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

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شنبه 5 خرداد  1397 | 10 رمضان 1439

شماره 2426 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2426.May 26. 2018
12 Pages

11

انتخاب مطمئن سپاهان،  
 هندوانه دربسته برای 

ذوب آهن

 بررسی نیمکت تیم های 
 اصفهانی در گفت و گو 

با حسین چرخابی،

10

»باغگلها«گلبارانمیشود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

11

آزادی۱۶زندانیجرائمغیرعمددراصفهان
مدیرکل زندان های استان اصفهان مطرح کرد:

