موجود نیز کاهش پیدا کرده 
 و این موضوع باعث نارضایتی توریســت ها شــده

 است. 
به خصوص اکنون که اصفهان وارد پیک گردشگری 
شده معموال هتل های مناســب از ماه ها قبل رزرو 
شده اند. از این رو الزم است مسئوالنی که مدام از 
توسعه گردشگری صحبت می کنند فکری اساسی 
برای این معضل بیندیشند تا با افزایش ظرفیت در 
6 ماهه پیک گردشگر و جذب گردشگر در 6 ماهه 
بعدی سال نوسانات فصلی و ماهیانه برطرف شوند. 
طبق آمار اعالم شده از ســوی معاونت گردشگری 
اداره میراث فرهنگی هم اکنــون تعداد 62 هتل، 
هتل سنتی و 35 میهمان پذیر و بوم گردی در شهر 
اصفهان وجود دارد که به گفته معاون گردشــگری 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
تنها یک ســوم از آن هــا موفق به دریافت نشــان 

استانداردهای شده اند.
محســن یارمحمدیان اهمیت اســتاندارد سازی 

هتل ها را از آن رو می داند که در صورت محقق شدن 
می توانیم شــاهد نرخ های شــناور در این صنعت 
باشــیم. زیرا زمانی که تمامی هتل های ما کیفیت 
الزم را در ارائه خدمات داشــته باشند دیگر نیازی 
نیست که قیمت گذاری کنیم بلکه هتل ها قیمت 
پیشنهادی خود را ارائه می دهند و ما پس از بررسی 

قیمت آن ها را تایید یا رد می کنیم. 
در واقع به دلیل این اهمیت چند ســالی است که 
موضوع استاندارد سازی هتل ها از سوی اداره کل 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  دنبال 
می شود تا بتوانیم شاهد رقابتی سالم در این زمینه 

باشیم. 
موضوعی که مدیــر کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اصفهان نیز آن را تایید می کند 
و می گوید نیاز دیگر اســتان برای حل این معضل  
ساخت هتل های چند ســتاره و مرمت خانه های  

تاریخی به عنوان اقامتگاه است. 
به گفته وی؛ بخشی از این وظایف و مسئولیت ها بر 

عهده بخش خصوصی است که با حضور خود  زمانی 
که تاسیسات و امکانات گردشگری را افزایش دهند. 
که البته این نظر درستی اســت اما اصفهان روز به 
روز شاهد گریز سرمایه گذاران بیشتری است. چرا 
ارگان هــای دولتی بر خالف ادعاهــای خود کمتر 
از بخش خصوصــی حمایت می کننــد. به طوری 
که بخش خصوصی وارد شــده نیز به دلیل سخت 
گیری هــا و کاغذ بــازی ها از ادامــه فعالیت خود 
 خسته شــده و گاها تصمیم به توقف فعالیت خود

 می گیرد. 
از آنجایی که با توجه به  تمامی ظرفیت ها، امکان ها 
و جاذبه هایی که داریم صنعت گردشگری می تواند 
محور توسعه، رونق و شــکوفایی آینده شهر باشد، 
شــهرداری اصفهان نیز به این موضــوع ورود پیدا 
کرده و سعی داشــته با تســهیل قوانین عرصه را 
 برای ســرمایه گذارانی کــه تا کنون بــه نوعی از 
سرمایه گذاری در اصفهان فراری بودند، باز کند. از 
 جمله اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شــده

 می توان بــه معافیت پرداخت تراکــم برای صدور 
پروانه ساخت اشاره داشت.

با شــتابی کــه بــرای توســعه گردشــگری در 
کشــور ایجــاد شــده، الزم اســت متناســب با 
 جاذبه هــا و ظرفیت هــای گردشــگری وضعیت

 اقامتگاه های اســتان به همراه سهم ما از بازارهای 
گردشگری دنیا افزایش یابد.

نارضایتی گردشگران خارجی از وضعیت هتل های اصفهان
 معضل اقامتگاه های گردشگری در اصفهان پررنگ تر از همیشه؛ 

مفاد آراء
1/260 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 13183 مورخ 96/11/29 هیات اول آقاي حسن اسحقیان درچه به شناسنامه 
شماره 3239 كدملي 1282777742 صادره اصفهان فرزند صفرعلي بر چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 220/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 212 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

و سهم االرث متقاضی مفروز ثبتی گردیده است.

2- رای شــماره 13012 مورخ 96/11/21 هیات اول خانم اشرف اماني به شناسنامه شماره 
2111 كدملي 4621631187 صادره شهركرد فرزند ناصرقلي بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 220/06 مترمربع مفروزی از پالك شماره 212 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شماره 12775 مورخ 96/11/12 هیات اول آقاي احمد رضا علي اشرف دستجردي 
به شناسنامه شماره 22378 كدملي 1282693158 صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 46/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف  آقای محمدشفیع دستجردی خریداری شده است.
4- رای شماره 12776 مورخ 96/11/12 هیات اول خانم زهرا صادقي به شناسنامه شماره 
9104 كدملي 0933482264 صادره اصفهان فرزند رضا بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 46/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف  آقای محمدشفیع دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 13139 مورخ 96/11/26 هیات اول آقاي اردشــیر اســکندري كتکي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 4621976362 صادره شهركرد فرزند عزیزاله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 231 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای محمدرضا بابائی خریداری شده است.
6- رای شــماره 12688 مورخ 96/11/09 هیــات اول آقاي راه علــي كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شــماره 27 كدملي 4622939436 صادره شــهر كرد فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 96/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای علی 

مصدق دنبه خریداری شده است.
7- رای شــماره 11451 مورخ 96/10/03 هیات اول  آقــاي روح اهلل جعفري گندماني به 
شناسنامه شــماره 61 كدملي 6299707615 صادره گندمان فرزند رحمت اهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130/48 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف  آقای حسین صابری دستجردی خریداری شده است.
8- رای شــماره 12695 مورخ 96/11/09 هیات اول آقاي غالمحســین بهاء لو هوره به 
شناسنامه شماره 10622 كدملي 1815547685 صادره آبادان فرزند غالمرضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 400 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  

آقای محمدشفیع دستجردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 11948 مورخ 96/10/17 هیــات اول خانم فاطمه بقولي دســتجردي به 
شناســنامه شــماره 103 كدملي 1288744994 صادره اصفهان فرزند ســیف اله  بر سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 130/41 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 131فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای میرزا حســن بزی دســتجردی خریداری

 شده است.

10- رای شماره 11947 مورخ 96/10/17 هیات اول آقاي مهدي رحیمي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 1288637934 صادره اصفهان فرزند عباســقلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130/41 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از 4483اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای میرزا حسن بزی دستجردی خریداری شده است.
11- رای شماره 12845 مورخ 96/11/15 هیات اول آقاي اكبر جهاني به شناسنامه شماره 
157 كدملي 5419624117 صادره شهرضا فرزند حســن بر 136 سهم مشاع از 206 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت210/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 
5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12- رای شــماره 12846 مورخ 96/11/15 هیات اول خانم فیروزه پیچ خاني به شناسنامه 
شماره 168 كدملي 5419722437 صادره شهرضا فرزند ناصر بر70 سهم مشاع از 206 سهم 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 210/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 
5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13- رای شماره 12777 مورخ 96/11/12 هیات اول خانم زهرا ناظم فرد به شناسنامه شماره 
32 كدملي 1199364878 صادره شــهرضا فرزند كریم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
83.43 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای جعفر نامدار 

دستجردی وخانم  فاطمه عنایت دستجردی خریداری شده است.
14- رای شماره 12657 مورخ 96/11/08 هیات اول  آقاي مراد شکرالهي به شناسنامه شماره 
25 كدملي 4622940371 صادره داران فرزند امراله برششدانگ یکباب خانه به مساحت 128 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عباس ابراهیمی خریداری شده است.

15- رای شــماره 12379 مورخ 96/10/28 هیات اول آقاي  محسن دوستي به شناسنامه 
شماره 363 كدملي 1198500387 صادره شهرضا فرزند حسینقلي بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 45/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2946 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 12409 مورخ 96/10/30 هیات اول خانم صدیقه حیدري به شناســنامه 
شماره 16114 كدملي 1282630423 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 489/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان بــه موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای فضل اله 

مالبیگ خریداری شده است.
17- رای شــماره 13523 مورخ 96/12/21 هیات اول خانم فخري خدادادي به شناسنامه 
شماره 3847 كدملي 0035389291 صادره تهران فرزند قربان بر ششدانگ یکباب مغازه  به 
مساحت 15/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4391 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شماره 13388 مورخ 96/12/12 هیات اول اسفندیار قاسمي كركوندي به شناسنامه 
شــماره 19 كدملي 5419519836 صادره كركوند فرزند عبدالحسین بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 146/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 116 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 13489 مورخ 96/12/16 هیات اول خانم مهري مختاري به شناسنامه 
شماره 797 كدملي 1288768834 صادره اصفهان فرزند كرمعلي  بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 73/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد 

شیخ دستجردی خریداری شده است.
20- رای شــماره 13500 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي محمدتقي قائدي به شناسنامه 
شماره 1575 كدملي 4621183532 صادره داران فرزند قنبر در قسمتي از/ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 98/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
21- رای شــماره 13232 مورخ 96/12/02 هیات اول آقاي علي دیگاري حسین آبادي به 
شناسنامه شــماره 439 كدملي 1288823452 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ 
یکباب ساختمان. به مساحت 144/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 94 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف خانم زینت موذنی خریداری شده است.

22- رای شــماره  13219 مورخ 96/11/30 هیات اول آقاي شــکراله دري برنجگاني به 
شناسنامه شــماره 14 كدملي 6209874320 صادره زرین شهر فرزند باباخان بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 195/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف 

آقای محمدعلی ابراهیمی خریداری شده است.
23- رای شــماره 13432 مورخ 96/12/14 هیات اول آقاي رمضانعلــي كریمي اورگاني 
به شناسنامه شــماره 1 كدملي 6299811821 صادره گندمان فرزند رضاخان بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 92/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4485 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شــماره 13463 مورخ 96/12/15 هیات اول خانم فاطمه شــعباني سیچاني به 
شناسنامه شــماره 207 كدملي 1288792387 صادره فرزند ابراهیم  بر 6 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی شش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
در ازای مالکیت رسمی سهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی سیچانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شــماره 13462 مورخ 96/12/15 هیات اول آقاي مجید شــعباني ســیچاني به 
شناسنامه شماره 1148 كدملي 1288757530 صادره فرزند ابراهیم  بر 12 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی شش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی ســهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی سیچانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 13460 مورخ 96/12/15 هیات  اول خانم مهري شــعباني سیچاني به 
شناسنامه شــماره 280 كدملي 1288717741 صادره فرزند ابراهیم بر 6 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی شش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
در ازای مالکیت رسمی سهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی سیچانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 13461 مورخ 96/12/15 هیات اول خانم زهرا شعباني سیچاني به شناسنامه 
شماره 752 كدملي 1288863667 صادره فرزند ابراهیم بر 6 سهم از 42 سهم ششدانگ به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی شش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی سهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی سیچانی( مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
28- رای شــماره 13459 مورخ 96/12/15 هیات اول  آقاي حمید شــعباني ســیچاني به 
شناسنامه شماره 922 كدملي 1288662718 صادره فرزند ابراهیم بر 12 سهم از 42 سهم 
ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی شش دانگ یکبابخانه به مساحت 144/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره2961 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
در ازای مالکیت رسمی سهم االرث نامبرده از پدرش)ابراهیم شعبانی سیچانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
29- رای شماره 12659 مورخ 96/11/08 هیات اول خانم زینب آقابابائي به شناسنامه شماره 
38 كدملي 4172573071 صادره الیگودرز فرزند محمدجعفر بر  ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 93/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره209 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای امیر 

هوشنگ شه ناصر خریداری شده است.
30- رای شماره 13165 مورخ 96/11/28 هیات اول آقاي بهروز امامي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 5129699823 صادره سمیرم فرزند محمدحسین بر چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 119/35 مترمربع مفرزی از پالك شماره 294 فرعي از 4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شماره 13169 مورخ 96/11/28 هیات اول خانم صدیقه تقیان به شناسنامه شماره 
25 كدملي 5129727142 صادره سمیرم فرزند حسن بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 119/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 294 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 13501 مورخ 96/12/19 هیات اول خانم فرانگیز یزداني به شناســنامه 
شماره 45 كدملي 1249893712 صادره مركزي فرزند حســین بر ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 101/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 97 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
33- رای شــماره 13015 مورخ 96/11/21 هیات اول آقاي ابراهیم رحیمي آغچه بدي به 
شناسنامه شماره 131 كدملي 1289278946 صادره اصفهان فرزند غالم رضا بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 120/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی رمضانپور خریداری شده است.
34- رای شماره 13555 مورخ 96/12/22 هیات اول خانم خدیجه خان محمدي خشوئي به 
شناسنامه شماره 3190 كدملي 1817867733 صادره آبادان فرزند محمد برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3058 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 13556 مورخ 96/12/22 هیات اول آقاي ایــاز رحیمي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 10 كدملي 6209861131 صادره باغ بهادران فرزند سبزه علي بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 111/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3058 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 13597 مورخ 96/12/24 هیات اول  آقاي حسن واهب حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 398 كدملي 1288599056 صادره اصفهان فرزند محمود برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 184/67 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای اصغرهادی دستجردی خریداری شده است.
37- رای شماره 13591 مورخ 96/12/24 هیات اول خانم بتول مرادي به شناسنامه شماره 
44 كدملي 1288676565 صادره اصفهان فرزند حسینعلي برسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 184/67 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای اصغرهادی دستجردی خریداری شده است.
38- رای شــماره 13421 مورخ 96/12/13 هیات اول آقاي حمیدرضا كارگر به شناسنامه 
شماره 20671 كدملي 1282675133 صادره فرزند حسن بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
328/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786- اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمدعلی ابراهیمی 

خریداری شده است.
39- رای شــماره 13445 مــورخ 96/12/14 هیات اول  آقاي  محســن ابراهیمي دنبه به 
شناسنامه شماره 988 كدملي 1288866021 صادره فرزند محمدرضا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 113/20مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی 

ابراهیمی خریداری شده است.
40- رای شماره 13409 مورخ 96/12/13 هیات اول آقاي رسول كارگر به شناسنامه شماره 
847 كدملي 1288991193 صادره اصفهان فرزند حسن برششدانگ یکبابخانه به مساحت 
187/23 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمدعلی ابراهیمی 

خریداری شده است.
41- رای شــماره 13561 مورخ 96/12/22 هیات اول خانم عظیمه معصومي به شناسنامه 
شماره 3 كدملي 1972090070 صادره فرزند خداداد بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
149/60 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4421 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای سید اصغر فیاض 

خریداری شده است.
42- رای شــماره 20492 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شماره  166 مورخ 97/01/20 
هیات اول  آقاي علیرضا رحماني به شناســنامه شــماره 23 كدملي 5419484560 صادره 
مباركه فرزند علي در  ششدانگ .یك باب خانه  به مساحت 125/15 مترمربع پالك شماره 
118 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به 
 موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای عبدالحســین وحید دســتجردی خریداری

 شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/02/11

م الف: 1358 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

هاجر مرادی
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شیک باشید

منبرگرام پیشنهاد سردبیر:

فواید دائم الوضو بودن
دائم الوضو بودن توفیقی است كه اگر به لطف 
خدا شامل حال انسان شود، دارای آثار و بركاتی 
فراوان می باشــد. وضو بر وضو توجه انسان را 
نسبت به خداوند بیشتر می كند و راه ذكر قلب 

را بر انسان می گشاید.
1-تمــام بدنت پاک می شــود؛ پیامبر گرامی 
اســام )صلی ا... علیه و آله وســلم( فرمودند: 
هركس به هنگام وضو گرفتن ذكر خدا را بگوید، 

تمام بدنش پاک شده است.
2- گناهانت بخشــیده می شــود؛ رسول خدا 
صلی ا...علیه وآله وســلم فرمود: هنگامی كه 
نمازگزار وضو می گیرد آثار و بركاتی به دنبال 
دارد. از جمله وقتی كه صورتش را می شــوید 
آثار گناهــان از چهره اش زدوده می شــود و 
زمانی كه دو دســتش را تا آرنــج )مرفق( می 
شوید گناهانی كه بوسیله دست هایش انجام 
داده از بیــن می رود، و آن وقت كه ســرش را 
مســح می كشــد معصیت هایی كه به وسیله 
سرش انجام داده، زدوده می شود و آن وقت كه 
پاهایش را مسح می كشد گناهانی كه به كمک 
پاهایش انجام داده اســت از بین خواهد رفت، 
اگر كسی در اول وضو گرفتن»بسم ا... الرحمن 
الرحیم« را )با دقت و فهمیدن معنایش( بگوید 

تمام اعضایش از گناهان پاک می شود.
3-دعاهایت مســتجاب می گردد؛ امام صادق 
علیه السام فرمود: من تعجب می كنم از كسی 
كه دنبال حاجت و كاری اســت در حالی كه با 

وضو است، حاجتش برآورده نشود.
4-رزق و روزیت فراوان می گردد؛ از امام صادق 
علیه السام روایت شده كه فرمودند: كسی كه 
دوســت دارد بر خیر و بركت منزلش بیفزاید 
هنگام غذا خــوردن وضو بگیــرد و همچنین 
آن حضرت فرمود: وضو و )شســتن دســت و 
صورت( پیش از غذا و بعــد از آن باعث زیادی 

روزی می شود.
5-تمركزت زیاد می شود؛ وضو گرفتن قبل از 
مطالعه باعث افزایش توجه و تمركز و افزایش 
هوشیاری در انسان می شود؛ زیرا نواحی مرتبط 
با وضو، بیشترین وسعت را در قشر حركتی مغز 
دارند و هر چه تحریک این قشر هم بیشتر باشد، 
خواب آلودگی و كسالت از انسان دور می شود.

 6-عمرت زیاد می شود؛ رســول خدا صلی ا... 
علیه واله وسلم فرمود: سعی كن طاهر و با وضو 

باشی كه خداوند بر طول عمرت می افزاید.
 از نظر علمی بارهای الکتریکی هنگام شارش 
بار در اطراف عصب به صورت الکتریسته ذخیره 
می شــوند. میدانی كه در اطــراف این بارها 
به وجود مــی آید در میدان بــدن ایجاد خلل 
می كنند. این بارها به خصــوص در نقاطی كه 
تراكم اعصاب بیشــتر است ذخیره می شوند و 
به دلیل این كه هم تراكم زیــادی دارند و هم 
در نزدیکی عصب های بیشــتر و مهم تری قرار 
دارند، برای بدن به شدت مضر هستند. از جمله 
این نقاط ناحیه سر، دست ها و قسمت مچ پا به 

پایین است.
 7- خواب با وضو، عبادت اســت؛ رسول خدا 
صلی ا... علیه و آله و ســلم فرمود: كسی كه با 
وضو بخوابد بســتر او برایش مسجد می شود، 
و خوابش )ثواب كســی را دارد كــه( به نماز 
مشغول اســت تا این كه شب را به صبح رساند  
و اگر كســی بدون وضو خوابید بسترش برای 
او قبر خواهد بود و مانند مــرداری می ماند تا 

صبح شود.
 8- مرگ با وضو، شهادت اســت؛ رسول خدا 
صلی ا... علیه واله وســلم فرمود:  اگر توانستی 
شب و روز با وضو باشی این كار را انجام بده، زیرا 
اگر در حال وضو از دنیا بروی شهید خواهی بود. 
در قیامــت نورانی مــی شــوی ؛پیامبر خدا 
می فرماینــد: فــردای قیامت خــدای متعال 
امت مرا بیــن بقیه  امت ها در حالی محشــور 
می كند كه به خاطر وضویی كه در دنیا گرفتند 
روسپیدند و پیشــانی های نورانی دارند. وضو 
 گرفتن مکرر جهت دائم الوضو بودن، اســراف

 نیست.

عکس پروفایلتان را چگونه 
انتخاب کنید؟

وجه مشــترک تمــام شــبکه های اجتماعی 
این اســت كه كاربر باید در آن عضو شــود و 
 یــک پروفایــل )حســاب كاربری( داشــته

 باشد. 
عکس های  نامناسب  باعث می شود شما در نظر 
دنبال كنندگان خود بد جلوه كنید. عکس هایی 
كه شــما نباید برای پروفایلتان انتخاب كنید 
شامل گذاشتن عکس تمام قد، سلفی در آینه، 
حیوانات، غیرعادی یا خفن، اخمو و جدی، تار 

و محو شده است.

مشاوره

چطور می توان بر احساس 
عصبانیت غلبه کرد؟

عصبانیت احساسی اســت كه بدون شک تمام 
افراد در زندگی خــود آن را تجربه خواهند كرد. 
یک احساس طبیعی كه بیانگر سامتی هر فرد 
اســت ولی اگر آن را تحت كنترل نگیرید، آنگاه 
عصبانیت است كه شما را تحت كنترل میگیرد 
و باعث نتایــج ویرانگر و بعضــا غیرقابل جبران 

خواهد شد.
شمردن تا 10 تنها برای كودكان و بچه ها نیست! 
هنگامی كه در شــرایطی قرار مــی گیرید كه از 
چیزی عصبانی می شوید با شــمردن آهسته از 
یک تا ده وقفه زمانی ایجــاد كنید. این كار باعث 
می شود تا احساس خشم اولیه تاحدودی فروكش 
كند. بعد از این وقفه اگر الزم بود موقعیت یا فردی 
كه شما را عصبانی كرده اســت ترک كنید تا بر 

اعصاب خود مسلط شوید.
هنگامی كه به آرامش رسیدید و توانستید درست 
فکر كنید، دلیل عصبانیت خود را توضیح دهید. 
اگر فردی كاری كرده اســت كه باعث عصبانیت 
 شما شده، به صورت مســتقیم و رک ولی بدون

 بی احترامی یا لحن تند، بــه وی بگویید كه چه 
كاری باعث عصبانیت شــما شــده است. سعی 

نکنید دیگران را تحت كنترل خود در آورید.

در برخی شــرایط كه نمی توانید عصبانیت خود 
را كنترل كنیــد و اصطاحا جــوش آورده اید، 
می توانید كمی ورزش كنید. چند حركت ساده 
ورزشــی باعث فعال شــدن زنجیره فرآیندهای 
شیمیایی در بدن شما خواهد شد و همین امر به 
شما كمک می كند تا از شرایط تنش زا دور شوید 
و كنترل اعصاب خود را در دست بگیرید. ورزش 
كردن می تواند حتی یک پیاده روی و قدم زدن 
ساده باشد، ولی نتیجه آن بسیار برای شما مفید 

خواهد بود.
در شــرایط عصبانیت ممکن اســت هر حرفی 
را بزنید یــا حركتی را انجام دهید كه در شــأن 
شخصیت تان نباشــد و موجبات پشیمانی شما 
را بوجود آورد. قبــل از هرگونه صحبت كردن و 
یا نشان دادن عکس العمل چند ثانیه فکر كنید، 
این مدت را می توانید با شمردن برای خود فراهم 
كنید. مزیت دیگر این كار این است كه به طرف 
دیگر نیز فرصت می دهید تا حرف یا اشتباه و یا 
حركت خود را جبران و یا طرف ســوم برای آرام 

كردن محیط كمک كند.
به جای اینکه روی عاملی كه شما را عصبانی كرده 
است تمركز كنید، روی راه حل آن اندیشه كنید. 
آیا فرزند شما اتاق خود را تمیز نگاه نمی دارد و این 
مسئله شما را عصبانی می كند؟ خیلی راحت در 
اتاق را ببندید و سر فرصت و با آرامش با او صحبت 
كنید. آیا شریک زندگی شما شب برای شام دیر 
می كند؟ می توانید ساعت شام خوردن را تغییر 
دهید و یا اینکه چند شــب در هفته را تنها غذا 
بخورید. به خاطر داشته باشید كه عصبانیت اگر 
چیزی را بدتر نکند، بهتر نخواهد كرد، پس سعی 

كنید منطقی باشید.
برای جلوگیری از بیشتر شــدن تنش، در مورد 
مشکلی كه دارید صحبت كنید و مؤدب باشید و 
احترام طرف مقابل را حفظ كنید. در بیان دلیل 

عصبانیت خود از واژه »من« استفاده كنید.
 به عنوان مثال به جای عبارت » تو هیچوقت در 
كارهای منزل كمک نمی كنی «  بگویید » من از 
اینکه سفره را ترک كردی بدون اینکه برای جمع 

كردن آن كمک كنی عصبانی شدم«.
بخشــودن شــاید از قدرتمندتریــن ابزارهایی 
باشــد كه در اختیار بشــر قرار داده شده است. 
اگر به احساس عصبانیت اجازه دهید تا در درون 
شما رشــد كند و تبدیل به احساس كینه شود، 
بیشترین كسی كه آسیب خواهد دید خود شما 
خواهید بود. با بخشیدن كسی كه باعث عصبانیت 
شما شده است هر دو نفر شما از موقعیت بوجود 
آمده درس خواهید گرفت. بســیار غیرمنطقی 
است كه انتظار داشته باشیم همه، در تمام شرایط 

طبق خواسته های ما عمل كنند.
افرادی كه طبع شــوخ دارند حتی در شــرایط 
عصبانیــت نیز با یک جمله طنزآمیز شــرایط را 
تغییر می دهند؛ البتــه طنزآمیز بودن را نباید با 
تمسخر كردن و یا نیشخند زدن اشتباه بگیرید، 
تمســخر كردن تنها اوضاع را بدتر خواهد كرد و 

صفتی زشت و زننده است.

شـغل جدیدتـان مبـارک! پـس از مدت هـا ارسـال درخواسـت 
شـغلی، مصاحبـه كاری و مذاكره بـر سـر اولین دسـتمزد، حاال 
می توانید نفسـی آسوده بکشـید و مدتی اسـتراحت كنید. هفته 
نخسـت كاری شـما احتماال سـبک خواهد بـود و فرصت بسـیار 
مناسـبی اسـت تا بـا محیـط كار و شـرح شـغلی و وظایـف خود 
آشـنا شـوید. ممکن اسـت همـان روز نخسـت، نقشـه سـاختار 
سـازمان را بـه شـما بدهنـد امـا اگـر هـم ندادنـد، خودتـان بـا 

پرس و جـو دربـاره سـاختار سـازمان، ایـن نقشـه را طراحـی و 
مطالعـه كنید. بسـیار خوب اسـت كـه بدانیـد واحد شـما با چه 
واحدهـای دیگـری در ارتباط اسـت. این موضـوع به شـما برای 
تعییـن نقشـه راه كمـک زیـادی می كند. آیا شـما شـب زنده دار 
هسـتید و عملکردتـان در سـاعت های پایانـی شـب بهتر اسـت 
یا ترجیـح مـی دهیـد 7 صبـح سـر كار باشـید و زودتر بـه خانه 
برویـد؟ هفتـه نخسـت كاری، بهتریـن فرصت اسـت تـا متوجه 

شـوید بیشـترین بازدهی شـما در چه سـاعاتی اسـت. مشخص 
اسـت كه شـما بارهـا و بارهـا بـا همکاران تـان ماقـات خواهید 
كرد، اما هفته نخسـت بسـیار مهم اسـت! خودتان را به همکاران 
معرفـی كنید و نام و مسـئولیت آنها را بپرسـید. حتـی می توانید 
كمـی هـم صمیمی تـر شـوید و دربـاره سـرگرمی ها و خانـواده 
ایشـان نیز بپرسـید. در پایان هفته نخسـت، نزد مدیرتـان بروید 

و او را در جریـان پیشـرفت كاری خـود قـرار دهید. 

در اولین روزهای کاری چطور رفتار کنیم؟

میوه ها و توت های رسیده یا كاما رسیده را انتخاب كنید، آنها را با آب سرد بشویید. تکه های میوه را به مدت 
30 ثانیه در آب جوش بریزید و سپس به یک ظرف آب یخ منتقل كنید. با این كار پوست میوه ها به راحتی جدا 
می شود. برای آنکه میوه ها ظاهر زیبایشــان را حفظ كنند و میزان تغییر رنگ شان به حداقل برسد، آنها را در 
آب لیمو و آب بخیسانید. میوه ها را 10 دقیقه درون این مخلوط قرار دهید، سپس در آبکش خالی كنید و با یک 
حوله  بدون پرز به آرامی خشک كنید. فر را از قبل در دمای 54 تا 71 درجه  سانتی گراد گرم كنید. روی سینی 

فر را با كاغذ مومی بپوشانید. تکه های میوه را در یک الیه طوری بچینید كه روی هم قرار نگیرند. 

چگونگی خشک کردن 
میوه در فر ری

ه دا
خان

گلدان گیاهی كه گل دارد را هرگز عوض نکنید. 
گیاهان آپارتمانی زمانی گل می دهند كه شرایط 
برای آنها مساعد باشــد و اگر در این حالت برای 
تعویض گلدان گیاه را وارونه كــرده، آن را تکان 
داده و به آن ضربه بزنید، به گلدهی صدمه می زنید 
و ممکن است دیگر تاشی برای گل دادن نداشته 
باشــد. برای مثال ممکن اســت جوانه های گل 

بریزند.
اگر ابعاد گیاه در حال عادی بزرگ است، نیازی به 
عوض كردن گلدان ندارد. اگر گیاه بسیار سنگین 
اســت، بلند كردن آن به خودتان و گیاه آســیب 
می رساند. در این شرایط بهتر است مقداری خاک 
روی گلدان بریزیــد یا چند ســانتیمتر از خاک 
رویی را با مخلوطی جدید و حــاوی مواد غذایی 

تعویض كنید.
برخی گیاهان مانند پرنده بهشتی و اسپاتی فیلوم 
نیاز دارند كه گلدان كوچک و پر ریشــه داشــته 
باشند. تمركز روی گلدهی برای این گیاهان زمانی 
اتفاق می افتد كه انرژی كافی برای رشد ریشه را 

نداشته باشند.
شاید شنیده باشید كه اگر گلدان را عوض كنید، 
رشــد گیاه بیشتر می شــود. اگر گیاه بزرگ تری 
نمی خواهید، بهتر اســت كه این فکر را از سرتان 

بیرون كنید.
اگر گیاه به نظر ناســالم و مریض می رســد، فکر 
نکنید كه عوض كردن گلدان آن را درمان می كند. 

تعویض گلدان راه حل نهایی نیست.

لباس نو برای گیاهان آپارتمانی؛

به فکر تعویض گلدان نباشید
هر ماده  ای ســطح و رویه  ای دارد كــه كیفیت آن 
منحصر به  فرد اســت؛ در واقع به ویژگی خاص یک 
سطح كه به ماده و ساختار آن مربوط می  شود بافت 
گفته می  شــود. بافت، بیانگر نرمی یا زبری نسبی 
سطح اســت و گویای كیفیت ظاهری مصالح است. 
اصوال بافت بر دو نوع است: بافت المسه  ای كه اجزای 
آن دارای طول و عرض و ارتفاع بوده و با لمس كردن 
قابل  درک اســت و دیگر بافت بصری است كه از راه 
چشم مشاهده  شده و ممکن است مانند نقش روی 

یک سطح، فاقد عمق و بعد باشد.
بافت  ها را می  توان از راه مــواد طبیعی مانند انواع 
ســنگ، چوب، فلزات چکش  خورده، انواع آجر و.... 
ایجاد كرد. بافت سنگ، در ذات خود حس سختی و 
زبری خاصی القا می  كند و هرقدر این بافت درشت  
تر بوده و برجستگی  ها و فرورفتگی  های آن بیشتر 
باشد، پراكندگی فضا بیشــتر شده و تنوع آن بسیار 
می شــود. مواد طبیعی  ای مثل خرده  سنگ  ها یا 
خرده كاشی  ها، ســرامیک  ها یا شیشه  های رنگی 
از دیگر مواردی هســتند كه به  راحتــی می  توانید 

آن ها را روی دیوار اجرا كنید. خرده  سنگ  ها را می  
توان در بستری از سیمان یا چسب بتن كه بر دیوار 
كشیده شده با طرح  های متفاوت اجرا كرد. سنگ  ها 
 با وزن كمی كه دارند در داخل سیمان و چسب بتن 
 می  چســبند و نمایی متنوع به وجــود می  آورند. 
 می  توان برای پرداخــت نهایی و ایجــاد جلوه  ای

  براق بر روی ســنگ  ها از اســپری كیلر اســتفاده 
كرد.

بافت در دکوراسیون داخلی؛

دلبسته خانه تان شوید

چیدمان

دوستی دارم كه حدود چهار ســال است با او هیچ 
مراوده ای نداشــته ام اما از تمــام وقایع زندگی اش 
باخبرم! گاهی از دوستان مشترک مان خبری از او به 
دست می آورم اما عمده اطاعاتی كه از زندگی اش 
دارم عکس های پروفایلش است. مثا می دانم چند 
روز قبل جشن تولد همســرش بوده؛ چون عکس 
دونفره شان با یک كیک تولد بزرگ عکس پروفایلش 
بود یا می دانم هفته  پیش به شمال ایران سفر كرده 
اســت حتی می توانم بفهمم چه روزهایی غمگین 
است و چه روزهایی دلخور. تمامی حاالت درونی و 
حتی بیرونی خودش را در قالب یک عکس پروفایل 
به نمایش می گذارد. امروز غمگین است چون عکس 
پروفایلش صفحه ســیاهی ا  ست كه روی آن نوشته 

شده: »چه بی هوا، هوای گریه دارم!«.
برای همه ما اتفاق افتاده است كه هرموقع با كسی 
در فضــای مجازی و بــا اپلیکیشــن های مربوطه 
صحبت می كنیم، احســاس می كنیم با پسربچه، 
دختر یا همســرش حرف می زنیــم؛ چون عکس 
پروفایل شخص موردنظر چیزی جز عکس اعضای 
خانواده اش نیســت. خیلی اوقات هــم پیش آمده 
جایگزین عکس پروفایل افراد یک قطعه شعر، گل 
و گیاه، عکس بازیگر یا خواننده  مورد عاقه شــان و 
هرچیز غیرمرتبط دیگری است. دسته  دیگری از افراد 
هستند كه پروفایل خود را مکانی برای خودنمایی 

می بینند. كســانی كه حتی اگر یک لباس یا كفش 
جدید هم بخرند جوری عکس می اندازند كه حتما 
لباس و كفش شان در عکس مشخص باشد و سریع 
آن عکس را در پروفایل شان می گذارند. عکس های 
دسته جمعی در مهمانی ها، عکس در آینه  آرایشگاه، 
عکس با مدل آرایش و مــوی جدید، عکس هایی با 
لباس باز و غنچه كردن لب ها از مواردی هســت كه 
ما روزانه زیاد به چشم می بینیم. اما واقعیت دردناک 
این است كه برخی افراد عکس پروفایل را جایگزینی 

برای ارتباط و صحبت كردن با فرد موردنظرشــان 
كرده اند. مثا اگر فردی از دوست خود دلخور است 
به جای صحبت كردن و بیان ناراحتی اش یک عکس 
غمگین نظیــر »ازت نمی گــذرم« روی پروفایلش 
می گذارد و انتظار دارد فرد مقابل از همین نوشــته 
و عکس، متوجه این شود كه »مخاطب« قرار گرفته 
اســت. امروزه پروفایل برخی افراد مکانی برای بروز 
هیجانات، خشم، احساســات درونی و حتی به رخ 
كشیدن برخی از زوایای زندگی شده است. غم انگیز 

است كه انسان امروزی حل تعارضات یا حتی عشق 
ورزیدن به یکدیگر را به وســیله  »صحبت كردن«، 
فراموش كرده اند. اگر ازهم دلخورند یا اگر می خواهند 
میزان عاقه شــان به یکدیگر را اعــام كنند آن را 
در قالب یک جمله یا یک عکــس در پروفایل خود 
قرار می دهند. به طوری كه امروزه شــاخص عشق 
افراد به یکدیگر را، عکس های پروفایل شــان نشان 
می دهد. اگر زوجی عکس دونفره خود را در پروفایل 
نگذارند خیال می كنیم همدیگر را آن چنان كه باید 
و شاید دوست ندارند. گاهی هم برای پرسیدن حال 
یک دوســت، همین كه نگاهی به عکس پروفایلش 
بیندازیم كافی  است. مدت هاســت كه ما ، صحبت 
كردن صمیمانه با یکدیگر را فراموش كرده ایم شاید 
یکی از دالیل این امــر همین عکس های افراطی در 
پروفایل هاســت. همین كه عکس پروفایل دوست 
یا همکارمــان را ببینیم نه تنها از حالــش، بلکه از 
وقایع گذشــته  زندگی اش هم باخبر می شــویم و 
دلیلی نمی بینیم ایــن احوال پرســی را به صورت 
خصوصی بپرســیم! بهتر است زندگی مان را در یک 
قاب به صورت یک عکس كوچک پروفایل، در معرض 
نمایش نگذاریم. از پشــت عکس های سه در چهار 
پروفایلی بیرون بیاییم و گاهی به صورت زنده رو در 
روی هم قرار بگیریم. از دلخوری هایمان، از عشق مان 
نســبت به هم و از روزمره هایمان »حرف« بزنیم نه 
 اینکه با عکس ها از هم خبر بگیریم و به هم نشــانه

 بدهیم. 

در چه حالی عزیزم؟
 عکس های پروفایل شبکه های مجازی، زندگی ها را فاش می کند؛

فصــل بهــار با حــال و 
هــوای شــادش انگیزه 
زیادی برای اســتفاده از 
لباس های خاص و جذاب 
در همه  افراد خوش ذوق 
ایجاد می كنــد. در ادامه 
ســت های منحصربفردی 

از تركیب لباس های زیبا به شما ارائه خواهد شد.
اســتفاده از لباس  های گل  دار در فصل بهار، چیزی جدیدی نیســت، 

اما امســال می  توانید برای برخورداری از یک پوشش منحصر به فرد، 
از فرم  هــای متفاوتی كمک بگیرید. طرح  های زنانــه   بزرگ می  توانند 
حیات جدیدی را به الگوی چند ساله و همیشگی  تزریق نمایند. البته، 
بهتر است برای حفظ ظاهر مدرن و غیر رسمی خود، این پیراهن را با 

كفش  های تنیس یا كتانی سفید تركیب كنید.
انتخاب یک بلوز شــیک و زیبا كه اجازه دهد شانه  های ما از هوای تازه 
بهاری لذت ببرد، كار بسیار مناسبی به نظر می  رسد. این مد پوششی، 
سال  های سال است كه مورد اســتفاده قرار گرفته است. در این فصل 
نیز شما می  توانید با تغییر جزئیات كوچکی، آن را به روز كرده و مجددا 
مورد اســتفاده قرار دهید. چین  های ظریف، شکل آستین  های اغراق 
آمیز، و رنگ  های جسورانه می  تواند به شــما در تازه نگاه داشتن یک 
ظاهر بهاره كمک كند. شما همچنین می  توانید این بلوز را با یک شلوار 

جین تركیب كنید.
این الگوهای گرافیکی ، در پوشــش  های مختلفی مورد استفاده قرار 
می  گیرند. شما می  توانید از این الگو در قالب یک پیراهن تا سر زانو بهره 
برده و از آن در مناسبت  های مختلف استفاده نمایید. بهترین كار این 
است كه این ظاهر را با یک جفت كفش پاشنه بلند چرم تركیب كنید.

این رنگ زیبا و جذاب، تمام مفاهیم و احساســات بهــاره را به یاد ما 
می  آورد. بنابراین، شما می  توانید در این فصل، از پوششی كه تماما از 
این رنگ تشکیل شده بهره ببرید. البته بهتر است برای اینکه مانند یک 
كودک نو پا به نظر نرسید، این پوشش را با دو قطعه پیشرو مانند یک 
شلوار راستا و یک تاپ مدل گشاد تركیب نمایید. این پوشش كلی را با 
یک جفت كفش پاشنه بلند در همان رنگ تکمیل كرده و به این ترتیب، 

نشان دهید كه به سبک تک رنگ خود متعهد هستید.

پوشش های زیبای زنانه برای فصل بهار؛

شیک باشید

عطیه میرزا امیری

شبکه های اجتماعی
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ابالغ وقت رسیدگی
1/233 شماره ابالغنامه: 9710106795700055 شماره پرونده: 9609986795700952 
شماره بایگانی شعبه: 960953  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
احمد حقانی نژاد، خواهان آقای حمید شاه ابادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد 
حقانی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986795700952 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/06 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 انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 970 شــعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

1/234 در خصوص پرونده کالســه 960659 خواهان عفت السادات متقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سید مرتضی شجاعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 97/3/5 ساعت 3/5 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1029 شعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/235 شماره ابالغنامه: 9710106793200096 شماره پرونده: 9709986793200047 
شماره بایگانی شعبه: 970047  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مازیار روزبان فرزند قدرت اله، خواهان خانم منیژه جمشــیدی دادخواســتی به طرفیت  
خوانده آقای مازیار روزبان به خواســته مطالبه نفقه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان 
خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57( ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986793200047 شعبه 2 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/03/06 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دســتور 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 دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 1004 شعبه 
 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهید حججی( )170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/236 شماره ابالغنامه: 9710100353200106 شماره پرونده: 9609980359301764 
شماره بایگانی شــعبه: 970015  نظر به اینکه شــکایت آقایان رمضان بهداروند، امید 
اسفیجانی، حامد کیانی و ... علیه ابوالفضل جاللی فرزند اصغر دایر بر مشارکت در سرقت 
های متعدد گوشــی تلفن همراه از طریق قاپ زنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 106 دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان 
ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 970012 ک 106 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن 
97/03/07 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور کیفری و دستور دادگاه  
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. )نشانی: اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 332( م الف:1044 شعبه 106 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)106 جزایی سابق( )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/237 شماره ابالغنامه: 9710106796300160 شماره پرونده: 9709986796300050 
شماره بایگانی شعبه: 970052  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
حسنا امیری فرزند ایوب، خواهان آقای جمشــید ابوطالبی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم حسنا امیری به خواسته الزام به انتقال ســند  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986796300050 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/08 ساعت 
9 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهــول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 1016 
 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )171 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

1/238 شماره ابالغنامه: 9710106794100166 شماره پرونده: 9609986794101496 
شماره بایگانی شعبه: 961499  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم، خواهان 
بانک مهر اقتصاد )شــرکت ســهامی عام( به نمایندگی آقای علیرضا زمانی و با وکالت 
شهربانو کریمی دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- سعید آخوندی برزکی 2- مجتبی 
خداپناه برزکی  به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609986794101496 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/09 ساعت 11 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 1037 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )180 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

1/239 مرجع رســیدگی: شعبه 12 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 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/4/4، مشخصات خواهان: محمد جالل وطن خواه ورنوسفادرانی فرزند عباس به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه دبیرستان شهدا ک نشاط، مشخصات خوانده: 
1- قدرت اله ملک 2- نصرت اله ملک فرزند قدرت اله، 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 مســتندات 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: 178 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/240 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 863/96 حل 1 ، وقت رسیدگی ساعت 4/45 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/3/19، مشخصات خواهان: جالل عموتقی فرزند عبداله به نشانی خمینی شهر بلوار 

منتظری کوچه ش غفوری، مشخصات خوانده: بابک جواهری فرزند بهنام، خواسته و بهای 
آن:  مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال و صدور تامین خواســته و خسارت قانونی تاخیر در 
تادیه و هزینه دادرسی، دالیل خواهان: کپی مصدق یک فقره چک ، کپی مصدق یک فقره 
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 مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 179 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/241 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2939/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/4/4، 
مشخصات خواهان: رضوان حسن پور فرزند حســن به نشانی خمینی شهر منظریه بلوار 
بهشت غربی پ 7، مشــخصات خوانده: محمد نادری فرزند بهروز، خواسته و بهای آن:  
مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال بابت دو فقره سفته به شماره های 564054/377585 به 
انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه هزینه دادرســی، دالیل خواهان: کپی مصدق دو فقره 
ســفته، 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: 180 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/242  آقای نصرت اله آگاهی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالسه  
7/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بی بی آگاهی به شناسنامه 106 در تاریخ 1373/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نصرت اله آگاهی فرزند عبدالحمید 
شناســنامه شــماره 19 نســبت با متوفی فرزند 2- روح اله آگاهی فرزند عبدالحمید به 
شناسنامه شماره 15 نسبت با متوفی فرزند 3 - اقدس آگاهی فرزند عبدالحمید به شناسنامه 
شماره 3 نسبت با متوفی فرزند 4- رقیه آگاهی فرزند عبدالحمید به شناسنامه شماره 881 
نسبت با متوفی فرزند تمامی صادره از نطنز. 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: 15 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/243 خانم اقدس زمانی خوزانی دارای شناســنامه شماره 8500 به شرح دادخواست به 
کالسه  21/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اکبر صفار خوزانی به شناسنامه 9738 در تاریخ 1396/12/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اقدس زمانی خوزانی 
فرزند رحیم، ش.ش 8500 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 174 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )122 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

1/244 آقای جواد منصوری نوش آبادی دارای شناسنامه شماره 51  به شرح دادخواست 
به کالسه 1/97 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی محمد منصوری نوش آبادی بشناسنامه 60 در تاریخ 95/9/16  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عباس به 
شماره شناسنامه 28 ، 2- جواد به شماره شناســنامه 51 ، 3- محسن به شماره شناسنامه 
41 ،  4- زهرا به شماره شناسنامه 40، 5- فاطمه به شــماره شناسنامه 39، 6- زینب به 
شماره شناسنامه 184 همگی منصوری نوش آبادی به عنوان فرزندان متوفی، 7- فاطمه 
سلیمی نوش آبادی به شماره شناسنامه 57 به عنوان همسر متوفی بوده وال غیر، اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 5/2/96/16  

مهدی عموزاده رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم آران و بیدگل )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

1/245 شماره دادنامه : 9709973620200062  شماره پرونده : 9609983620201030   
شماره بایگانی شعبه : 961046 خواهان : اقای امیرحســین پناهیده فرزند علی محمد با 
وکالت آقای جاهد طاووسی آرانی فرزند محمود به نشانی اصفهان-آران وبیدگل-خ زینبیه 
جنب کوی زینبیه- ساختمان خوبی دفتر وکالت، خواندگان : 1. اقای محمد حسینی فرزند 
علی 2. آقای فرشاد غالمی فرزند جهانگیر به نشانی آذربایجان غربی-میاندوآب-کوی 
سعادت-والفجر4-پالک 7 ، خواسته :مطالبه وجه بابت..... رای دادگاه: در خصوص دعوی 
اقای امیرحسین پناهیده آرانی با وکالت آقای جاهد طاووســی آرانی  به طرفیت آقایان: 
1-محمد حسینی 2-فرشــاد غالمی، دائر بر  ))1-مطالبه وجه 5 فقره چک جمعا به مبلغ 
ششصدو پانزده میلیون ریال به شــماره و تاریخهای 96/5/30-103132، 057444- 
 ،96/7/30 -103134 ،96/4/30-103131 ،96/6/30-103133 ، 96/03/30
2-مطالبه خســارت دادرســی و تاخیر تادیه(( با عنایت به محتویات پرونده و و به طور 
مشخص تصویر مصدق چکهای موصوف و گواهینامه های عدم امکان پرداخت، تنظیمی 
از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره 
مدیونیت خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه مارالذکر و با اســتظهار از اصل 
استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان 
ارائه، اقامه و یا تحصیل نشده اســت. بنابراین دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به 
استناد مواد 198-502-519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313-311-310 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان وبه پرداخت مبلغ مزبوربه عنوان اصل خواسته و به پرداخت حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه و به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و چهارصدو شصت هزار ریال بابت 
سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرســی و تمبرهای الصاقی و به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان پرداخت 
آنها در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:5/2/96/13 
 امیرحســین رزاقی رئیس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل)342 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/246 شماره ابالغنامه: 9710103630500219 شماره پرونده: 9609983631000028 
شماره بایگانی شعبه: 961356  حسب شکایت آقایان حسین جمال طبیعت و سعید و محمد 
حسین روح اللهی با موضوع مشــارکت در کالهبرداری  و جعل و استفاده از سند مجهول 
علیه آقایان 1- لقمان قاســمی فرزند مصطفی و 2- فتاح کدخدا اسماعیل فرزند ابراهیم 
فرزند محمود پرونده ای در دادگستری شهرستان تیران و کرون تشکیل گردیده و جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهر تیران )جزایی سابق( واقع در استان اصفهان 
شهرستانت تیران ارجاع و به کالسه 9609983631000028  ثبت گردیده است که وقت 
رسیدگی آن در تاریخ 1397/2/30 ساعت 11 صبح تعیین و به علت مجهول المکان بودن 
متهمان و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهمان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت رسیدگی مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده و نسخه ای از کیفرخواست 
خود را دریافت نمایند.  م الف: 20 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران)جزایی سابق( 

)185 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
1/247  خانم ناهید مظاهری تهرانی دارای شناســنامه شماره 5223  به شرح دادخواست 
به کالسه 24/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  فاطمه سلطانی تهرانی به شناســنامه 128 در تاریخ 1395/11/27 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
علی مظاهری، ش.ش 4862 ،2- اکبر مظاهری تهرانــی، ش.ش 151 ، 3- محمدرضا 
مظاهری تهرانی، ش.ش 62، 4- مهدی مظاهری تهرانی، ش.ش 125 )فرزندان ذکور(  
5-  معصومه مظاهری تهرانی، ش.ش 225 ، 6- صدیقه مظاهری تهرانی، ش.ش 217 ، 
7- ناهید مظاهری تهرانی، ش.ش 5223 )فرزندان اناث( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه 
 دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19 شعبه اول 

حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران )169 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/248 شــماره: 482264-97/1/20 نظر به اینکه خانم فخرالملوک مظاهری صالحی 
فرزند رضا با ارائه یک برگ استشــهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شده مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت متعلق به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین پالک 
2470/1 فرعی از یــک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شــده که در راســتای اجرای 
استانداردســازی پالک های ثبتی به شــماره 7689 تبدیل شــده و در دفتر 19 صفحه 
82 ذیل شــماره 2487 ثبت و صادر گردیده اســت پس از یک ســری نقل و انتقاالت به 
موجب ســند 5106-1343/12/25 دفترخانــه 77 اصفهان به نامبــرده صداق گردیده 
اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانــون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده اســت و یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در 
 صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم 

می گردد. م الف: 15 اداره ثبت اسناد و امالک تیران وکرون)202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

1/249 شــماره: 482262-97/1/20 نظر به اینکه خانم فخرالملوک مظاهری صالحی 
فرزند رضا با ارائه یک برگ استشــهادیه محلی که هویت شــهود رســمًا گواهی شــده 
مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت متعلق به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین پالک 2470 فرعــی از یک اصلی بخــش دوازده ثبت اصفهان شــده که در دفتر 
19 صفحه 373 ذیل شــماره 2538 ثبت و صادر گردیده اســت پس از یک سری نقل و 
انتقاالت به موجب ســند 5106-1343/12/25 دفترخانه 77 اصفهان به نامبرده صداق 
گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده است و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در 
 صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود ســند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم 
 می گــردد. م الــف: 14 اداره ثبت اســناد و امــالک تیــران وکــرون)189 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

1/250  شماره دادنامه: 154-96/04/24 شماره بایگانی: 96/93  مرجع رسیدگی: شعبه اول 
شورای حل اختالف، خواهان: سید حمیدرضا نواب به نشانی اردستان خ امام کوچه پارک 
روبروی فرمانداری اردستان باالتر ازسوپر مواد غذایی، خوانده: سید روح اله زرگری مجهول 
المکان، خواسته: الزام به انتقال سند، به موجب رای شماره 154 مورخ 96/04/24 شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید روح اله 
زرگری به نشــانی مجهول المکان خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ 178/617/504 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 2/463/000 ریال در حق خواهان 

و پرداخت هزینه نیم عشــر به مبلغ 89/308/752 ریال در حق صندوق دولت همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه ها مکلفند ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهند یا مالی معرفی کنند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارانی خود را به قســمت اجرا تسلیم کنند وا گر مالی 
ندارند صریحا اعالم نمایند. م الف: 17  شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اردستان )196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/253 شــماره:1397/04/482889-1397/1/22 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
معروف سرپله  پالک شماره 521 فرعی از 52  اصلی واقع در وشوشاد بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی رحال فرزند فرج اله در جریان است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1397/02/17  ســاعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف:18 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/254 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2217/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ساعت 11/30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/4/4، مشخصات خواهان: سعید مختاری فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر 
دوشاخ سنگبری آندلس، مشخصات خوانده: امیرحاج هاشمی فرزند ناصر،  خواسته و بهای 
آن:  یک فقره چک به مبلغ 28/000/000 ریال به شــماره 251548 تاخیر تادیه، هزینه 
دادرسی، تامین خواسته، دالیل خواهان: کپی یک فقره چک و کپی یک فقره 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 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: 183 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )188 کلمه، 2 کادر(
مزایده

1/255 در پرونــده 950578 اجرا محکــوم علیه مجید نصرآزادانــی محکوم به پرداخت 
711/655/196 ریال در حق محکوم له سید یاسر معینیان و مبلغ 35/582/759 ریال بابت 
نیم عشر گردیده که محکوم لها اقدام به توقیف اموال خوانده نموده اند که مشخصات مال 
مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است: مشخصات مال توقیفی: یک 
عدد دستگاه تزریق پالستیک مدل 2300-420 مجهز به سیستم تزریق ماردون هیدرولیک 
ساخت شــرکت کراس مافای آلمان دارای وزن 26 تن- نیروی گیره 420 تن- ابعاد میز 
 hmi و رابط کاربر plc 1050 میلی متر در حالت دستی به سیستم با قابلیت برنامه ریزی
که ازطریق کارشناس 1/200/000/000 ریال قیمت گذاری شده است نظریه طبق قانون 
ابالغ و مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال مذکور به میزان سهم 
محکوم علیه از طریق مزایده به میزان محکوم به که در روز انجام مزایده محاسبه می گردد 
را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگستری شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: چهارشنبه 
97/02/19 ساعت 9 صبح، محل بازدید: جاده نجف آباد کوچه شاه چراغ جنب کوچه گلخانه 
صنایع پالستیک المپیک، کســانی که مایل به شــرکت در مزایده می باشند می بایست 
درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن در 
مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه 

 را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 
م الف: 185 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )282 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
1/256 شماره دادنامه :9609970353002251 شماره پرونده :9509980360000154 
شماره بایگانی شعبه : 961299 شــاکی: آقای محمدرضا وطنی فرزند رسول به نشانی خ 
کاوه خ ابوریحان نرسیده به فلکه برازنده کوچه حافظ پ  70، متهم: آقای محمد قربانی به 
نشانی اصفهان خ شاهد کوچه مدائن جنب آشپزی منزل قربانی )مجهول المکان(، اتهام: 
ایراد صدمه بدنی با سالح ســرد، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد قربانی دایر بر 
جرح عمدی با چاقو نسبت به شــاکی آقای محمدرضا وطنی موضوع کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
دالیل موجود از جمله شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین تحقیقات 
محلی و سایر قرائن و امارات منعکســه در پرونده بزه کاری متهم را محرز و مسلم دانسته، 
مستندا به مواد 614 قانون تعزیرات 448 و 449 و 488 و 709 و 710 قانون مجازات اسالمی 
نامبرده را از جهت جنبه خصوصی بزه معنونه به پرداخت دیه در حق شاکی از بابت بریدگی 
کف دست چپ )متالحمه( 1/5 درصد دیه کامل محکوم تا ظرف یک سال از تاریخ وقوع 
جرم نســبت به پرداخت آن اقدام نماید و از جهت جنبه عمومی بزه معنونه به تحمل پنج 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع ســپس در خصوص پرداخت دیه با توجه به میزان آن و 
مستنبط از ماده 427 قانون آیین دادرســی کیفری قطعی لکن در خصوص جنبه عمومی 
 ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
 م الف: 247 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )104 جزایی سابق( )260 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

1/257 شماره دادنامه :9609970353002250 شماره پرونده :9609980366100773 
شماره بایگانی شعبه : 961181 شــاکی: آقای محمد علی لشنی زند فرزند حاجی علی به 
نشانی اصفهان شهر اصفهان ملک شــهر خ مفتح انتهای خ بهاران کوچه آزادی 13 نبش 
بن بست رازی، متهم: آقای فرزاد جهانگیری به نشــانی اصفهان ملک شهر محله عربها 
نزدیک مکینه دوشــنبه بازار ســابق، اتهام: 1- ضرب و جرح عمــدی 2- ورود به عنف 
مــورخ 1396/4/11، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای فــرزاد جهانگیری دایر بر ورود 
به عنف به منزل شاکی آقای محمد علی لشــنی زند موضوع کیفرخواست صادره از سوی 
دادســرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
دالیل موجود از جمله شکایت شــاکی اظهارات مطلعین تحقیقات محلی و سایر قرائن و 
امارات منعکسه در پرونده بزه کاری متهم را محرز و مســلم دانسته، مستندابه ماده 694 
قانون تعزیرات وی را به تحمل هشــت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی محسوب ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف 
 مدت مذکــور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشــد. 
م الف: 244 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )104 جزایی سابق( )190 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ رای

1/258 شــماره دادنامه :960997035300254 شماره پرونده :9609980362201046 
شماره بایگانی شعبه : 961550 شاکی: خانم زهره فیض فرزند اسماعیل به نشانی استان 
اصفهان شــهر اصفهان خیابان امام خمینی خ درخشان بن بســت سعدی ک 28 پ 11، 
متهم: خانم مرجان نامدارپور فرزند حبیب اله به نشــانی اصفهان خانه اصفهان خ نوبهار 
ک میخک ک مینا بن آخر پ 2 )مجهول المکان(، اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 
2- تهدید 3- مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم 
مرجان نامدار پور فرزند حبیب ا... دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع کیفرخواست صادره 
از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
دالیل موجود از جمله شکایت شاکی خانم زهره فیض، استعالم صورت گرفته از مخابرات 
و پرینت اخذ شــده عدم حضور متهم علیرغم نشرآگهی و سایر قرائن و امارات منعکسه در 
پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 64-66-86 قانون مجازات 

اسالمی و 441 قانون تعزیرات وی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی درحق 
صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی محســوب ظرف بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باشد و درخصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر توهین 
و تهدید با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به اینکه 
دالیل کافی دال بر احراز و توجه اتهام تحصیل نگردیده و از سویی صدور حکم محکومیت 
کیفری نیازمند یقین قضائی وبرهان قاطع دال بر بزهکاری می باشــد و بر اســاس ظن و 
گمان نمی توان و نباید افراد جامعه را مجرم تلقی و در معرض مجازات قرار داد فلذا با توجه 
به مراتب فوق و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده و همچنین حاکمیت اصل برائت 
دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز ندانسته مســتندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 
رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری محســوب ظرف بیست 
 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد.  
م الف: 234 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )104 جزایی سابق( )355 کلمه، 

4 کادر(  
ابالغ رای

1/259 شماره دادنامه :9609976836402691 شماره پرونده :9609986836400829 
شماره بایگانی شعبه : 960909 خواهان: خانم مهین حاتمی غریبوند فرزند مراد به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان خ سپاس ک شقایق 3، خوانده: آقای علی اکبر حاتمی فرزند 
ناصرقلی به نشــانی اصفهان خ کهندژ خ آیت اله مدرس نجفی چهار راه قصاب ها پالک 
144 )فعال مجهول المکان(، خواسته: طالق به درخواست زوجه، رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خانم مهین حاتمی غریبوند فرزند مراد به طرفیت آقای علی اکبر حاتمی فرزند 
ناصرقلی به خواسته طالق بلحاظ عسر و حرج و ترک نفقه و ضرب و جرح و اعتیاد زوج به 
مواد مخدر بدین توضیح که خواهان اظهار داشــته خوانده مدتی زندگی مشترک را ترک 
و از آن تاریخ هیچ سرکشی نکرده و نفقه نداده اســت و اعتیاد داشته و به خاطر جرم مدتی 
زندان رفته است در عسر و حرج کامل می باشــم. مهریه را و کلیه حقوق مالی خود را بذل 
می کنم و فقط نفقه فرزند را پرداخت کند که جداگانه اقدام می کنم و تقاضای صدور حکم 
طالق دارم...، دادگاه نظریه دادخواســت تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن ازجمله 
فتوکپی مصدق عقدنامه رســمی طرفین رابطه زوجیت، بقاء و دوام آن محرز است، اما در 
خصوص اصل خواسته نظر به اظهارات خواهان در جلســه دادرسی و تحقیقات محلی از 
برادر زوج که حکایت از صحت اظهارات خواهان دارد و پاســخ استعالم از کمپهای ترک 
اعتیاد که داللت بر اعتیاد زوج دارد وخوانده با وصف دعوت از طریق نشرآگهی در جلسات 
دادرسی حاضر نشــده در نتیجه دفاع و ایرادی ننموده و تالش دادگاه و داوران منتخب نیز 
جهت انصراف زوجه از خواســته خود به نتیجه نرســیده و وی همچنان اصرار به طالق و 
جدائی دارند، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ادامــه رابطه زوجیت بین طرفین را باعث 
عسر و حرج شدیدخواهان دانسته از آنجا که شارع مقدس تکلیف ماالیطالق نمی فرمایند 
و عنایت به قاعده فقهی الضرر و آیه شریفه 78 ســوره مبارکه حج و به استناد ماده 8، 27، 
29، 31، 33 و 34 قانون حمایت خانواده و ماده 1130 و 1145 قانون مدنی و نظریه قاضی 
محترم مشاور دادگاه طالق بین زوجین صادر و خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم 
می نماید، بدیهی اســت چنانچه خوانده پس از قطعیت این حکم داوطلبانه جهت اجرای 
صیغه طالق حاضر نگردد به این امــر ملزم و اگر الزام وی ممکن نباشــد صیغه طالق با 
نمایندگی دفترخانه از ســوی زوج به صورت یکطرفه و بدون حضور زوج اجرا خواهد شد. 
نوع طالق خلع وعده آن سه طهر از زمان جاری شدن صیغه طالق می باشد، احراز شرایط 
صحت اجرای صیغه و احراز عدم بارداری زوجه با معرفی به پزشکی قانونی طالق بر عهده 
مجری صیغه طالق است، حضانت فرزند مشترک صغیر تا حضور زوج برعهده زوجه می 
باشد و نفقه وی برعهده زوج می باشد و زوج حق مالقات هر هفته به مدت پنج ساعت در 
روز جمعه هر هفته از ســاعت 10 صبح لغایت 15 را در کالنتری محل سکونت طفل دارد 
و زوجه ادعای مالی مطرح ننمــوده لذا این دادگاه تکلیفی جهت اظهــار نظر ندارد اعتبار 
حکم طالق شــش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضــای مهلت فرجامخواهی 
اســت رای صادره غیابی ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
 ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.  
م الف: 230 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( )553 

کلمه، 6 کادر(  
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مفاد آراء
1/251 شــماره: 97/921648736-1397/01/22 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027011793 مورخ 1396/11/03 محمد حسیني فرزند 
سید مرتضي بشماره شناســنامه 3338 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283696630 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 178/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله امینی پزوه فرزند علی .
2- راي شــماره 139660302027011837 مورخ 1396/11/04 مهــدي ترابي فرزند 
غالمعلي بشماره شناسنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285501977 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4897 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 که با پالک 4898 فرعی تواما تشکیل یکباب 
ساختمان را میدهد ثبت اصفهان به مساحت 282/61 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

3- راي شماره 139660302027011838 مورخ 1396/11/04 مهدي سرجوئي فرزند 
حسام بشماره شناسنامه 966 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288310900 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4897 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 که با پالک 4898 فرعی تواما تشکیل یکباب 
ساختمان را میدهد ثبت اصفهان به مساحت 282/61 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

4- راي شــماره 139660302027011957 مورخ 1396/11/08  زهرا مطلبي فشارکي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659563139 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3124 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139660302027012095 مورخ 1396/11/11 احمد قضاوي فرزند جالل 
بشماره شناسنامه 52 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291337271 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10758 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 163/02 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027012490 مورخ 1396/11/21 منصور ستار فرزند تقی 
بشماره شناسنامه 36791 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282295314 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 178/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

جواد عتیقه چی فرزند مرتضی.
7- راي شــماره 139660302027012565 مــورخ 1396/11/24 محمدباقرمنتظری 
شاتوری  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 601 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659232991 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 174 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محی الدین کاشفی.
8- راي شــماره 139660302027012577 مورخ 1396/11/25 زهرا قرباني کاوناني 
فرزند سلطانعلي بشماره شناســنامه 46 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291346708 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 89/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صاحب بصیری.
9- راي شماره 139660302027012585 مورخ 1396/11/25  علي ابوالقاسمي فرزند 
خداداد بشماره شناسنامه 2 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419277174 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 11841 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 187 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027012587 مورخ 1396/11/25 محمد قرائت خیابان 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1145 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285775899 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11918 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي نبی اله کشاورز شهرستانی .
11- راي شــماره 139660302027012590 مورخ 1396/11/25 ســید علي سجادیه 
فرزند سیداکبر بشماره شناسنامه 55053 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281647535 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1272 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 107/13 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027012607 مورخ 1396/11/26  مهدي داوري دولت 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1139 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287238025 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 262/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فروغ و پروانه اعظم ناظری.
13- راي شــماره 139660302027012614 مورخ 1396/11/26 موسي داوري دولت 
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 90909 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281905089 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 262/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فروغ و پروانه اعظم ناظری.
14- راي شــماره 139660302027012621 مــورخ 1396/11/26 مرتضي ســهیلي 
اصفهاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 20424 صادره از کربال بشماره ملي 4722377618 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027012622 مورخ 1396/11/26 شهناز اسماعیلیان کیا 
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه 2513 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286703931 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027012653 مورخ 1396/11/26 عبدالحسین اشرف 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 10 صادره از نائین بشماره ملي 5409868196 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12674 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 134/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

میرزا حسن فروغی ابری.
17- راي شماره 139660302027012666 مورخ 1396/11/26 عبدالعلي مناني پیکاني 
فرزند عبدالکریم بشماره شناســنامه 14 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649593353 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 93/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

سید حسین میر اسماعیلی هفدانی.
18- راي شماره 139660302027012667 مورخ 1396/11/26 زینب پاشائي فرزند جان 
محمد بشماره شناسنامه 1293 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129138968 در دو و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9558 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان .
19- راي شماره 139660302027012668 مورخ 1396/11/26 علیرضا مسجدی فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 9812 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283799995 در سه و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9558 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان .

20- راي شماره 139660302027013209 مورخ 1396/12/14 اعظم شفیع زاده فرزند 
محمد حسین بشماره شناســنامه 598 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285609980 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/52 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027013212 مورخ 1396/12/14 حسین زرکوب فرزند 
علي بشماره شناسنامه 43082 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280856416 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/52 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027013218 مورخ 1396/12/14 عباس قنبري سلیمان 
آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 749 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286601819 
در 90 سهم مشــاع از 180 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027013219 مورخ 1396/12/14 کرمعلي یزدي فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 55 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1091951233 در 90 سهم 
مشاع از 180 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139660302027013251 مــورخ 1396/12/14 عبــاس عبدالهی 
خوراســگانی فرزند اســمعیل بشــماره شناســنامه 881 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291584412 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 5132 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/76 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027013256 مــورخ 1396/12/14 منصــور زمانــي 
خوراســگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 361 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291451791 در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 
فرعي از اصلي 6509 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/49 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027013268 مورخ 1396/12/14 محمد علی خودسیانی 
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 866 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129171787 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 149/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي خدیجه زارعی فرزند عزیزاله .
27- راي شــماره 139660302027013276 مــورخ 1396/12/14 جعفــر چنگانیان 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 6943 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283771217 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5656 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 114/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی لطیفی خوراسگانی فرزند حاج مال محمد.
28- راي شماره 139660302027013282 مورخ 1396/12/14 شهربانو مرادي فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 16 صادره از گلپایگان بشماره ملي 1219196630 در 24 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1598 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027013286 مورخ 1396/12/14 منصوره مرشدي فرزند 
حسینعلي بشماره شناسنامه 14938 صادره از تهران بشماره ملي 0036164720 در 31/80 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1598 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
30- راي شــماره 139660302027013287 مورخ 1396/12/14 حسینعلي مرشدي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 966 صادره از فریدن بشماره ملي 1159111138 در 16/2 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1598 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139660302027013294 مورخ 1396/12/15 محمدعلي خوراسگاني  
فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 188 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291339175 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5428 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 274/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027013296 مورخ 1396/12/15 زهرا مقیمي خوراسگاني 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 10416 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283806037 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 274/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
33- راي شماره 139660302027013308 مورخ 1396/12/15 امین عطائي کچوئي  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 2442 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285102797 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 450 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شماره 139660302027013309 مورخ 1396/12/15 تقي نیلي احمدآبادي  
فرزند عبدالغفور بشماره شناسنامه 1028 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287594689 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 1869/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد جواد نیلی احمدآبادی.
35- راي شماره 139660302027013356 مورخ 1396/12/15 محمود پنجه پور فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 538 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283574802 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7627 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 57/88 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027013357 مورخ 1396/12/15 احمدرضا پنجه پور 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 923 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286557550 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7627 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 57/88 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027013358 مورخ 1396/12/15 محمود پنجه پور  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 538 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283574802 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7627 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/18 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027013359 مورخ 1396/12/15 احمدرضا پنجه پور 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 923 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286557550 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7627 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/18 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027013360 مورخ 1396/12/15 میالد اسدیان اصفهاني 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 4965 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285180471 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 531/43 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027013361 مورخ 1396/12/15 احسان شعله فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 2897 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291960139 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 531/43 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027013363 مورخ 1396/12/15 زهرا کریمي فرزند 
منصور بشماره شناسنامه 2336 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286642647 در ششدانگ 
یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 2951/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

42- راي شماره 139660302027013400 مورخ 1396/12/16 مریم پورمحسن آبادي 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1426 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288183674 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مریم پور محسن آبادی فرزند احمد.
43- راي شــماره 139660302027013426 مورخ 1396/12/17 محمدرضا خبازیان 
فرزند بهرام بشماره شناســنامه 958 صادره از اصفهان بشــماره ملي 5649169683 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 159/37 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139660302027013468 مورخ 1396/12/19 حســنعلي مشهدي 
بفروئي فرزند یداله بشماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287886604 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 277/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست.
45- راي شماره 139660302027013471 مورخ 1396/12/19 سیده عصمت شوشتري 
فرزند سیدعلي بشماره شناســنامه 2489 صادره از فریدن بشماره ملي 1159399212 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست.
46- راي شماره 139660302027013472 مورخ 1396/12/19 سیده عصمت شوشتري 
فرزند سیدعلي بشماره شناســنامه 2489 صادره از فریدن بشماره ملي 1159399212 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست.
47- راي شماره 139660302027013476 مورخ 1396/12/19 محمود احمدي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 90 صادره از فریدن بشماره ملي 1159499241 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 138/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی 

زارع .
48- راي شــماره 139660302027013485 مورخ 1396/12/19 حمید حیدري ایراني 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 449 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339519581 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/10 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
49- راي شــماره 139660302027013486 مورخ 1396/12/19 مجید حیدري ایراني 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرکرد بشماره ملي 6339897053 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/10 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
50- راي شماره 139660302027013487 مورخ 1396/12/19 محمود امیني فرزند علی 
بشماره شناسنامه 105 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975696 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
51- راي شماره 139660302027013488 مورخ 1396/12/19 قربانعلي کریمي زاده 
دهنوئی فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 54 صادره از بروجن بشماره ملي 4650586046 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 104/23 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
52- راي شماره 139660302027013489 مورخ 1396/12/19 عزت حاجي علي زاده 
کردآبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291318038 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10244 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مرتضی حاجی علیزاده کردآبادی.
53- راي شــماره 139660302027013491 مورخ 1396/12/19 مرتضي معلم فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3198 صادره از کاشمر بشماره ملي 0901355585 در ششدانگ 
یکباب خانــه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقــع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 172/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمدرضا کشاورز هفدانی .
54- راي شماره 139660302027013521 مورخ 1396/12/20  یاسمین پورزعفراني 
فرزند خضیر بشماره شناســنامه 3993 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287155855 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 162/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.
55- راي شماره 139660302027013626 مورخ 1396/12/22 مصطفي هالکوهي فیل 
آبادي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 1840 صادره از فارسان بشماره ملي 4679261064 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12538 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي صغری بیگم فروغی ابری فرزند عباس.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/11

م الف: 1158 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

1/229 شــماره صادره : 1397/42/482858-1397/1/22 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 5000/8309 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ولی اله ذوالفقاری فرزند عباسعلی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/02/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1118 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)141 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

1/230 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960368 ج / اول له آقای احمد زمانی علیه آقای محمد علی جمالی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 3/250/000/000 ریال بابت محکــوم به هزینه های اجرایی که در 
اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی شــخص ثالث محمد عابدی 
فرانی ملک فوق را به عنوان وثیقه و با توجه به صدور حکم قطعی بر رد اعســار از محکوم 
به محکوم علیه و عدم اقدام از ناحیه وثیقه گذار دســتور وصول محکوم به از محل ملک 
صادر شده است در تاریخ 1397/2/25 ساعت 8/5 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 72 حبه شــش دانگ ملکی با پالک ثبتی 
2248/2361 بخش 6 اصلی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج 
شده اســت ملک آقای محمد عابدی فرانی که اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهــد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: شامل یک فقره زمین واقع در اصفهان بزرگراه 
شهید وحید دســتجردی )جاده شــیراز(، خیابان مجاور انبار مخابرات، در محدوده زمین 
های شرکت خســرو به اتفاق خواهان از محل مذکور بازدید، معاینه و اندازه گیری گردید 
که گزارش کارشناسی اینجانب به شــرح ذیل تقدیم می گردد: مورد ارزیابی عبارتست از 
یک فقره زمین به مســاحت 361/79 مترمربع به آدرس فوق با مشخصات ثبتی سیصد و 

شصت و یک سهم و هفتاد و نه صدم مشاع از شصت هزار سهم مشاع از دویست و بیست 
و پنج هزار و هفتصد و  چهل و پنج سهم ششــدانگ عرصه اراضی مرتع و ملی به مساحت 
دویست و پنج هزار و هفتصد و چهل و پنج متر مربع پالک دو هزار و سیصد و شصت و یک 
فرعی از دو هزار و دویست  و چهل و پنج سهم و شصت و یک فرعی از دو هزار و دویست 
و چهل و هشت اصلی مذکور واقع در مرغ گچی با شماره ملک 2248/2361 ثبت شده به 
شماره 60366 در صفحه 32 دفتر 291 بخش شش ثبت اصفهان که به موجب نامه شماره 
366940376 مورخ 95/6/9 شعبه ســوم اجرای احکام حقوقی اصفهان در قبال هفتصد 
میلیون ریال در وثیقه است. نظریه کارشناسی: با توجه به مراتب فوق و جمیع عوامل موثر 
و در صورت نداشــتن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال و نداشــتن بدهی ارزش روز 
 مورد ارزیابی به مبلغ 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد. 
م الف: 39226  اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری اصفهان )493 کلمه، 5 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول
1/231 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962637 ج / 3 له آقای علیرضا جهانی پــور و علیه آقای محمد 
ابراهیم زاده مبنی بر مطالبــه مبلغ 346/722/276 ریال بابت محکــوم به و هزینه های 
اجرایی و حــق االجرای دولتی در تاریــخ 1397/02/24 ســاعت 11/30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهــت فروش 12/166 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج 
شده اســت ملکی آقای محمد ابراهیم زاده در تصرف خانم فاطمه فرقدانی بعنوان ادعای 
مالکیت می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقــع گردیده برگزار نماید. طالبیــن خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس ازپرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه میباشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ارزیابی پالک ثبتی شماره 7356 
فرعی 12 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان واقع در زیرزمین یک به مساحت 118/4 متر مربع 
 به طرفیت خواهان آقای علیرضــا جهانی پور و خوانده محمد ابراهیم زاده به اســتحضار

 می رساند در مورخ 96/06/29 جهت ارزیابی ملک مذکور اقدام و طی تماس تلفنی با شماره 
09131191362 از خوانده درخواســت حضور در محل قرار کارشناسی نموده و به اتفاق 
خواهان به محل مورد نظر به نشانی کوچه پارس- کدپســتی 74749-81836 مراجعه 
نمودیم، در گزارش شماره: ک / 113/96 مورخ 96/07/06 به عرض رسید که امکان بازدید 
و ارزیابی فراهم نشــد. مجدداً پیرو ابالغ 156/15177/02 مورخ 96/10/03 به پیوست 
تصویر نامه شماره 962637 مورخ 96/09/29 دســتور مقام محترم قضایی دادورز شعبه 
سوم اجرای احکام مدنی در حامش آن مبنی بر کارشناسی به نشانی جدید ملک اقدام گردد 
با خوانده محمد ابراهیم زاده جهت حضور در محل قرار تماس گرفتم که اظهار داشتند من آن 
ملک را فروخته ام و دیگر در آنجا ملکی ندارم، به هر حال با راهنمایی خواهان به محل ملک 
مراجعه و از  ملک مورد نظر بازدید و معاینه انجام گرفت ملک مذکور شــامل یک دستگاه 
آپارتمان با ورودی مشترک طبقات ساختمان از پارکینگ با در فلزی، کف ملک مورد نظر 
در تراز منهای شصت سانتیمتر، اسکلت بتنی، ســقف تیرچه بلوک، نمای بیرونی آجر سه 
سانتی، در های داخلی چوبی، درهای سمت حیاط الومینیومی، آشپزخانه اپن با دیوارهای 
کاشی کاری، کف ســرامیک با کابینت از جنس ام دی اف، فضای داخلی رنگ و نقاشی 
،انشعاب آب مشترک، کنتور گاز جداگانه، کنتور برق به شماره بدنه 82293958 با رمز رایانه 
87773434 بنام مهرزاد صالحی، سیستم گرمایش بخاری و خنک کننده کولر آبی با قدمت 
حدود پانزده سال ساخت و مساحت یکصد و هیجده و چهاردهم 118/4 متر مربع می باشد. با 
عنایت به موارد فوق و جمیع جهات و عوامل موثره و شرایط روز ملک مذکور مبلغ دو میلیارد 
و پنجاه و یک میلیون و هشتصد هزار ریال 2/051/800/000 ریال معادل دویست و پنج 
میلیون و یکصد و  هشــتاد هزار تومان ارزیابی و اعالم می گردد در نتیجه ارزش 12/166 
حبه مشــاع آن به مبلغ 346/722/276 ریال می باشــد که مقدار 11/608 حبه مشاع آن 
به مبلغ 330/801/597 ریــال بابت طلب محکوم له و مقــدار 1000/558 )558 درصد( 
 حبه مشــاع آن به مبلغ 15/920/679 ریال بابت حق االجــرای دولتی ارزیابی می گردد. 
م الف: 39211  اجرای احکام حقوقی شــعبه سوم دادگســتری اصفهان )584 کلمه، 

6 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

1/232 اجرای احکام حقوقی شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 963589 ج / اول له خانم عصمت نصر اصفهانی و علیه 1- سارا نصر 
اصفهانی 2- عزت اتحادی 3- حسین نصر اصفهانی 4- امیر عباس نصر اصفهانی مبنی بر 
دستور فروش ششدانگ پالک ثبتی شماره 12/9525 بخش 14 اساسی در تاریخ 97/2/18 
ساعت 12 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 72 حبه ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده 
اســت ملکی طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابی پالک ثبتی 12/9525 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان به استحضار می رساند در معیت احدی از مالکین مشاعی ملک 
خانم عصمت نصر اصفهانی از محل مورد نظر به آدرس اصفهان خیابان 5 رمضان خیابان 
جامی غربی بن بست فرزاد )7( پالک 12 کدپستی 8137988651 بازدید بعمل آمد و پس 
از معاینه فنی دقیق محل نظریه کارشناسی ارزیابی ذیل تهیه و به حضورتان ایفاد می گردد. 
مشخصات ثبتی ملک: طبق ســند مالکیت ابرازی به شماره سریال اصلی 633274 ج 94 
عرصه و اعیان زمین ) وضعیت خاص طلق( به شماره 9525 فرعی از12 اصلی قطعه صفر 
تفکیکی بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به مساحت عرصه 276/38 مترمربع و 
مساحت اعیانی 222 متر مربع ) طبق برگه صورتحساب عوارض نوسازی و عمران شهری( 
با حدود شماال به طول 15/43 متر به بن بست 2/90 متر، شرقا به طول حدود 16/33 متر 
به پالک جنوبًا به طول 15/70 متر به بن بست 2/80 متر و غربًا به طول 16/33 به بن بست 
2/33 متری می باشد و از سه طرف دارای عقب نشــینی آیتی خواهد بود و به استناد پاسخ 
استعالم شماره 1/96/9974 مورخ 96/8/15 از شهرداری منطقه 1 اصفهان مساحت باقی 
مانده پس از رعایت برهای اصالحی و عقب نشینی به متراژ حدود 202 مترمربع خواهد بود. 
ساختمان ملک مذکور با قدمت ساخت بیش از 50 سال و با کاربری مسکونی در 1/5 طبقه 
دارای حیاط، زیرزمین، توالت، حمام، آشپزخانه، اتاق و انبار و با سقف تیر و تخته و کاهگل 
و قسمتی نیز از نوع طاق ضربی با کف موزاییک و سیمان و درب های چوبی و با انشعابات 
کامل شهری شامل آب و فاضالب و برق تک فاز و گاز می باشد. نظریه کارشناسی: با عنایت 
به مطالب فوق و بررسی جمیع جهات دخیل و با لحاظ نمودن کلیه اوضاع و احوال ومولفه 
های موثر در قضیه منجمله، متراژ، نوع کاربری، نــوع مصالح مصرفی، موقعیت محلی و 
دسترسی به شبکه شوارع و معابر، وضعیت ثبتی، انشــعابات دایر، ارزش کل پالک مورد 
بازدید به مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصــد میلیون تومان ارزیابی می گردد. 
مطابق اســتعالم ثبتی 47/319 حبه در مالکیت خواهــان ) 10/42( و 454 درصد حبه در 
مالکیت آ قای امیرعباس و 225 درصد حبه ) 5/22( در مالکیت سارا و 1/5 دانگ در مالکیت 
حسین نصر نیم دانگ در مالکیت عزت اتحادی می باشد و مطابق ماده 9  آیین نامه فروش 
 امالک مشاع هزینه های اجرایی و امثالی به نسبت سهم هر یک از مالکین کسر خواهد شد. 
 م الف: 1031  اجرای احکام حقوقی شــعبه اول دادگســتری اصفهــان )604 کلمه، 

6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

1/145 در خصــوص پرونده کالســه 6/97 دعوی حمیدرضا اســالم پنــاه به طرفیت 
محمدرضا طحانی مشــکانی به نشــانی مجهول المکان با موضــوع مطالبه وجه وقت 
رســیدگی در تاریخ 97/3/21 ســاعت 9 صبح در شــورای حل اختــالف زواره تعیین 
شــده اســت که با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان 
برابر مــاده 73 قانــون آئین دادرســی مدنــی مراتــب در جراید منتشــر تــا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در زواره بلوار جانباز شــعبه اول شــورای حل 
اختــالف زواره مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نمایــد در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. 
 م الف: 9 شــعبه اول مجتمع شــماره یک شــورای حل اختــالف زواره )119 کلمه، 

1 کادر(
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 کشف انبار تقویت کننده
 نهاده های کشاورزی قاچاق

مدير بازرســي و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: بازرســان مبــارزه با قاچــاق کاالی اين 
مديريت در بازرسی از واحد صنفی تخلیه بار 780 
بسته تقويت کننده نهاده های کشاورزی ساخت 
کشــور ايتالیاو 250 تیوپ چسب تله حشرات و 

موجودات کشف و جمع آوری  کردند.
جواد محمدی فشارکی افزود:ارزش اين محموله 

حدود 340 میلیون ريال برآورد شده است.
وی گفــت: پرونده اين واحد صنفــی متخلف به 

مراجع قضايی تحويل شد.

میانگین بارش ها در استان 
اصفهان به 63/1 میلیمتر رسید

کارشــناس مســئول پیــش بینــی اداره کل 
هواشناسی اســتان اصفهان گفت: بارش هايی 
که از هفته گذشته اســتان اصفهان را فرا گرفته 
بود منجــر به ريــزش 28/8میلیمتر بــاران در 
میمه، 23میلیمتــر در داران، 22/7میلیمتر در 
نطنز، 22/7میلیمتر در ســمیرم، 21/7میلیمتر 
در خوانســار، 16/8 میلیمتــر در گلپايــگان، 
16/2میلیمتــر در فريدونشــهر و 8 میلیمتر در 
نجف آباد شده است. حجت ا... عسگريان میزان 
بارش ثبت شــده حدود هشــت روز گذشته در 
شهرســتان اصفهان را 1/6 میلیمتر اعالم کرد و 
افزود:در شهرســتان چادگان نیز 7/9میلیمتر ، 
نائین 7/9میلیمتر ، اردستان 7 میلیمتر ، کاشان 
3/3میلیمتر، شهرضا 3/7 میلیمتر و زرين شهر 

3/6میلیمتر بارش ثبت شد. 
وی تصريح کرد: سامانه ناپايدار جديدی در استان 

فعال می شود.
 

حمله گرگ به گوسفندان 
دامگاه اریسمان

مســئول انجمن حافظان محیط زيست بادرود 
نطنز گفــت: يک قالده گرگ بــا ورود به يکی از 
واحدهای دامی در مجتمع دامگاه اريسمان، 13 
رأس گوســفند را دريد و هشت رأس ديگر را نیز 

زخمی کرد.
عبدالعظیم شکاری میزان خسارت وارد شده به 
اين دامدار را بیش از 150 میلیون ريال اعالم کرد 
و گفت: تجاوز انسان به طبیعت، تبديل زيستگاه 
حیوانات به مزارع و باغات موجب کاهش طعمه 
در طبیعت و فشار گرسنگی به حیوانات از جمله 

گونه های درنده شده است.
مســئول انجمن حافظان محیط زيست بادرود 
افزود: بســیاری از دامــداران و گلــه دارانی که 
گوسفندان آنها مورد حمله گرگ قرار می گیرد 
از مکان مناسبی برای نگهداری احشام استفاده 

نمی کنند.

 تکذیب رنگی شدن آب
 در اصفهان

مدير روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ضمــن تکذيب خبر رنگی شــدن آب 
آشامیدنی در برخی نقاط استان اصفهان، اظهار 
کرد: با توجه به حساسیتی که موضوع آب شرب 
برای شــرکت آب و فاضالب دارد، ســامانه های 
نظارت و کنترل به صورت دائم و مستمر وضعیت 

آب شرب را کنترل می کند.
ســید اکبر بنی طبا افزود: عالوه بر کیفیت آب، 
نظارت بهداشتی بر آب شــرب نیز وجود دارد و 
اين نظارت ها به طور مستمر در حال انجام است.

وی خاطرنشــان کرد: موضوع رنگی شــدن آب 
در برخی نقاط اصفهان نیــز به طور 100 درصد 
تکذيب می شــود و امکان وقوع چنیــن اتفاقی 

وجود ندارد.

عکس  روز 

اصفهان؛ آغازگر رویداد گیمیت  در کشور

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

توییت

مدير آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر با 
بیان اينکه اسکان مســافران در 300 کالس درس 
در قالب 32 مدرسه انجام شد، گفت: حدود 13 هزار 
مســافر در نوروز97 مدارس خمینی شهر را برای 
اقامت انتخاب کردند. حسین آقابابايی اظهار کرد: 
پذيرش واسکان مسافران نوروزی که شهرستان را 
برای اقامت انتخاب کرده بودند با مراجعه به ستاد 
بختیاردشت، نعمت بخش، تیرانچی انجام و پس از 
ثبت نام به مدارس پیش بینی شــده برای اسکان 
هدايت و راهنمايی شدند. وی با بیان اينکه حدود 
300 واحد کالس درس در32 مرکز آموزشــی در 
قالب گروه )الف( و )ب( که از نظر خدمات و امکانات 
متفاوت بودند در اختیارمســافران قرار می گرفت، 
افزود: پذيرش مسافر اينترنتی و حضوری بوده که 
فرهنگیان و مســافران آزاد از اين اسکان استفاده 
کردند. مدارس گروه )الف( در هر کالس فرش، پتو، 
يخچال، تلويزيون و... با مبلــغ 24هزار تومان و در 

مدارس گروه )ب( در هر کالس يخچال و تلويزيون 
مجزا وجود ندارد و به  صــورت عمومی در آن واحد 
اسکان مورد استفاده مهمانان نوروزی قرار می گیرد 
که با مبلغ 18هزار تومان بود. مدير اداره آموزش و 
پرورش شهرســتان خمینی شهر خبرداد: عملیات 
اسکان مسافران نوروزی از 28 اسفند آغاز و تا پايان 
نوروز ادامه داشت که در اين مدت بیش از 13 هزار 

نفر مسافر در سطح مدارس اقامت داشتند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر:

اسکان حدود 13 هزار مسافر در مدارس خمینی شهر
فرماندار اردستان گفت: شورای هماهنگی مواد مخدر 
اردستان در سال گذشته 15 جلسه و 86 مصوبه داشته 
است که تنها 2 درصد آن ها مربوط به راه اندازی کمپ 
ترک اعتیاد است و هنوز به طور کامل اجرا نشده است. 
علیرضا غیور بیان کرد: ســهمیه اشتغال سال گذشته 
بهبود يافتگان اردســتان 20 نفر تعیین شده بود که با 
توجه به ظرفیت شهرستان اين رقم به 33 نفر افزايش 
يافت و همچنین اشتغال بهبود يافتگان انجام شده است. 
وی ادامه داد: پرونده پرداخت تسهیالت اشتغالزايی از 
سوی اداره بهزيستی به 25 نفر از بهبوديافتگان پرداخت 
شد که مبلغ آن 2 میلیارد . 300 میلیون ريال است و در 
حال حاضر تعدادی از آن ها در کارخانه ها مشغول به کار 
هستند. فرماندار اردستان گفت: پروانه راه اندازی کمپ 
ترک اعتیاد تا پايان فروردين ماه صادر خواهد شــد و 
راه اندای مرکز متادون درمانی دولتی هم در شهرستان 
پیگیری می شــود تا در کنار کار فرهنگی و آگاه سازی 
خانواده ها و نسل جوان از اعتیاد پیشگیری شود. غیور 

اظهار کرد: نمايشگاه مبارزه و پیشگیری از مصرف مواد 
مخدر در محل دارالقرآن نورالهدی گشايش يافت و به 
مدت 15 روز جهت بازديد عموم داير است. وی استفاده 
از ظرفیت های باالی مردم جهت اجرای طرح اجتماعی 
کردن مبارزه بــا مصرف مواد مخدر را در شهرســتان 
ضروری دانست و خاطرنشــان کرد: طرحی با عنوان 
بسیج جواداالئمه برای مبارزه با گسترش و پیشگیری از 

مصرف مواد مخدر تهیه شده است.

فرماندار اردستان:

98 درصد مصوبات شورای مبارزه با مواد مخدر اجرا شد

مدیر کل ثبت احوال استان:

آمار ازدواج در اصفهان از ۴6 هزار به 3۷ هزار مورد رسید

 حمله یک گرگ به دامی 
در اریسمان بادرود

مدير کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: آمار ازدواج در استان اصفهان طی 5 سال گذشته از 46 هزار و 950 به 37 هزار و 628 مورد رسیده است. 
بر اساس آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال استان اصفهان در سال 91، 46 هزار و 950 ازدواج ثبت شده و در سال 92 اين رقم به 43 هزار و 614 

مورد رسیده است.حسین غفرانی ادامه داد: در سال 93 آمار ازدواج به 39 هزار و 146 مورد می رسید و سال 94 اين رقم به 37 هزار و 471 مورد رسید و سال 95، 37 هزار 
و 628 مورد ازدواج ثبت شد. وی تصريح کرد: میانگین اختالف سن زوجین در طالق های ثبت شده اصفهان 5.6 درصد و نسبت ازدواج به طالق در استان 3.39 درصد 
است که نشان می دهد در برابر هر يک طالق 3.4 ازدواج ثبت شده است که گاهی اين ترکیب متغیر می شود. وی بیان داشت: میزان عمومی طالق در سال های 91 تا 95، 
در تمامی استان های کشور با افزايش مداومی مواجه بوده است و با توجه به اينکه تعداد خانواده های تشکیل شده افزايش يافته، به تبع آن تعداد خانواده های در معرض 

طالق نیز افزايش يافته است از اين رو بخشی از رشد میزان عمومی طالق را بايد طبیعی دانست.

آمار

مهار آتش سوزی مجتمع 
ولیعصر)عج( کاشان

مدير روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ايمنی کاشــان گفت: پــس از اعالم 
آتش سوزی در مجتمع ولیعصر)عج(، تیم های 
اطفای حريق و امداد و نجات با هشت خودروی 
سبک و ســنگین از دو ايستگاه به محل حادثه 

اعزام شدند. 
روح ا... فدايی با اشاره به اينکه حريق از طبقه 
های پايین اين مجتمع آغاز و پس از سرايت به 
مغازه ها و طبقه های بــاال باعث آتش گرفتن 
10 مغازه شد، افزود: آتش نشانان توانستند با 
حضور به موقع خود در کمتر از دو ساعت حريق 
را مهار و از سرايت به  پاساژ، مجتمع ها و خانه 

های مجاور جلوگیری کنند.
وی گفت :کارشناسان ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ايمنی کاشان در حال بررسی علت اين 

آتش سوزی هستند.

 دستگیری دو سارق طال 
در اصفهان

فرمانده نیروي انتظامي شهرســتان اصفهان 
گفت: دو سارق با سالح ســرد در حال سرقت 
مقداری طال از يک طالفروشي و ضرب و شتم  
صاحب مغازه بودنــد  که مامــوران در کمتر 
از  پنج دقیقه در محل حاضر شــدند. حســن 
ياردوستی افزود: اين دو ســارق قصد سرقت 
دو کیلوگرم  طال را داشــتند که بــا حضور به 
موقع ماموران و تماس شهروندان اين سرقت 
نافرجــام مانــد. وی گفت: موتورســواران  به 
محض رويت گشت انتظامی قصد فرار داشتند 
 که ماموران وارد عمل شــدند و هر دو  آنها را 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان  همچنین 
از دســتگیری ســارق احشــام خبــر داد  و 
گفت:ماموران گشــت انتظامی پلیس اصفهان 
حین گشت زني به يک دستگاه خودروی 405 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
حســن ياردوســتي افزود : در بازرسی از اين 
خودرو 9 رأس دام ســرقتی کشــف و خودرو 

توقیف و راننده دستگیر شد.

مرد ۴۰ ساله؛ عامل هتک 
حیثیت دختر جوان

ريیس پلیــس فتای اصفهان در پی شــکايت 
يکی از شهروندان مبنی براينکه افرد ناشناسی 
مشخصات و شماره اش را در يکی از شبکه های 
اجتماعــی مجازی بــا عناويــن غیراخالقی 
منتشر کرده، بررســی موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
ســید مصطفی مرتضوی ادامــه داد: با انجام 
تحقیقات تخصصی در فضــای مجازی نهايتا 
متهم که فردی 40، ســاله بود شناســايی و 

دستگیر شد.

 خبرگزاری ایلنا 
مجرم شناخته شد

در جلســه دادگاه مطبوعات به پرونده پايگاه 
خبری پرســش خبرگزاری کار ايران )ايلنا( و 
خبرگزاری بسیج در شــعبه 9 دادگاه کیفری 
اســتان تهران به رياســت قاضــی محمدی 

کشکولی رسیدگی شد.
در پرونــده خبرگــزاری کار ايران)ايلنــا(،  
مديرعامل اين خبرگزاری به اتهام نشر مطالب 

خالف واقع با اکثريت آراء مجرم شناخته شد.
در پرونده پايگاه خبری پرسش نیز اين پايگاه 
خبری به اتهام نشــر مطالب خــالف واقع با 
اکثريت آراء مجرم شناخته و مستحق تخفیف 
دانســته شــد و در بابت اتهام توهین، مجرم 
شناخته نشد. پرونده خبرگزاری بسیج به اتهام 
نشر اکاذيب به قصد تشــويش اذهان عمومی 
مورد رســیدگی قرار گرفت و در نهايت مجرم 

شناخته نشد.

اخبار

حاشیه 

با مسئوالن

مســئول برگزاری رويداد گیمیت با اشــاره به شعار رويداد  
گیمیت، بازی ســازی بیت به بیت گفــت:  رويداد گیمیت 
اصفهان با هدف معرفی ماهانه بازی سازان و آشنايی آنان با 

يکديگر برای نخستین بار در کشور برگزار می کند.
معین صبوحی  افزود: در هر ماه جمعی از بازی سازان و گیمرها 

در زمینه تازه های اين صنعت و بازی های جديد تولید شده داخلی و خارجی بحث و تبادل نظر می کنند.
وی به بخش نخست رويداد و شبکه سازی اشاره کرد و گفت: شرکت کنندگان در بخش نخست اين رويداد و شبکه 
سازی،  مهارت ها و تجربه های  اخیر  خود در بازی و بازی سازی با ديگران را معرفی و  به اشتراک می گذارند. صبوحی 
افزود: در بخش دوم صاحب نظران با تجربه  اطالعات خود را در اين حوزه ارائه می کنند.در بخش سوم رويداد با نام 
»گاهشمار«، رويدادهای داخلی و خارجی حوزه بازی و بازی ســازی آينده در ايران و جهان بررسی و  بخش پايانی 

رويداد  يا » تست بازی« تعدادی از شرکت کنندگان بازی خود را ارائه کرده و شرکت کنندگان آن را نقد  می کنند.

مسئول برگزاری رویداد گیمیت

 اصفهان؛ آغازگر رویداد
گیمیت

مسئول قرارگاه خدمت رسانی مردمی شهید ردانی پور 
گفت: خیران نیکوکار از سراسر کشور تاکنون مبلغ 155 
میلیون تومان برای خريد 500 دستگاه آبگرمکن و 141 
میلیون تومان برای خريد و ساخت سرويس بهداشتی و 
حمام اهدا کردند. حسین الدانی با بیان اينکه اين مبلغ 

در قالب خريد مصالح و ابزارآالت 47 حمام و 47 سرويس بهداشتی هزينه شده است، افزود: تمام ساخت و ساز 
ها به صورت رايگان و به همت خادمان انقالبی اين قرارگاه به اتمام رسید. وی با اشاره به اينکه 16 واحد حمام و 
سرويس بهداشتی در روستای دونگی عباس، 15 واحد در قوله رش و 16 واحد در چم لمه عثمان ساخته شد، 
افزود: هر کدام از اين واحد ها حدود سه میلیون تومان هزينه در بر داشته است. قرارگاه خدمت رسانی شهید 
ردانی پور مستقر در شــهر ســر پل ذهاب در زمینه دريافت و توزيع کمک های مردمی،ساخت و ساز حمام و 

سرويس بهداشتی و تامین نیروهای جهادی برای کمک به زلزله زدگان فعالیت می کند.

مسئول قرارگاه شهید ردانی پور خبر داد:

کمک سه میلیارد ریالی به 
مردم زلزله زده کرمانشاه

سرپرســت اداره  کل امــور اداری و تشــکیالت 
وزارت آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه اين 
پرســش که آيا مرحله دوم رتبه بنــدی معلمان 
از مهــر 97 اجــرا خواهــد شــد؟ اظهــار کرد: 

امیدوارم ايــن اتفاق بیفتــد. اگر شــورای عالی 
 آموزش وپــرورش به موقــع طــرح را تهیه کند

 ) البته مراحل نهايی طی شــده اســت( و مراجع 
تصويب کننــده مانند دولت و مجلــس نیز آن را 

تصويب کنند از مهرماه امکان اجرای رتبه بندی را 
داريم؛ اما بايد تالش بیشتری کنیم.

ناصر ســلیمان زاده درباره اعتبار مــورد نیاز برای 
اجرای طرح رتبه بنــدی گفت:  اختصاص اعتبار به 
مراجع تصويب کننده از جمله مجلس بستگی دارد 
که با چه درصدی از درخواست ما موافقت کنند و 

موافقت آنها میزان اعتبارات را مشــخص می کند، 
8 هزار میلیــارد تومان حداکثر رقمی اســت که 
درخواست داريم و اگر با درصد پايین تری موافقت 
کنند مبلغ کمتری اختصاص می يابد مثال ممکن 
است ما بگويیم 50 درصد حقوق ثابت و آنها با 30 

درصد موافقت کنند.

فاز دوم رتبه بندی معلمان مهر امسال اجرا می شود؟

به همین منظور زاينده رود در  گفت وگويی با معاون 
اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی تفريحی شهرداری 
اصفهان سعی کرد نگاه اجتماعی اين تیم را تبیین کند. 
مرتضی رشیدی در اين گفت وگو از فضاسازی ها برای 

شهرداری اصفهان در فضاهای  اجتماعی می گويد. 
مهم ترین اتفاق اجتماعی شــهرداری جدید 

چیست؟
اتفاق مهم در مديريت جديد شهرداری اصفهان اين 
اســت که اداره های مرتبط با حوزه اجتماعی تجمیع 
شده اند و در اين حوزه  ادارات شهروندی، رويدادهای 
فرهنگی، مشارکت های مردمی، گردشگری و سالمت 
وجود دارد. در صورتی که در گذشته مديريت اجتماعی 
شهر به صورت جزيره ای اداره می شــد و در کنار هم 

جمع نبودند.
شــهرداری اصفهان در امور اجتماعی با چه 

ارگان هایی ارتباط دارد؟
در ســاختار جديد با همــه ارگان ها ارتبــاط داريم. 
بهزيســتی، علوم پزشــکی، اداره میراث فرهنگی و 
گردشــگری، مراکز بهداشــت و خیريه ها و نیروی 
انتظامــی از جمله مهم ترين اين ارگان هاســت که با 
برنامه ريزی های دقیق به تعامل و هم افزايی بیشــتر 

کمک خواهد کرد.
در حال حاضر وضعیت معضالت اجتماعی شهر 

را چه طور می بینید؟
در کالنشهر اصفهان قرار نیست نگاه مستقیم و پاک 
کننده صورت مســئله معضالت را داشته باشیم بلکه 
توجه معاونت اجتماعی شهرداری، پیرامون معضالت 
است که در به وجود آمدنش چه عواملی دخیل هستند 

و گونه ها و مولفه های آن را شناسايی می کند و به رفع 
آن می پردازد.

 به نظر می رســد بعضی از برنامه های اجتماعی 
شهر اصفهان نســبت به گذشته کمرنگ شده 
اســت، آیا تیم جدید فقط برنامه های عمرانی 

دارد؟
اتفاقا تیم جديد شهرداری به دنبال رفع همه مشکالت 
در قالب فضاهای اجتماعی و فرهنگی اســت و بیشتر 
مشکالتی که خود شــهرداری با آن دست و پنجه نرم 
می کند با برنامه ريزی در حوزه اجتماعی قابل حل است. 

اين برنامه ها کمتر که نشده بلکه بیشتر هم شده است 
منتهی انگار جوســازی هايی برای شهرداری اصفهان 
صورت می گیرد عالوه بر آن بايد شهرداری با رسانه ها 
تعامل بیشتری داشته باشــد تا فعالیت ها نشان داده 
شود. تیم اجتماعی شهرداری اصفهان تامل کوتاهی در 
حوزه کارهای گذشته و بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها 
همچنین آسیب شناسی در اين زمینه انجام داد  حاال با 
تدوين برنامه های جامع بعد از اين توقف کوتاه امید به 

پرش بلندی در اين زمینه دارد.
نگاه شهرداری به مشــارکت موسسات مردم 

نهاد و ســمن ها در برنامه های اجتماعی شهر 
چگونه است؟

از ابتدای فعالیت اين تیم، شــهردار اصفهان در همه 
سخنرانی هايشــان از مشارکت ســمن ها و مردم در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی گفتند که با برنامه ريزی 
اين مشــارکت را به حداکثر می رسانیم؛ در واقع همه 
شهروندان در مشارکت برنامه های شــهرداری برابر 
هستند. شهرداری اصفهان قصد دارد توجه ويژه ای به 
اقوام و اديان که سال هاست در اين شهر مسالمت آمیز 
زندگی می کنند داشــته باشــد و حضورشــان را در 
برنامه ها بیشتر کند چون در طول تاريخ با فرهنگ ها 
و خرده فرهنگ ها به اين شهر خدمت کرده اند و بايد به 

آن ها بیشتر توجه شود.
وضعیت متکدیان، دستفروشان و کودکان کار در 

شهرداری چه طور است؟
در کنار ســازمان هايی چون بهزيســتی، دانشــگاه 
علوم پزشکی و نیروی انتظامی شــهرداری هم از اين 
موضوعات غافل نبــوده چون تعدد اين هــا گريبان 
شــهروندان را هم خواهد گرفت به همیــن خاطر با 
برنامه ريزی های صورت گرفته روی توانمندسازی آن ها 
کار خواهیم کرد چون صرفا جمع آوری بدون هدفشان 

پاک کردن صورت مسئله است.
چه برنامه هایی برای تزریق امید به زندگی مردم 

اصفهان دارید؟
شــهرداری اصفهان بايد به باال بردن نشاط اجتماعی 
مردم در اين بحران اقتصادی کمک کند. رويدادهايی 
که در ادارات زيرمجموعه حوزه اجتماعی تعريف شده 
اســت اين مهم را اجرايی می کند و با توجه به شروع 
فصل تابستان شهرداری اصفهان برای مردم اين شهر 

برنامه های شادی را خلق خواهد کرد.

علیه شهرداری جوسازی می کنند

شهردار اصفهان با شعارهایی چون امید و شفاف سازی توانست حداکثر رای شورای اسالمی 
شهر اصفهان را از آن خود کند حاال چشمان امیدوار منتظر است تا ببینند معاونت های مختلف 
شهرداری اصفهان از جمله معاونت اجتماعی که از مهم ترین حوزه ها محسوب می شود امید را چطور 

در سیاست گذاری های شهری اعمال خواهد کرد

  معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در گفت و گو با زاینده رود مطرح کرد:  

فاطمه راد

توییت اعتراضی معاون 
استانداری یزد به اختالل در آب 

انتقالی از زاینده رود!
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ورزش کردن والدین باعث باهوش تر شدن 
فرزندانشان می شود

پیشنهاد سردبیر:

سیل پرستاران ایرانی متقاضی کار در قطر همه را شگفت زده کرده 
است. پرستاران را کم هزینه ترین و در عین حال تاثیرگذارترین 
نیرو در نظام سالمت کشورها می دانند؛ نیروهایی که در اکثر نقاط 
دنیا تخصص و تجربه آنها خواهان فراوانی دارد. آمارها در ایران ضد 
و نقیض است در حالی که نرخ بیکاری و شرایط کاری پرستاران 

رضایت بخش نیست؛ اما 
مسئوالن وزارت بهداشت 
از کمبــود فاحش نیروی 
کار پرســتاری در کشور 

خبر می دهند و بر اســاس 
اخبــار غیر رســمی افزایش 
مهاجرت پرستاران ایرانی به 

کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
غربی بسیار زیاد شده است. با وجود 
اینکه صحت چنین ادعایی تاکنون 

تایید نشده؛اما سختی کار پرسنل درمانی 
در بیمارستان های ایران قابل انکار نیست. 

کمبود پرسنل بیمارستانی و 
درمانی از قبیل پرستاران 
در کنار کمبود تجهیزات 
پزشکی و بیمارستانی یکی 
از معضــالت جدی بخش 
بهداشــت و درمان کشور 

محسوب می شود. مسئله قابل 
توجهی که در میان سیاســت های مبهم 
وزارت بهداشت در جهت حمایت از نظام 
پرســتاری کشــور همچنان بدون چاره 

اندیشی رها شده است.
چرا پرستاران به قطر می روند

بر اساس اعالم سازمان نظام پرستاری و بر اساس تفاهم نامه میان 
جمهوری اسالمی ایران و قطر بخش خصوصی در این کشور، اقدام 
به جذب نیروی کار با مدرک پرستاری در این کشور کرده است 

.اگر چه 30 هزار ایرانی در قطر زندگی می کنند اما تجربه کار در 
کادر بهداشتی و پزشکی قطر برای ایرانیان ناموفق بوده است. بر 
اســاس اعالم انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران پیش 
از  این80 پرستار از ایران به قطر اعزام شــدند؛ اما تعداد کمی از 

این افراد در این کشور ماندگار شده اند. علی رغم نامعلوم 
بودن آینده کاری پرستاران در کشورهای حاشیه 

خلیج فارس اما  یکــی از مهم ترین دالیلی 

که باعث مهاجرت این صنف از کشــور می شــود، میزان رفاهی 
است که برای پرستاران در کشــورهای دیگر در نظر گرفته می 
شــود. عالوه بر آن  میزان پرداختی و شــأن اجتماعی که در این 
 کشورها برای پرستار قائل می شوند نیز در این روند رو به رشد موثر

 است. 

کار در قطر چند؟
در سطح بین الملل یک دالر ســرمایه گذاری در پرستاری با ۱۶ 
دالر بازگشت سرمایه همراه است، این مسئله اما در ایران روندی 
معکوس دارد. بخش خصوصی قطردر حالی نیروهای کارآزموده 
و تحصیلکرده ایرانی را با حقوق ماهانــه 3000 ریال قطر 
که رقمی در حدود ســه میلیون و ۷۵0 هــزار تومان  
استخدام کرده که نظام آموزشی ایران سال ها برای 

ایجاد تخصــص در این افراد پروراندن و 
هزینــه کــرده بدون 
اینکه ریالی از این 
هزینه به سیستم 
شــتی  ا بهد
پزشــکی  و 
کشور بازگردد. این در حالی 
است که بر اساس اعالم وزارت 
بهداشــت؛ ایران بــا کمبود 
حداقل ۱00 هزار نیروی پرستار 
روبه رو است؛ اما شرایط کار برای 
پرستاران در ایران بسیار سخت است 
در حالی که دنیا به این نتیجه رسیده که به 
صورت ویژه ای به این حرفه نگاه کند؛ اما پرستاری 
در کشــور ما متفاوت تــر و دارای اســتانداردهای 

پایین تری است.
برخالف برنامه ها و سیاســت های اجرا شــده در چند 
ســال اخیر به خصوص در زمینه  دســتورالعمل قانون 
کاهش ســاعت کار پرســتاران  با توجه به سختی کار، 
ســابقه خدمت و کار در نوبت هــای کاری غیرمتعارف؛ 
اما یکی از اصلــی ترین عوامل کشــوق کاری پرســتاران؛ 
یعنی چگونگی پرداخت حقــوق و در پس آن تامیــن اعتبار به 
دلیل افزایش هزینه های بیمارســتان ها پس از اجرای این طرح 
همچنان بی پاســخ مانده است. مســئله ای که امروز پرستاران 
دانش آموخته در ایران را به امید یافتن آینده ای در خور شــأن 
 با چشم اندازی روشن راهی کشور های سطح پایینی مانند قطر 

می کند.

شیوه های ساده 
 محافظت از چشم ها

 را بشناسیم

تحقیقات نشــان می دهد که ســخن گفتن در خواب در اثر 
درست عمل نکردن مکانیسم و دســتگاهی عصبی در مغز 
ایجاد می شود که وظیفه اش توقف فعالیت های عصبی مرتبط 
با خوابیدن همچون فعالیت های گفتاری یا حرکتی بدن است.

قطعا تاکنون با افرادی برخورد کرده اید که در هنگام خوابیدن 
و زمانی که در خوابی عمیق هستند، شروع به صحبت کرده و 

حتی گاهی فریاد می زنند. 
این افراد معمــوال پس از 
بیدار شدن، موضوع را به 
خاطر نداشــته و چیزی از 
حرف های خــود را به یاد 
نمی آورند. هنگامی که ما 
می خوابیم، مکانیســمی 
در مغــز وجــود دارد که 
فعالیت های عصبی مرتبط 
با خوابیــدن را فعال کرده 
و از انجــام فعالیت هــای 
گفتاری یــا حرکتی بدن 

پیشــگیری می کند. در این میان گاهی ممکن اســت این 
سیستم درست عمل نکرده و در بین دو بخش مجزای عملکرد 
مغزی فرد اختالل ایجاد شود. در حقیقت با بروز این اختالل، 
فرد از این سیســتم دفاعی و تنظیم کننده اعصاب در هنگام 
خواب عبور کرده و این افراد در خــواب حرف زده و یا حتی 
راه می روند؛ البته احتمال ایجاد این مســئله در افراد مجرد 
بیشتر اســت و در متاهلین کمتر دیده می شود.ناله کردن، 
ادای کلمات نامفهوم و حتی ســخن گفتن در خواب، امری 
بی خطر است و امکان دارد برای هر فردی ایجاد شود؛ اما 

استرس، نگرانی و هرگونه مشکالت روان شناختی می تواند 
احتمال بــروز آن را افزایــش دهد و هر چه این مشــکالت 
روان شناختی و نگرانی بیشتر باشد، ممکن است تعداد ایجاد 
این اختالالت در خواب نیز افزایش پیدا کند.درواقع درست 
عمل نکردن این مکانیسم مغزی موجب ناله در خواب و زیر 
لب سخن گفتن یا حتی ســخن گفتن طوالنی شود. ایجاد 
حرکات زیاد در خــواب و یا 
راه رفتن نیز از همین مسئله 
نشــأت می گیــرد.در خواب 
somnil�  ســخن گفتن یا
para�( پاراســومنیا oquyy

somnia( یــک اختالل در 
سیستم عصبی مغز است که 
در طول خواب ایجاد می شود 
و با رفتارهــای غیرطبیعی و 
غیرمعمــول همراه اســت. 
ایــن عمــل می توانــد ادای 
کلمــات نامفهــوم، صحبت 
 کردن یــا حتی حــرف زدن با صــدای بلند یــا فریاد زدن 

باشد.
محتوای صحبت کردن در خواب می تواند پیچیده باشــد و 
معموال ازنظر قواعد خواب دیدن امکان اینکه درست باشد نیز 
وجود دارد. همان گونه که بر اساس تحقیقات پژوهشگران، 
خواب افراد متاثر از رویدادها و حوادث اخیری اســت که در 
زندگی آنها روی داده، می توان گفت سخن گفتن در خواب 
 نیز تحت تاثیــر رویدادهای اخیر در زندگــی فرد خوابیده

 است.

خروج سالمتی در سراب قطر
 حکایت تکراری خروج تخصص و مهارت در کشور؛ 

چرا در خواب حرف می زنیم؟

مدیر بهداشت محیط استان خبرداد:

اجرای طرح ضربت بهداشتی در استان اصفهان

مدیر بهداشــت محیط اســتان اصفهان گفت: 
بازرسان بهداشــتی در سراسر اســتان از یکم 
اردیبهشــت به مدت یک هفته مانور اجرایی-

عملیاتی را آغــاز می کنند و بــا تخلفاتی مانند 
نگهداری چیــس و پفک و آب در نــور آفتاب و 
شیر و مواد مشــابه در خارج از یخچال برخورد 
جدی خواهد شد.حسین صفاری در این رابطه  
بیان کرد: مرکز بهداشت اســتان گزارش های 
متعددی از مردم در رابطه با نگهداری غیر اصولی 
برخی مــواد غذایی در خــارج از یخچال و یا در 
معرض نو آفتاب از طرف مراکــز تهیه، توزیع و 
فروش دریافت کرده است.مدیر گروه بهداشت 
محیط مرکز بهداشــت اســتان اصفهان ادامه 
داد: همچنین بازرسی های متعدد کارشناسان 
بهداشتی هم این موضوع را در سطح گسترده ای 
از این مراکز مانند ســوپر مارکتی ها تایید می 
کند که حساســیت این موضوع، پــای معاونت 
بهداشتی استان را به مداخله در این کار کشاند.

وی افزود: بازرســان بهداشتی در سراسر استان 
بنا بر دســتور معاون بهداشــتی و رییس مرکز 
بهداشــت از تاریخ یکم اردیبهشت به مدت یک 
هفته مانور اجرایی-عملیاتی را آغاز می کنند و 
با این تخلفات برای حفظ سالمت مردم برخورد 
کند.این مسئول در تشریح تخلفات بهداشتی در 
این مانور خاطر نشان کرد: نگهداری آب معدنی و 
انواع نوشابه در معرض نور مستقیم آفتاب و خارج 
از مغازه و همچنین نگهداری تخم مرغ در شرایط 

نامناسب و بیرون از مغازه از موارد تخلف در این 
مانور هســتند.صفاری تصریح کــرد: ذرت های 
فرآوری شده، پفک، چیپس و محصوالت مشابه 
اگر در معرض نور مستقیم آفتاب نگهداری شوند 
از سوی بازرسان بهداشتی سراسر استان توقیف 
خواهند شــد.متولی بهداشــت محیط استان 
همچنین بیان کرد: شیرهای پاکتی، بطری های 
پاســتوریزه و دیگر فرآورده های لبنی به همراه 
ســس های مایونز و دیگر فرآورده هــای بالقوه 
خطرناک به هیچ وجه نباید بیــرون از یخچال 
نگهداری شوند.وی ضمن اعالم ادامه دار بودن این 
طرح گفت: شیرهای پاستوریزه باکتری مزوفیل 
دارند که اگر شیر در زنجیره سرد از مرحله تولید 
تا عرضه نگهداری نشود، این باکتری فعال خواهد 
شد و بدون اینکه عالئم فساد را آشکار کند اثرات 
مضر خود را در افراد می گذارد.این کارشــناس 
بهداشتی همچنین گفت: همیشه اعالم کرده ایم 
که از آب هــای معدنی برای اطمینان بیشــتر 
استفاده شود، ولی اگر این بطری ها در مجاورت 
آفتاب نگهداری شوند و باعث آزاد شدن مونومر 
و مواد شیمیایی شوند، می تواند خطراتی برای 
ســالمتی به همراه داشته باشــد.این مسئول 
خاطرنشــان کرد: افراد خاطی به مراجع قضایی 
معرفی می شوند و کلیه مواد غذایی فاسد شدنی 
و حساس که شــرایط نگهداری الزم را ندارند، 
توقیف و با نظر مرجع قضایی معدوم خواهند شد.

پریسا سعادت

متخصصان ســالمت می گوینــد والدینی که ورزش می کننــد می توانند 
هوش نســل های آینده را افزایش دهند.یک مطالعه در آلمان اخیرا نشان 
داده در موش های والدی کــه فعالیت  و تحرک بیشــتری دارند احتمال 
اینکه فرزندانشــان توانایی های پیشــرفته یادگیری داشــته باشــند در 
 مقایســه با موش های والد که فعالیت  محدودتری دارند به مراتب بیشــتر

 است.
همچنین در این بررســی آمده اســت در بچه موش هایی که والدینشان 
ورزش می کنند، ارتباط بین سلول ها در مناطقی از مغز که مسئول دریافت 
اطالعات جدید اســت و به نام هیپوکامپ شــناخته می شود، بهتر صورت 

می گیرد.به اعتقاد متخصصان، ورزش کردن با تغییر DNA در سلول های 
جنسی والد پدر، هوش بچه  موش ها را تقویت می کند.یافته های قبلی نشان 
می داد که ورزش با افزایش سطح اکسیژن رسانی به مغز باعث بهبود فعال 
خاطرات، سودمندی و تصمیم گیری افراد می شود. متخصصان دریافته اند 
بخشی از DNA به نام های miRNA212 و miRNA132 در بچه موش ها 
مسئول بهبود یادگیری اســت که این بخش های DNA پس از ورزش در 
مغز موش ها انباشته می شود. این امر باعث تحریک اتصاالت بین سلول های 
 عصبی شــده و در نهایت باعث انتقــال پیام ها و پیشــرفت  در یادگیری

 می شود.

ورزش کردن والدین باعث باهوش تر شدن فرزندانشان می شود

چشم ها ارزشــمندترین و حساس ترین عضو بدن هســتند که نیاز به توجه 
بیشتری دارند.امروزه با افزایش استفاده از اســمارت فون ها و تغذیه ضعیف، 
 ســیاری از افراد از بینایی ضعیف رنج می برند. اگرچه تغذیه سالم و متعادل 
می تواند به حفظ سالمت چشم کمک کند، اما شــیوه های دیگری هم برای 

محافظت از چشم ضروری است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

استفاده از عینک آفتابی
باید همیشه در فضای باز، بخصوص در تابســتان برای حفاظت از چشم ها در 

مقابل اشعه UV از عینک آفتابی استفاده شود.
حفظ آب بدن

نوشــیدن مقادیر زیاد آب به حفظ آب بدن کمک می کند. همچنین به دلیل 
میزان باال رطوبت، از خشکی چشم ها هم پیشگیری می شود.

افزایش مصرف امگا۳
مصرف روغن ماهی امگا3 را در رژیم غذایی تان افزایش دهید؛ چراکه می تواند 
به تحریک تولید اشک کمک کرده و چشم ها را روان کند، بدین ترتیب ریسک 

خشکی چشم ها کاهش می یابد.

استفاده از قطره های چشمی
درصورتی که مکررا دچار خشکی چشم می شوید، از قطره های 

چشمی استفاده کنید؛ اما حتما قبل از آن با پزشک متخصص 
مشورت کنید.

خوردن غذاهای سالم
سبزیجات برگ دار سبز، ماهی ســالمون، تن، تخم مرغ و 
مغزیجات آجیلی را در رژیــم غذایی تان بگنجانید؛ چراکه 

این مواد خوراکی سرشار از مواد مغذی نظیر اسیدهای چرب 
امگا3، لوتین، زینک و ویتامین های A، C و E هستند که 

قوه بینایی تان را بهتر کرده و مشکالت چشمی مرتبط 
با افزایش سن نظیر دژنراسیون ماکوال و آب مروارید 

را کاهش می دهند.
چکاپ منظم چشم

الزم است به منظور تشخیص زودهنگام مشکالت 
چشــمی، در صورت مشــاهده هرگونه مشکل به 

پزشک مراجعه شود.

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت میگردد تا در مجمع عمومی عادی شرکت که 

راس ساعت 11 صبح مورخ 1۳96/12/20 در نشانی اصفهان خیابان بوستان سعدی- ساختمان 

ریف- کدپستی 8175656771 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل- تعیین روزنامه- تصویب تراز سال مالی 95 

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت صنایع شیمیایی پلیمر 
ایران سهامی خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملی 10260300242 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دعوت میگردد تا در مجمع عمومی عادی شرکت که 

راس ساعت 9 صبح مورخ 1۳96/12/20 در نشانی اصفهان خیابان بوستان سعدی- ساختمان 

ریف- کدپستی 8175656771 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: انتخاب بازرس اصلی و علی البدل- تعیین روزنامه- تصویب تراز سال مالی 95 

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در شرکت صنایع شیمیایی پلیمر 
ایران سهامی خاص به شماره ثبت 3560 و شناسه ملی 10260243777 
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 گواردیوال
 در پی جذب ژاوی جدید

 پپ گواردیوال به دنبال بــه خدمت گرفتن تیاگو 
آلکانتارا از بایرن مونیخ 
اســت، این در حالی 
اســت که سرمربی 
من سیتی  کاتاالن 
از سران این باشگاه 
انگلیســی خواسته تا 
خریدهــای باکیفیتــی در 
تابستان پیش رو داشته باشند.گواردیوال در سال 
2013 زمانی که هدایــت بایرن مونیخ را برعهده 
گرفت، آلکانتارا را از بارســلونا به خدمت گرفت و 
سه سال با او در این تیم آلمانی همکاری داشت. 
بر اســاس گزارش »دیلی میل«، منچسترسیتی 
پیشنهادی 50 میلیون پوندی به تیاگو ارائه خواهد 
داد.گواردیوال در حالی به فکر جذب »ژاوی جدید« 
از بایرن مونیخ است که سه هافبک منچسترسیتی 
یعنی داوید سیلوا، فرناندینیو و یحیی توره همگی 

فصل آینده باالی 30 سال خواهند بود.

سهمیه المپیک 2020 را می خواهم

پیشنهاد سردبیر:

 سرمربی تیم ملی فوتســال جوانان بانوان اسامی 
بازیکنان دعوت شــده به اردوی تدارکاتی را اعالم 
کرد و بر این اساس 2 بانوی اصفهانی برای حضور 

در این اردو فراخوانده شدند.راضیه پرسه و زینب 
کرمی فوتسالیســت های اصفهانی هســتند که با 
اعالم شــهناز یاری و به همراه ســایر ملی پوشان 

باید از روز 27 لغایت 30 فروردین ماه در مرکز ملی 
فوتبال حاضر شوند.به گزارش فارس، اسامی کامل 
ملی پوشان به شرح زیر است:دیان طاهری، مبینا 
نعمائی و نــگار یعقوبی از تهــران، کیمیا میرزاپور 
و ژینو رستمی از کرمانشــاه، راضیه پرسه و زینب 
کرمی از اصفهان، نسرین قمی و فاطمه ایجادی از 

مازندران، آیناز خواجه حق وردی و نگین همتی از 
قزوین، بیتا طاهری، مهدیه محمودی نیا و مرضیه 
توفیقی نسب از کهگیلویه و بویر احمد، رقیه صومعه 
از مهشد، سمیرا محمود پور از کردستان، زیبا افروغ 
از مرکزی، مائده عباسی از گیالن و شهین افالکی 

از شیراز .

با اعالم سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان:
2 بانوی فوتسالیست اصفهان به اردوی تیم  ملی دعوت شدند

فوتبال جهان

کمک 2۵ میلیاردی هواداران 
به الهالل!

ترکی آل شــیخ، وزیر ورزش عربســتان پس 
از اتمــام لیگ برتر این 
کشــور و قهرمانی 
الهــالل در آن، 
میزان کمک های 
مردمی به تیم های 
لیگ برتر عربســتان 
را اعالم کــرد. طبق قانون 
موجود در این کشور، هواداران تیم های فوتبال 
عربســتانی می توانند از طریــق اس ام اس و 
فعالیت های بانکی، به باشــگاه مورد نظر خود 

کمک کرده و آن ها را تامین کنند.
حال وزیر ورزش عربستان ارقام پرداخت شده 
به باشگاه های این کشــور که از فعالیت های 
بانکی به دست آمده را اعالم کرد که تیم الهالل 
عربستان بیشترین ســهم را در این کمک ها 

داشته است.
طبق اعالم آل شیخ باشــگاه الهالل مبلغ 1۸ 
میلیون ریال ســعودی )25 میلیارد تومان( از 
طریق کمک های مردمی دریافت کرده است. 

صالح، به رئال مادرید نزدیک 
شد؟

به گفته رســانه اســپانیایی، هافبک مصری 
لیورپــول در مادریــد 
خانــه خریــداری 

کرده است.
محمد صالح این 
بیشــترین  روزها 
نامی اســت کــه در 
فوتبــال اروپــا از او یــاد 
می شــود و هافبک مصری بــا گلزنی در بازی 
مقابل بورنموث موفق شد به آمار 30 گل زده 
در لیگ برتر انگلیس دست پیدا کند. درخشش 
این بازیکن 25 ساله زیر نظر باشگاه های متمول 
اروپا بوده و اظهار نظر ســرمربی مصر درباره 
اینکه او می تواند در رئال مادرید موفق تر ظاهر 
شود، بیشتر بازیکن مسلمان را در کانون توجه 
قرار داده است. نشریه دیاروگل اسپانیا مدعی 
شد صالح در پایتخت اســپانیا، مادرید، خانه 
خریداری کرده و این اولین قدم او برای برتن 
کردن پیراهن لوس بالنکوس اســت. باید دید 
این ادعای جنجالی در نهایت چه سرنوشتی را 

برای این بازیکن رقم می زند.

  قاب روز

کسی به گرد پای بارسا هم نمی رسد
39 بازی بدون شکست؛ طرح بلیچر ریپورت از رکورد تاریخی بارسلونا در اللیگا

یکی از خریدهای پر سروصدای سپاهان در ابتدای فصل ساسان 
انصاری بود که پــس از یک فصل موفق در فــوالد و قرار گرفتن 
در کورس آقای گلی، به ســپاهان رفت تا با این تیم ماجراجویی 
جدیدی را تجربه کند ولی حضور او مصادف با افت شدید سپاهان 
بود.با وجود اوضاع بد سپاهان، ساسان انصاری در مجموع عملکرد 

خوبی تا اینجای کار در ترکیب تیمش داشته است .

مهاجم خوب روزهای بد سپاهان

با توجه به مصدومیت محســن ربیع خواه ترکیب پرسپولیس دچار 03
تغییر خواهد و نتیجه این اتفاق به احتمال زیاد بازی کردن سیامک 
نعمتی در ترکیب اصلی اســت. نمایش فوق العــاده ضعیف احمد 
نوراللهی در بازی با پارس جنوبی جم احتمال حضور نعمتی در ترکیب 
اصلی را باال برده است. نعمتی در بازی رفت دو تیم که با نتیجه 3 بر 

یک به سود السد تمام شد هم زننده تک گل پرسپولیس بود. 

هدایت ممبینی، سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بعد از ماه ها وقفه اعالم کرد که طراحی 
خاصی برای پیراهن تیم ملی ایران در جام جهانی در نظر گرفته نشده و تیم ملی با لباس های سفید ساده 
به میدان می رود. این در حالی بود که در ماه های گذشــته مانور زیادی درباره طراحی ویژه لباس ایران 
داده شد و مدیران فدراسیون فوتبال در تاریخ های مختلف به برگزاری مراسم رونمایی از لباس تیم ملی 
اشاره کردند. اظهارات ممبینی درباره ابعاد مختلف قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس تمام صحبت ها 
و اظهارات مدیران فدراسیون فوتبال از رییس تا کارمند را زیر سوال می برد.جالب ترین قسمت اظهارات 
ممبینی مربوط به تکذیب بیانیه چند ماه قبل فدراسیون فوتبال بود. فدراسیون فوتبال چند ماه قبل که 
خبر همکاری ایران و آدیداس را جام جهانی منتشر کرده بود، در قسمتی از اطالعیه خود به دریافت 15 
درصد درآمد آدیداس از محل فروش البسه هواداری تیم ملی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که تا 1.5 
میلیون یورو )حدود 10 میلیارد تومان( از این محل درآمد داشته باشد.ممبینی با رد وجود چنین بندی 
در قرار داد فدراسیون فوتبال و آدیداس تاکید کرد: »من به عنوان مسئول کمیته اقتصادی و بازاریابی 
فدراسیون می گویم این موضوع درست نیست. تنها نکته واضح این است که به دلیل اشتیاق فراوان ما 
برای عقد قرارداد، محدودیت زمانی و این که آدیداس نمی خواست لباس هایش را به همین راحتی وارد 
بازار کند قرار شد این لباس ها با 70 درصد تخفیف به ما تحویل داده شود.« ممبینی در پایان صحبت های 
خود از اصرار و اشتیاق فدراسیون فوتبال برای عقد این قرارداده گفت: »این شرکت آلمانی تمایلی به عقد 
قرارداد نداشت اما با پافشاری ما در نهایت مسئوالن آدیداس رضایت دادند.«فدراسیون فوتبال چندی 
قبل این قرارداد را میهن پرستانه دانسته بود و اعالم کرده بود از عقد چنین قراردادی شرمسار نیستند. 
بعد از صحبت های هدایت ممبینی، به نظر می رسد در فدراسیون فوتبال عده ای حرف درست را به مردم 

نمی گویند. تنها راه تشخیص راست از دروغ، بررسی اظهارات مدیران فدراسیون در گذر زمان است.

نعمتی در ترکیب اصلی تیم پرسپولیس

88
قرارداد ایران و آدیداس؛ چه کسی دروغ می گوید؟

 واکنش سپاهان به مذاکره
 با قطبی و منصوریان

سرپرست باشگاه سپاهان نسبت به مذاکره با 2 
سرمربی واکنش نشان داد.

با اینکه 2 هفته تا پایان فصــل جاری لیگ برتر 
فوتبال کشــورمان باقی مانده است؛ اما خیلی از 
تیم ها از حاال به فکر تقویت خود هستند تا فصل 
آینده با قدرت در لیگ برتر حضور داشته باشند.
در همین راستا در فضای مجازی شایعه شد که 
باشگاه ســپاهان برای هدایت تیم فوتبالش در 
فصل آینده با افشین قطبی و علیرضا منصوریان 
وارد مذاکره شــده است.مســعود تابش در این 
خصوص گفت: من هیچ مذاکــره ای با قطبی و 
منصوریان نداشــته ام.وی ادامه داد: ابراهیم زاده 
سرمربی سپاهان اســت و من با تمام قدرت از او 
حمایت می کنم. اینها شــایعات فضای مجازی 

است و از نظر ما هیچ ارزشی ندارد.

در حاشیه

پیغام آلیسون: 
جایی نمی روم

رم حاال یکی از چهار تیم حاضر در نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان اروپاست 
مرحلــه  در  کــه 
باید  نیمه نهایــی 
برابــر لیورپــول 
قرار گیرد و همین 
صعــود بــه جمــع 
چهارتیم برتر اروپا، تا 
حدود زیادی در انسجام تیم فصل بعد هم مؤثر 
خواهد بود. آلیسون دروازه بان برزیلی رم که این 
فصل عملکرد بسیار خوبی داشته است و حتی 
زمزمه پیوســتن او به تیم رئال مادرید شنیده 
می شد و کار تا جایی پیش رفته بود که رمی ها 
هم قیمت 60میلیون یورویی رویش گذاشته 
بودند. اما آلیســون در مصاحبه ای از تمایلش 
برای ادامه کار در جمع شاگردان دی فرانچسکو 
گفت: » لیورپول االن در شــرایط بسیار خوبی 
قرار دارد ولی مصمم هســتیم تا بهترین بازی 
خودمان را در دو بازی برابر آنها نشان دهیم و 

بتوانیم راهی فینال شویم«. 

پیشخوان

 عنایتــی : اســتقالل 
می تواند فصل بعد مدعی اول 

قهرمانی باشد

لژیونرها هم شــامل 
صحبت های سرمربی تیم 

ملی می شوند

گرشاسبی جریمه قرمزها 
را صفر کرد تا انگیزه تمدید را 
دو برابر کند، بخشش، الزم 

نیست پرداخت کنید!

ماجرای حذف عجیب 
فرشاد احمدزاده از لیست 
بــازی الســد، برانکو با 

پسرش به هم زد

از روز 17 فروردین سال 1394 که برانکو سرمربی پرسپولیس 
شد، هیچ بازیکنی با مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی به 
خصوص مصدومیت در حد پارگی رباط و دوری شش، هفت 
ماهه مواجه نشده بود.خیلی از کارشناسان اعتقاد داشتند باال 

رفتن توان روحی و جسمی بازیکنان به آمادگی و تمرکز آنها کمک شایانی کرده و از این رو، پرسپولیس مصدومی 
نمی داد. البته تمرینات اصولی بدنساز تیم نیز در این مورد بی تاثیر نبود.در تمام این 4 سال هرگز به یاد نمی آوریم 
بازیکنی درپرسپولیس دچار پارگی رباط صلیبی شده باشد و این موضوع، کارنامه بهتری برای برانکو می سازد اما 
در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر، پرسپولیسی ها مقابل پارس جنوبی جم، دیداری که با تساوی طرفین 
به اتمام رسید، محسن ربیع خواه را به خاطر مصدومیت شدید از ناحیه پارگی رباط صلیبی از دست داد. این اولین 

مصدومیت شدید یک بازیکن در زمان مربی گری برانکو ایوانکویچ در پرسپولیس است.

ربیع خواه؛ اولین 
»رباط پاره« در دوران 
برانکو

یکــی از بازیکنانی که در نیم فصل لیگ هفدهم شــایعه 
پیوستنش به استقالل جدی شــده بود مرتضی تبریزی 
مهاجم ذوب آهن اصفهان بود. اتفاقی که در نهایت نیفتاد 
تا این مهاجم در اصفهان بماند. حاال امیر قلعه نویی درباره 

اینکه چرا تبریزی به استقالل نرفت توضیحاتی داده اســت:»به  هر حال بسیاری از بازیکنان دوست دارند در 
استقالل و پرسپولیس فعالیت کنند. نیم فصل هم ما به اســتقالل گفتیم دو الی سه بازیکنی را که در لیست 
اصلی آنها نیستند به ما بدهند تا ما هم تبریزی را به استقالل بدهیم. ما هدف مان کمک کردن به آن تیم بود در 
هر صورت همان طور که گفتم هر بازیکنی دوست دارد در استقالل و پرسپولیس بازی کند. این انتقال باید در 
صورتی انجام شود که هم منافع باشگاه در نظر گرفته شود و هم منافع بازیکن. به طور کلی من با اینکه بازیکنی 

دوست دارد برود در باشگاه دیگری،  مخالفت نمی کنم، چون بازیکن باید با قبلش در یک تیم بازی کند. 

توضیح قلعه نویی؛ 

چرا تبریزی استقاللی 
نشد؟

نتایج تکراری؛ شاخصه جام 
جهانی 

جام جهانی 201۸ روسیه 60 روز دیگر آغاز 
می شود و 32 تیم حاضر در این رقابت ها در 
هشــت گروه چهار تیمی برابر هم به میدان 

می روند.
سایت فیفا تا آغاز برگزاری جام جهانی 201۸ 
روسیه اقدام به روز شمار این رقابت ها کرده و 
هر روز به مناسبت تعداد روز باقی مانده یک 
واقعه مربوط به جام جهانی را مورد بررســی 

قرار می دهد.
در بازی های جام جهانی فوتبال نتایج مشابه 
زیادی رقم خورده است که از این میان یک 
سوم نتایج این رقابت ها )2 بر یک( یا )یک بر 
صفر( به پایان رسیده اســت. همچنین 11 
درصد دیگر بازی های جام جهانی با نتیجه 2 

بر صفر به پایان رسیده است.
10 درصد دیگر این بازی ها با نتیجه تساوی 
یک بر یــک و 9 درصد نیز با تســاوی بدون 
گل به پایان رسیده است. این پنج نتیجه در 
تاریخ بازی های جام جهانی، 60 درصد نتایج 

بازی های جام جهانی را تشکیل می دهند.

جام جهانی

بسکتبال 
NBA

کلیولند 
کاوالیرز 

- ایندیانا 
پِیسرز

ساعت 
00:10

سایت 
آنتن

بسکتبال 
NBA

اوکالهاما 
سیتی تاندر 

- یوتا جاز
ساعت
03:10

سایت 
آنتن

پرسپولیس فوتبال
- السد

ساعت
19:30

شبکه 
سه

الهالل فوتبال

عربستان - 

استقالل

ساعت
20:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

2شنبه 
27 فروردین

مســابقات انتخابی المپیک جوانان به میزبانی کشور تایلند در 
شهر بانکوک هفته گذشته برگزار شد که نمایندگان ایران در این 
رقابت ها  در ســه ماده 100 پروانه، 50 آزاد در رده سنی جوانان 
و 50 پشت در رده سنی بزرگســاالن به آب زدند و در پایان این 
مسابقات کاروان شنای کشورمان  توانستند عالوه بر کسب هشت 
ورودی B المپیک جوانان در مجموع 14 مدال رنگا رنگ )7 طال، 
5 نقره و 2 برنز(  را بدست آورند که ملی پوشان اصفهانی شرکت 
کننده در این مسابقات درخشش خیره کننده ای از خود نشان 
داده و  با ارائه  یک نمایش قابل قبول از خود پنج سهمیه ورودی 
به مســابقات المپیک جوانان 201۸ آرژانتین را کسب کردند. 
عملکرد قابل تحسین شناگران اصفهانی در این مسابقات سبب 
شد تا گفت و گویی را با  علیرضا یاوری، ملی پوش اصفهانی تیم 

ملی شنا ترتیب دهیم که در ادامه می آید:
از مسابقات بگویید؟

مسابقات انتخابی المپیک  201۸ جوانان  روز شنبه هفته گذشته 
آغاز شد و تا روز چهارشنبه ادامه داشت که من در این رقابت ها 
یک مدال طال در ماده 100 متر پروانه و دو نقره در ماده های 100 
و 200 متر آزاد را کسب کردم  و سه سهمیه B  ورودی المپیک را 
بدست آوردم و دیگر شناگری اصفهانی، متین سهران صاحب دو 

مدال طال در ماده های 50 متر آزاد و 50 متر پروانه شد.
چه رکوردی در این مسابقات زدید؟ 

در مرحله مقدماتی با ثبت زمان 57:35 رکورد ورودی B المپیک 
جوانان را کســب کردم  و در فینال با زمان 57:2۸ بر ســکوی 

نخست ایستاده  و طالی ماده 100 متر پروانه را بدست آوردم.
در این رقابتها توانستید سهمیه ورودی مسابقات المپیک 

جوانان را بدست آورید، 
به کســب مدال در آن 

مسابقات فکر می کنید؟
 مسابقات المپیک جوانان 
مهر ماه ســال جاری در 
آرژانتین برگزار می شود 
و اینکــه ما توانســتیم 
ســهمیه ورودی ایــن 
رقابت ها را کسب کنیم 
کار مهمی انجام داده 
ایم، در آن مسابقات 
با توجه به کشورهای 
شــرکت کننــده و 
نفراتی کــه حضور 

می یابند نمی توان روی مدال چشــم 
داشــت و تنها برای بهبود رکورد ایران حضور می یابیم.   چرا که 
کسب مقام در رشته های انفرادی شنا سخت است و تقریبا همه 
کشورها در رشته شنا از سطح باالیی برخوردار هستند و در این 

رشته سرمایه گذاری می کنند.
 شرایط تمرینی تان در اصفهان مناسب است؟

 خدا را شکر هیئت شنا حمایت های خوبی را از ما انجام می دهد و 
امکانات نسبتا خوبی را در اختیار ما گذاشته است، ما زیر نظر آقای 
گامر دیالنچیان تمرین می کنیم، تنها مشــکل ما نبود امکانات 
مناسب برای بدنسازی است که نیازداریم بتوانیم در باشگاهی که 

مجهز به این امکانات هست تمرین کنیم.
سطح شنای اصفهان را چه طور می ببینید؟

اصفهان در ورزش شنا پتانسیل باالی دارد و می تواند حرف های 

زیــادی 
برای گفتن داشــته باشــد که 

این مسابقات این مســاله را نشــان داد ولی ما نیازمند حمایت 
 زیادی هســتیم که اگر فرد یا باشــگاهی بتوانــد در این زمینه

 سرمایه گذاری کند، شــناگران اصفهانی می توانند نتایج خوبی 
را رقم بزنند.

افق آینده شما در این رشته چیست؟
نتایجی که در مسابقات انتخابی المپیک گرفتم حاصل تالش و 
برنامه ریزی چند ساله است و باید بگویم  تمام تالشم برای کسب 
سهمیه المپیک 2020 اســت که بتوانم با کسب آن سهمیه در 
این فستیوال بزرگ شــرکت کنم که این مهم نیازمند حمایت 

بیشتر از ماست.

شناگر آینده دار اصفهانی در  گفت وگو با  زاینده رود مطرح کرد:

سهمیه المپیک 2020 را می خواهم 

سمیه مصور
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تجارت با تاریخ؟!
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شورا

رییس شورای اسالمی شهرتاکید کرد:
ضرورت تشکیل ستاد مبارزه با 
کم آبی در شهرداری اصفهان

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید 
بر ضرورت تشکیل ســتاد مبارزه با کم آبی و 
رفع مشــکالت آن، گفت: ایــن مجموعه باید 
بتواند در حفظ محیط ســبز شهر بکوشد. فتح 
ا... معین در بیست و نهمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت:  روز سه شنبه از 
مدیرعامل آب منطقه ای و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان برای حضور در 
جلســه تلفیق دعوت کردیم تا بــرای عبور از 
این بحران بحث و تبادل نظر انجام شــود. زیرا 
شورای اسالمی شــهر اصفهان آماده هر گونه 
همکاری برای عبور از بحران اســت.وی افزود: 
در هفته گذشته گزارشــی از معاونت خدمات 
شــهری در خصوص برنامه ریزی در ارتباط با 
صرفه جویی در آب مصرفی شهرداری ارایه شد 
و این موضوع به اثبات رسید که طی سال های 
گذشته شهرداری اصفهان برای آبیاری فضاهای 
سبز هیچ برداشتی از آب زاینده رود نداشته و 
تمام نیازهای آبی خود را از محل تصفیه پساب 

آب شهری تامین کرده است.

رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر:

ساختار برگزاری رویدادهای 
جهانی اصفهان اصالح می شود

رییس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
اصالح ساختار رویدادهای جهانی در اصفهان 
نیــز دیگر اولویت تعریف شــده بــرای بخش 
فرهنگی شهر اصفهان است، گفت: در اصفهان 
رویدادهای جهانی مانند جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار می شود و 
ما بر این باوریم که این رویدادها باید با مشارکت 
همه شــهروندان در همه مناطق برگزار شود و 
در این زمینه برنامه ریزی هایــی را انجام داده 
است. فریده روشــن افزود: برای بهره برداری 
بهتر از رویدادهای فرهنگی اصفهان در سطح 
بین المللی در نظر داریم با رایزنی با شهرهای 
خواهرخوانــده ایــن رویدادهــای فرهنگی و 
هنری را در این شهرها نیز داشته باشیم و این 
ارتباطات در طول سال در برنامه های مختلف 

نیز ادامه دار باشد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
اعتبارات مدیریت بحران 

جدی گرفته شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر 
اینکه اعتبارات مربوط به مدیریت بحران جدی 
گرفته شود،  گفت: باید توجه داشت که حوادث 
غیرقابل پیش بینی است و چنانچه حادثه ای در 
اصفهان روی دهد، تنهــا ۵۰۰ تخته پتو برای 

خدمت رسانی به مردم در اختیار داریم.
کوروش محمدی در بیســت و نهمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
شهرداری باید بیش از گذشته نسبت به مساله 
مدیریت بحران ورود کنــد، اظهار کرد: در این 
راستا در سال گذشــته در مجموع ۱۰ میلیارد 
تومان برای مدیریت بحران برای شهر اصفهان 
در نظر گرفته شــده بود که بــه صورت کامل 
تخصیص نیافت و به یک میلیارد تومان کاهش 
یافت.وی تصریح کرد: نباید اعتبارات مدیریت 
بحران که در بخش هایی مانند آتش نشانی در 
نظر گرفته شده است در کمیسیون تخصیص 

شکسته شود.

تاکســی متر ها برای زیبایی است نه 
رفاه شهروندان 

با وجود این که مدت زیادی است تاکسی متر ها 
بر روی تاکسی ها نصب شده اما خیلی کم دیده 
می شود که رانندگان تاکســی دستگاه های 
خود را روشــن کنند و عالوه بر آن اغلب بقیه 

پول مسافران را پرداخت نمی کنند.
محمد براتی - شهروند اصفهانی  

110 زودتر بیاید
من یک شهروند اصفهانی هستم می خواستم 
از مســئوالن مربوطه بخواهــم ترتیبی دهند 
که ۱۱۰ در شــرایط بحرانــی زودتر به کمک 

شهروندان آیند .
عاطفه نوری - شهروند

درختان دانشــگاه اصفهان گرفتار 
خشکی 

با سالم می خواســتم بگویم درختان دانشگاه 
اصفهان در حال خشک شــدن هستند و نیاز 
به آبیاری منظم دارند اما کسی به این موضوع 

توجهی نمی کند. 
ریحانه امیری - شهروند اصفهانی 

مدیر پروژه شهرک سالمت خبرداد:
 احداث همزمان بیمارستان
 و هتل در شهرک سالمت

مدیر پروژه شهرک سالمت گفت: امسال احداث 
بیمارســتان و هتل شهرک ســالمت به صورت 

همزمان اجرایی می شود.
رضا هیبتی اظهارکرد: فاز اول شامل کلینیک های 
تخصصی، فروشــگاه های طبی، مطب هــا و ... 
در ســال گذشــته به بهره برداری رسید.مدیر 
پروژه شهرک ســالمت ادامه داد: هم اکنون نیز 
فاز دوم پروژه شهرک سالمت شــامل مراکزی 
همچون آزمایشگاه، توانبخشی، سالن کنفرانس، 
تصویربرداری پزشکی، مرکز جامع پرتوپزشکی 
مانند رادیولــوژی تمام دیجیتــال، رادیوتراپی، 
شیمی درمانی و آزمایشگاه هایی با فناوری های 
مدرن تشــخیص طبی، داروخانه و ... در دستور 
کار اســت و تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت 
داشته اســت.هیبتی با بیان اینکه فاز سوم این 
پروژه شــامل احداث پارکینگ با ظرفیت پارک 
۷۰۰ خودرو تکمیل شده است، اضافه کرد: در فاز 
چهارم و پنجم احداث هتل و بیمارستان در این 
مجموعه پیش بینی شده است که امسال این دو 

پروژه به صورت همزمان اجرایی می شود.

رییس اداره شهرسازی الکترونیک 
شهرداری اصفهان  مطرح کرد:

 پاسخگویی به مطالبات مردم 
با شهرسازی الکترونیک

رییس اداره شهرســازی الکترونیک شهرداری 
اصفهــان گفــت: امــروز در شــهرداری نیازی 
به بایگانی نداریم زیرا تمام اســناد در سیســتم 
بارگذاری شده است در این راستا رفت و آمدهای 

غیرضروری به شهرداری حذف خواهد شد.
مسعود اشرفی مجد افزود: خوشبختانه علی رغم 
پیچیدگی هایی که وجود داشــت این اتفاق در 
تمام مناطق ۱۵ گانه ، افتاد و شهرداری طی دو 
سال اخیر کار بزرگی انجام داد و تمام اطالعاتی 
کــه در بایگانی شــهرداری مناطــق به صورت 
پراکنده و اوراق دســتی بود به صورت یک جا به 

مختصات ملک بر اساس کد نوسازی اضافه کرد.
اشــرفی مجد با بیان اینکه امروز در شــهرداری 
نیازی به بایگانی تمام اســناد نداریم در سیستم 
بارگذاری شده است، گفت: اکنون در مرحله ای 
هستیم که با همراهی و حمایت مدیریت شهری 
به خصوص شورای شهر می توانیم تمام خواسته 
ها و مطالبات مــردم در خصوص ساده ســازی 
فرآیندها، حذف مراجعــات و امکان دورکاری را 

پاسخگو باشیم.

مدیرطرح ساماندهی ناژوان:

ساعات کار مراکز تفریحی 
ناژوان در فصل بهار اعالم شد

ســاعات کار مراکــز تفریحی نــاژوان همچون 
آکواریــوم، بــاغ پروانــه هــا، باغ خزنــدگان، 
 باغ پرنــدگان و مــوزه پروانــه در فصــل بهار

 اعالم شد.
مدیرطرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: پارک 
جنگلی ناژوان به عنوان ریه تنفسی اصفهان و به 
دلیل وجود مراکز گردشگری - تفریحی همچون 
باغ پرندگان، آکواریوم، بــاغ خزندگان، باغ موزه 
پروانه ها، موزه صدف ها، تله ســیژ، شهربازی و 

... فضای بسیار مناسبی برای گردشگران است.
حسن شــفیعی با اشاره به ســاعات فعالیت این 
مراکز گردشــگری در فصل بهار افزود: به منظور 
استفاده بیشتر شهروندان و گردشگران ساعات 
مراکز تفریحی - گردشگری ناژوان در فصل بهار 

تغییر یافت.

به همت مجموعه فدک اصفهان صورت 
گرفت؛

رنگ آمیزی قبور مطهر گلستان 
شهدای اصفهان

مجموعه فرهنگی فدک با هــدف احیای ارزش 
های شهیدان هشت ســال دفاع مقدس تاسیس 
شــده و اقدام به غبار روبی، عطرافشانی و رنگ 

آمیزی مزارهای مطهر شهدا می کند.
مجموعــه فرهنگی فــدک؛ خادمین شــهدای 
اصفهان با هــدف احیای ارزش های شــهیدان 
هشت سال دفاع مقدس تاسیس شده و اقدام به 
غبار روبی ،عطرافشــانی و رنگ آمیزی مزارهای 

مطهر شهدا می کند.
این مجموعه در سال ۹6 اصالح، غبار روبی و رنگ 
آمیزی بیش از 8۰۰ مزار را بــا موفقیت به پایان 
رسانید و در حال حاضر پنجشنبه هر هفته به کار 

خود ادامه می دهند.

هاجر مرادی

طرحی کــه نمونــه آن را در میدان امــام علی نیز 
می توانیم مشــاهده کنیم. اما با این حال شهرداری 
اصفهان در پی آن است که  بدنه سازی چهارباغ را با 

تامین بودجه مورد نیاز ادامه دهد. 
در واقع نــه تنها کارشناســان بلکــه علیرضا ذاکر 
اصفهانی، اســتاندار اســبق اصفهان نیز در یکی از 
ســخنرانی های خود با اشــاره به منافع پشت پرده 
برخی افراد در بدنه ســازی چهارباغ بر این موضوع 
که احداث یک ردیف از مغازه های جدید در چهارباغ 
با عنــوان احیای بدنه چهارباغ عباســی چیزی جز 
مقاصد منفعت طلبانه برای کسب پول و درآمد نیست 
تاکید کرده بود و به اعتقاد او دیواری که در خیابان 
چهارباغ عباسی کشیده شده و میان خیابان و پارک 
فاصله ایجاد کرده، مورد اعتراض همه شــهروندان 
 اســت و در واقع در این عرصه بد ســلیقگی شده

 است.
امیر حسین شبانی، کارشــناس شهرسازی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه آزاد نجف آبــاد با تایید این 
موضوع می گوید: متاسفانه به دلیل آنکه مسئوالن 
ارزیابی هایی دقیقی از پروژه ها انجام نمی دهند ما 
این با چنین پروژه هایی بســیار برخورد می کنیم 
که از آن جمله می تــوان به میدان امــام علی نیز 

اشاره داشت. 
به گفته او؛ اگر قبل، حین و بعــد از اجرای پروژه ها 
عملیات ارزیابی به صورت دقیق انجام می شد کمتر 

با چنین معضالتی روبه رو می شدیم.  

به گفته شبانی اگر قرار است این پروژه ادامه یابد الزم 
است مورد بررســی قرار گیرد. به خصوص که بدنه 
ســازی چهارباغ صرفا یک پروژه کالبدی برای شهر 
نبوده و پروژه ای اقتصــادی- اجتماعی، فرهنگی و 
کالبدی اســت. از طرف دیگر نیز هم اکنون بخشی 
از آن اجرایی شده و می توان ارزیابی درستی از آن 
بدست آورد. نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد و 

در طرح جدید آن ها را مد نظر قرار داد.  

این کارشــناس شهرســازی تاکیــد دارد که الزم 
است مدیریت شهری از شتاب زدگی در این پروژه 
خودداری کند تا در ادامــه آن بتواند به نتایج مثبت 
و مدنظر دســت یابد. در غیر اینصورت بدنه سازی 
چهارباغ تنها یک پروژه به مجموع پروژه های شهر 

اضافه خواهد کرد. 
در حالی که بدنه ســازی چهارباغ تنهــا یک پروژه 
کالبدی نیست و به نتیجه نرسیدن آن موجب هدر 

رفت ســرمایه های انســانی، اقتصادی و فرهنگی 
خواهد شد. 

در مقابل اگر چه مدیرعامل ســازمان نوســازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان بدنه سازی چهارباغ را تا 
به این لحظه شکست خورده نمی داند اما گفته های 
شبانی در مورد ارزیابی ها تایید می کند و می گوید 

قطعا این کار انجام خواهد شد.
وی ادامه می دهد: البته این طرح هنوز کامل نشده و 
با اجرای عملیات تکمیلی از جمله نصب آسانسورها 
حتما رضایت مندی بیشــتری از سوی شهوندان و 

کسبه حاصل خواهد شد. 
وی همچنیــن در مــورد ادامه طرح بدنه ســازی 
نیــز می گوید هم اکنــون در انتظار تامیــن اعتبار 
جهت تملک و ادامه ســاخت و ســاز هســتند که 
هنوز تاریخ مشــخصی بــرای آن وجود نــدارد. اما 
قطعا طرح ســاماندهی بدنه غربی با بدنه شــرقی 
متفاوت اســت زیرا در بدنه غربی پالک ها بیشــتر 
درشت دانه بوده و می بایست  با مشارکت مالکین و 
 شهرداری کارهای جداره سازی و ساماندهی انجام

 پذیرد.

تجارت با تاریخ؟!

بدنه سازی چهارباغ طرحی است تجاری که امروز شکست آن برای بسیاری از کارشناسان 
امری ثابت شده است. طرحی شکســت خورده که به قیمت تخریب آثاری با ارزش تاریخی 
بسیار تشکیل شد؛ اما مورد استقبال قرار نگرفت و تا این لحظه بسیاری از مغازه های آن خالی است.

  ادامه »بدنه سازی چهارباغ« نیازمند بررسی های دقیق  است  

مجری خط دوم قطارشهری اصفهان گفت: حفاری تونل خط دوم مترو 
از خیابان زینبیه ظرف سه ماه آینده آغاز می شود.

ســید محســن واعظی فر اظهار کرد: خط دوم قطارشهری اصفهان از 
شمال شرق شــروع می شــود و با دور زدن میدان امام)ره( به میدان 
امام حسین)ع( و خیابان طالقانی می رســد و سپس به غرب اصفهان 

منتهی می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زیرســاخت های اجرای خط دوم مهیا 
شده و دستگاه تی.بی. ام برای حفاری مسیر آماده است، افزود: یکی از 
زیرساختهای حفاری از کشور آلمان باید وارد شود که تمامی مراحل 

خرید انجام شده و ظرف یک ماه آینده وارد کشور می شود.
مجری خط دوم قطار شهری اصفهان ادامه داد: در این راستا بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده حفاری تونل خط دوم مترو ظرف سه ماه 

آینده آغاز می شود.
واعظی فر با اشاره به احداث ایســتگاه های خط دوم خاطرنشان کرد: 
ســاخت ســازه ایســتگاه زینبیه تاکنون ۲۵ درصد و ایستگاه عاشق 

اصفهانی تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی اظهار کرد: مناقصه انتخاب پیمانکار احداث ایستگاه سوم در خیابان 

عمان سامانی نیز برگزار شده و زمین آن آماده تحویل پیمانکار است.
مجری خط دوم قطار شــهری اصفهان عنوان کرد: این خط به طول 
۱۵ کیلومتر دارای ۲۴ ایستگاه است که در فاز نخست  ۱6 ایستگاه آن 

اجرایی می شود.

مجری خط دوم قطارشهری اصفهان خبرداد:

حفاری تونل خط دوم مترو از ۳ ماه آینده

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
با بیان اینکه مدتی اســت که پــارک دوبل در 
خیابان هــای اصفهان به شــدت افزایش یافته 
و دسترســی راحت تر برای مردم معیاری برای 
پارک خودرو شده اســت، اظهار کرد: ظرفیت  

پارکینگ ها عموما تکمیل نمی شود 
و به عبارتی مردم عادت ندارند که از 
پارکینگ به جای پارک کنار خیابان 
اســتفاده کنند.علیرضا صلواتی به 
گفت: برای رفع پارک های حاشیه ای 
خودروها در خیابان هــای اصفهان 
تاکنون طرح های مختلفی از جمله 
پارکومترهای سکه ای، موبایل پارک، 
پارکبان و ... اجرا شــده که با نقاط 

ضعف و قوت زیادی همــراه بود، اما در نهایت با 
تجربه اجرای این طرح ها، شهرداری اصفهان به 
این نتیجه رسید که طرح مکانیزه و هوشمندی 
را اجرا کنــد.وی از اجرای طــرح پارکومتر در 
۱۳8 خیابان شــهر اصفهان به صورت مکانیزه 
خبر داد و با بیــان اینکه قیمت گذاری ها در این 
طرح به گونه ای انجام شده که رغبت  شهروندان 
به انجام ســریع کارهای روزمــره افزایش یابد 
و راننــدگان هر چه ســریعتر به خــودرو خود 
بازگردند تا امکان پارک خودرو برای همه فراهم 
باشــد، ادامه داد: نرخ پارک در پارکومتر برای 
نیم ســاعت اول رایگان، یک ساعت اول ۱۰۰۰ 
تومان و برای ساعت دوم ۱۵۰۰ تومان است در 

واقع قیمت پارک خودروهــا در طرح پارکومتر 
از نرخ پارکینگ های عمومی بیشــتر اســت تا 
شهروندان رغبت بیشــتری برای پارک خودرو 
در پارکینگ ها داشته باشند.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردار اصفهان اضافه می کند: نظارت 

بر اجرای طرح پارکومتر به صــورت مکانیزه از 
طریق دوربین نصب شــده بر روی یک دستگاه 
خودرو انجام می شود که این خودرو در خیابان 
های مورد نظر گردش و تخلفات را ثبت و البته 

در صورت نیاز جریمه صادر می کند.
صلواتــی ادامــه  داد: بــرای پارک کــردن در 
خیابان هایی که مجهز به پارکومتر شــده ابتدا 
راننده باید خودرو خود را در محلی که خط کشی 
شــده، بین خطوط و در داخل جایــگاه پارک 
کند، به هر جایــگاه یک شــماره و یک جهت 
اختصاص یافته که کنار جایگاه حک شده است 
و نشــان دهنده شــماره جایگاه خودرو و محل 

قرارگیری دستگاه پارکومتر را نشان می دهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان مطرح کرد:

نظارت مکانیزه بر اجرای طرح پارکومتر
مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان از 
اجرای موفق فــاز اول پــروژه اینترنت رایگان 
شهری در نوروز ۹۷ خبر داد و گفت: روزانه ۲۰۰ 
الی ۲۵۰ نفر در روز از این طرح استفاده کردند.

وحید حیدریان اظهار کرد: با اجرای موفق طرح 

اینترنت رایگان نــوروزی ۲۰۰ الی ۲۵۰ نفر در 
روز  از این طرح بهره مند شــدند.وی با اشــاره 
به دستور شــهردار اصفهان در بهمن ماه سال 
گذشته جهت ارایه اینترنت رایگان به مسافران 
نوروزی اضافه کرد: این ســازمان جهت نصب و 
راه اندازی وای فای)Wi Fi( شــهری و اینترنت 
رایگان برای گردشگران اصفهان در نوروز ۹۷، 
طی یک بازه زمانی فشرده با اپراتورهای استان 
و کشــور مذاکراتی را انجام داد کــه نتیجه آن 
انتخاب شرکت مخابرات ایران )منطقه اصفهان( 
و اپراتور همراه اول بود.مدیرعامل سازمان فاوا 
شهرداری اصفهان با اشاره به بازدید حدود ۴۰۰ 
نفر در روز از سایت های شــهرداری اصفهان از 

این طریق اضافه کرد: خدمات مورد اســتفاده 
میهمانان نــوروزی و شــهروندان در این طرح 
شامل بسته های اینترنتی یک روزه همراه اول به 
صورت کامال رایگان و بسته های متفاوت اینترنت 
همراه اول شامل پنج طرح با حجم و پهنای باند 
مختلف بود که در فاز نخســت در 
چهار نقطه تعهد شــده شهرداری 
شامل میدان امام)ره(، پایانه کاوه، 
شــهرداری مرکزی و بــاغ فدک و 
۹ نقطه دیگر به پیشــنهاد شرکت 
مخابــرات اجرا شــد.وی اقدامات 
اصلی اجرای پــروژه در چهار نقطه 
تعهد شده شــهرداری را برشمرد و 
 Access تصریح کرد: نصب 6۰ عدد
Points  و ۱۰ عدد ســوییچ تجمیع کننده با 
قابلیت توســعه پذیری تا ۴۰ درصــد، اجرای 
حدود ۱۰ کیلومتر فیبر ۴۸core داخلی جهت 
ارتباط و بستر سازی بین شبکه ای، بهره مندی 
از حدود ۵۰ کیلومتر فیبر بیــن مراکز و داکت 
های مسیرهای ارتباطی وUplink  و برقراری 
و ارتباط تزریق پهنــای باند ۱Gbps  و قابلیت 
توســعه پذیری  تا ۱۰Gbps  به ازای هر نقطه 

تجمیع از اقدامات صورت گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: این پروژه با اســتفاده 
از هشــت اکیپ طراحی، نصــب و راه اندازی 
تجهیزات و انجام فیوژن های نوری در طی ۱۵ 

روز به انجام رسید.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان خبر داد:

استفاده روزانه ۲۵۰ نفر از »اینترنت رایگان شهری«

کافه شهروند

»احیای بدنــه چهارباغ« طرحی اســت که 
در ســه طبقه شــامل فضاهاي تجــاري و 
خدماتي )زیــر زمین، همکــف و اول( و در 
زمیني بــه مســاحت ۱۱.6۴8 مترمربع )با 
 طول ۵۳8 متر و عرض ۲۱.6۵ متر( ساخته 

شده است.

شــهردار اصفهان  با ارائه گزارشــی از فعالیت کمیته های ستاد 
خدماتی ســفر شــهر اصفهان گفت: همدلــی و همراهی تمام 
کمیته های این ستاد باعث شــد بهاری دلنشین در اصفهان رقم 
بخورد. به عنــوان مثال در تخت فوالد و دیگــر مکان های محل 
برگزاری مراسم ها و جشن های نوروز، انسجام و همدلی به اندازه ای 

بود که مشخص نبود برنامه ها توسط چه بخشی اجرا شده است.
قدرت ا... نوروزی با تقدیر از مسئوالن استانی و اداراتی همچون 
نیــروی انتظامی، میــراث فرهنگی، آموزش و پرورش و ســایر 
دستگاه های مرتبط با فعالیت های نوروزی تصریح کرد: از مردم 
شهر اصفهان نیز باید تشکری ویژه داشت چرا که میزبانی خوبی 

از مسافران نوروزی داشتند و به نوعی آبروی شهر را حفظ کردند.
نوروزی قضاوت درست را در ارتقای خدمت رسانی به مردم بسیار 
تاثیرگذار خواند و افزود: از افرادی که در نظرسنجی های نوروزی 
انتقادی منصفانه داشتند تشکر می کنم. در واقع ۹۰ درصد افراد 
از اقدامات خدمات ارائه شده شهرداری در ایام نوروز تشکر کردند.

شهردار اصفهان بیان کرد:
رضایت 9۰درصدی مردم از خدمات شهرداری
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خداوند عزوجل، کسى را که در میان جمع شوخى کند، دوست دارد به 

شرط آن که ناسزا نگوید.
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افقی 
1- کانديداي جمهوري خــواه در اياالت متحده - 

دزدي
2-  اسب نجيب و راهوار - پخش - از انواع آش

3- مقابل رفتن - نخست وزير ايتاليا که موجب شد 
ايتاليا به يکي از اصلي ترين شرکاي اقتصادي ايران 

تبديل شود - مايه آباداني
4- خاندان - در بند و گرفتار - واحد - حرص و طمع
5- پسوند آلودگي - گويا - نيزه کوتاه - کاله فرنگي

6- پسوند شباهت - امر به خاموشي - دينداري
7- بذله گو - زاهد - تنبل

8- قيمت بازاري - از هفت سين ها - قانونا - عدد ماه
9- خــواب و خيــال - النــه درنــدگان - از انواع 

تقسيم بندي علم اقتصاد
10- نامي دخترانه - دوازده ماه - هذيان

11- يار ســوزن - مــن و تــو - از مــواد افيوني - 
پايين ترين طبقه دوزخ

12- از انواع رنگ هاي قرمز - جنگ - طلوع ستاره 
- راز

13- حرف تصديق آلماني - از عوامل اقتصادي درون 
جامعه - در ضمن

14- نيکوکاران - چراگاه ايــالت - اختراع برادران 
»لومير«

15- هيزم - رييس صندوق بين المللي پول
عمودی

1- شهري در ايتاليا - »جوزف استيگليتز« نفت را به 
اين عنوان ياد مي کند

2- صدمه - عشق فرنگي - صفر انگليسي - ويراني
3- چين و چروک پوســت - حــرف آرزو - حرف 

ترديد - فرار حيوانات
4- ويرگــول - آژانس انرژي اتمي روســيه - چراغ 

آسمان

5- دانش اندازه گيري - تاي پارچه - مشهور
6-  نصف - شهر نيروگاه - خاک سفالگري

7- کجاست - از شرکت هايي که مسووليت ساخت 
سپر دفاع موشکي آمريکا در اروپا را برعهده دارند - 

بنيان گذاري
8- از رشــته کوه هاي معروف دنيا - خانه پشت به 

آفتاب - گرفتاري - شهر بي قانون
9- حصيــر - در نظر گرفتن ايــن مقوله اقتصادي 
اولين قانون مورد نظر در معامالت و سرمايه گذاري 

اقتصادي است - مرطوب
10- قورباغه درختي - کچل - ناچار

11-  سختي ها - مغز - روشنايي اندک
12- جانب - افزايش اين نرخ به همراه افزايش نرخ 

تورم - از نشانه هاي رکود تورمي است - شيطان
13- حرف راندن حيوانات - بوي ماندگي - مخفف 

آن که
14- هر نوشــته اي که در آن قراردادي دو يا چند 
جانبه امضا شده باشــد - معاون هيتلر - پرستار - 

ضمير اجتماعي
15- نشــانگر رابطه ميان نهاده هاي توليدي و نرخ 

ستاده - استاني درايران
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یادداشت

 با شروع ســال جديد، بد نيســت نگاهی به 
سال قبل بيندازيم و بررسی کنيم چه افرادی 
توانسته اند در زندگی ما نقش کليدی داشته 
باشند و ما می توانيم تنديس رفاقت و معرفت 
را به آنها بدهيم و خوشحال باشيم که چنين 

افرادی در کنار ما هستند. 
وقتی از اطرافيان در مورد اين موضوع سوال 
می کردم، هر کس نظری راجع به اين مطلب 
می داد و فرد خاصی را مستحق دريافت اين 
تنديس می دانست. از فردی که می گفت من 
آن را می دهم به مادرم که با صبوری کودکم 
را نگه داشت تا دانشــگاهم نصفه کار نماند، 
شــخصی دوســتش را اليق اين تنديس می 
دانست که سال پيش او را شــرمنده  کرده و 
با ضمانت، گره از کارش باز کرده بود تا از بال 
تکليفی خارج شود. زنی که همسرش را رفيق 
بی همتايش می دانست که معرفت را در حق 
او تمام کرده و با او در تمام لحظه های سخت 
بيماری همــراه بود و او توانســته با هيوالی 
بيماری مبارزه کند و از اين مبارزه  ســربلند 

خارج شود.
 اما بهترين پاســخ را شــخصی داد که ذهنم 
را ســخت درگير کرده اســت ، او فقط خود 
را شايســته اين تنديس می دانست؛ چراکه 
فهميــده بــود در اولين گام هيــچ کس جز 
اراده و انديشــه خــود آدمــی نمــی تواند 
خيرخواه خودش باشــد. او فهميــده بود تا 
خودش نخواهــد و تصميم بــه تغيير نکند 
هيچ تحولــی در زندگــی اش رخ نمی دهد 
و از زمانــی که متوجــه اين مهم شــده بود 
 زندگی اش در مســيری متفاوت از گذشــته

 جريان يافته بود.
 زمانی که به پاسخ او فکر کردم، متوجه شدم 
اين بهترين پاسخی است که می توان به اين 
سوال داد. آدمی بايد خودش را در رأس تمامی 
امور بداند و وقتی بداند که اگر خودش بخواهد 
هيچ چيزی جلودارش نخواهــد بود تازه آن 
زمان است که قدر آشــنايان و دوستانش را 
 نيز خواهد دانســت و زندگی اش شــروعی

 دوباره می يابد. 

تنها اراده و اندیشه آدمی 
خیرخواه اوست

سمیه مصور

عکس روز

  بهشت گل ها
 در یکی از 

روستاهای چین

داخل اتوبوس واحد نشســته ام، پيرمردی ســمعک به گوش هم مقابل من نشسته است. تلفن 
همراهش زنگ می زند و گوشی را می گذارد در گوشش. 

»بله بفرماييد الو ... الو آروم حرف بزن ببينم چی می گی . الو کيه چيه... «
 صدايش بلند است و تقريبا همه مسافران را اول صبحی کالفه کرده است. گوشی را 

به من می دهد و می گويد: ببين چی می گی اين ، گوشی را از او می گيرم و اين عينا 
صدای آن طرف گوشی است:»آقای حيدری مغازه شما مورد سرقت واقع شده،  
لطفا هرچه سريع تر به مغازه خود مراجعه کنيد اين صدا در حالی که با صدای 
آزار دهنده آژير دزدگير ترکيب شده مرتب تکرار می شود.« به او می گويم چيز 
مهمی نيست. فکر کنم دزدگير مغازه تون الکی صدا می کنه، ناگهان آن پيرمرد 

سمعک به گوش بر می آشوبد و می گويد : آی دزد، آی دزد. بگيريدش!

يک آهنگساز که اتفاقا آهنگســاز خيلی خوبی هم بود، شعری آورده بود شورای 
شعر صدا و سيما و اصرار داشت آن شــعر تصويب شود تا روی آن آهنگ بگذارد. 

شعر ازخودش بود و ســرتاپا غلط. نه وزن درست درمانی داشت نه معنايی نه 
قافيه ای . توضيحات ما برای اينکه به او حالی کنيم شعرت به درد آهنگسازی 
نمی خورد و سراپا غلط است کارگر نيفتاد. تا اينکه يکی از دوستان شاعر به 
آن آهنگساز هم از داخل کيفش چند کاغذ نت در آورد و به دوست شاعر 
ما داد. دوست شاعر ما چند نت روی آن کاغذ نوشت و به استاد داد و گفت: 
نظرتان را در مورد اين ملودی که نوشتم بفرماييد. آن استاد نگاهی به کاغذ 

نت انداخت و زد زير خنده و گفت: اين مزخرفات چيه نوشته ای! دوست شاعر 
ما هم بالفاصله گفت: شعر تو هم چيزی از اين نت که من نوشته ام کم ندارد!

از افتخارات اصغرفرهادی 
يکی بردن جايزه اسکار و دومی همشهری 

بودن با سعيد بيابانکی است. بيابانکی عالوه بر اينکه 
اصفهانی است، شعر و نثر طنز هم می نويسد. مجری هم 

هست و مشخصه بارزش کم پشت بودن موهايش است. خودش 
سروده: من شاعری جوانم/ منهای گيسوانم؛ البته گول اين 
بيت را نخوريد، بيابانکی متولد 1347 است. سنگچين، نامه 

های کوفی، هی شعر تر انگيزد و ضد حاالت از جمله 
کتاب های چاپ شده بيابانکی می باشند.

)کبریت بی خطر(

 با برخی حقایق عجیب و غریب تاریخی
 آشنا شوید

زمان رواج امراض مسری در قرون وســطی برخی از دکترها لباس و 
ماسک هايی با نقوش ابتدايی و باستانی می پوشيدند به نام لباس بيماری 
يا مرض. اين ماسک دارای چشمی های شيشه ای قرمز رنگ بود که آنها 
تصور می کردن شخص را در برابر شيطان غير قابل نفوذ می کند. قسمت 
بااليی ماسک با گياهان معطر و ادويه جات پر می شد تا محافظی باشد در 
 برابــر هوای بــد کــه اعتقاد داشــتند مــرض و بيمــاری را بــا خود

 حمل می کند.
در طول 3500 سال گذشته تخمين زده می شود که جهان در کل، 

230 سال را بدون جنگ سپری کرده است.
 در چرخه های شهرنشينی اروپای غربی و آمريکايی بعد از اوايل قرن 
17 تزيين ريش از مد خارج شد؛ برای مثال در سال 1698 پيتر، پادشاه 
روسيه دستور داد مردها ريش هايشــان را به طور کامل بتراشند و  سال 
1705 برای کسانی که ريش داشــتند ماليات گذاشتند تا جامعه روسيه 

همسو با معاصرانشان در جوامع غربی شود.
در مصر باستان گربه ها را مقدس می دانستند. وقتی که گربه خانگی 
يک خانواده می مرد، تمام اعضای آن خانواده ابروهايشان را می تراشيدند 

و تا موقعی که ابروها کامل رشد کند عزادار می ماندند.

بریده ها

يارو  باکت و  شــلوار رفته کوهنوردی،گزارشگر ازش می پرسه جناب سخت 
نيست با کت  شلوار؟ ميگه:  »چرا سخته،ولی هرکاری سختی خودش رو داره!«
حدود دو سه ماه از سال تحويل گذشته ولی همچنان فروردين ادامه داره!

بولينگ ساعتی120تومنه.57نفر جورکردم،3نفرديگه پيداکنم می تونيم 
با نفری  هزارتومن بريم نيم ساعت بولينگ بازی کنيم!

ميگــن کی روش يه فاميل داره توکارفروش ســی ديه،می خواد آهنگ 
جام جهانی  روبده اون بخونه!

من وقتی زندگی آدم های موفق رو می خونم همون هنگام خوندن کار و 
تالشی که اينا می کنن خســــته ميشم، بايديه چای بخورم ويه چرت بزنم.

شماهاچه جوری الگو   می گيريد ازاينا؟!
 کاش همه کشــورها جام جهانی  روتحريم کنن، ال اقل ما از کابوس اسپانيا 

و پرتغال راحت بشيم.
 يکی از نشــان دهنده ی الکچری بودن در »دهــه 60« تيپ خلبانی با 

 کفش های اسپرت و تلفن بی سيم بود .
   نوشته آخ جون جنگ شد. اگه چند صفحه از کتاب گوژپشت نتردام رو 
خونده بودی اينجوری حرف نمی زدی، منم نخوندم ولی بخونيد، کتاب چيز 

خوبيه .
  االن بن سلمان گوشيشو برميداره ميبينه پيام اومده،»مشترک گرامی 
بسته موشکی شما به پايان رسيد، برای درخواست تمديد بسته، سر کيسه رو 

شل کن.«

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

قانع شــده باشــد، کسی 
که به اندیشــه های خود 
ایمان داشــته باشد، اصال 

حرف نمی زند.
»یادداشت های 
شهر شلوغ«
فریدون تنکابنی

 »ایمان که باشد توجیه 
و تفســیر دیگــر الزم 

نیست«
وقتی حــرف مــی زنیم، 
بیشــتر مــی خواهیــم 
خودمــان را قانع کنیم تا 
دیگران را. کســی که 

با وجود اينکه ميزان ايجاد امکانات الزم برای افراد دچار معلوليت در برخی شهرها 
افزايش يافته اما هنوز هم بسياری از آنها در انجام کارهای روزمره دچار مشکل 
هستند. يک شرکت آمريکايی طراحی و توليد انواع لباس ، کفش و ... اخيرا خط 
توليد لباس هايی برای افراد معلول به راه انداخته است.شرکت تامی هيلفيگر در 
سال 2016 خط لباســی برای کودکان ايجاد کرد و اکنون هم با مشارکت افراد 
معلول شاغل در صنعت مد ،لباس های متناسب با نيازهای ويژه اين افراد، طراحی 
و توليد می کند.اين لباس ها با دکمه های مغناطيسی قابل تنظيم ،نوار چسب و 

زيپ های يک دستی با توانايی های مختلف تغيير می کند.

هواپيمايی ترکيه مثل هميشه راه های زيادی برای سرگرم کردن و بهبود تجربه مسافرت 
با هواپيما برای مشــتريان خود پيدا می کند که در راستای سياست های زيست محيطی 
انجام می شود. انتخاب اسباب بازی هايی که از مواد طبيعی ساخته شده اند منحصرا  برای 
هواپيمايی ترکيه طراحی شده  و نياز کودکان 3 تا 12 سال به سرگرمی در داخل هواپيما 
را کامال  تامين می کنند. اين اسباب بازی ها به کودکان فرصت آشنايی با حيوانات 

و گونه های در حال انقراض را می دهد.
سنگين وزن ترين قاچاقچی اسلحه در نيويورک  به 15 سال زندان محکوم شد. 
»ويليام سولر« 33 ساله، ماه گذشته به 21 فقره قاچاق اسلحه و همچنين مالکيت 

اسلحه و ديگر خالف های گروهی اعتراف کرد.
مسئوالن زندان برای اينکه او را در سلول انفرادی نگهداری کنند بايد از مقامات 
قضايی مجوز دريافــت کنند چون نگهداری بدون مجوز يک زندانی در ســلول 
انفرادی خارج از قانون است. مســئوالن زندان گفته اند که اين متهم با اين وزن 
امکان حبس در سلول گروهی را ندارد و البته برای بحث تغديه اين مرد نيز کمی 

ابراز نگرانی کرده اند.

لباس مناسب افراد معلولدردسر زندانی شدن سنگین وزن ترین تبهکار

تجهیز هواپیمایی ترکیه به اسباب بازی
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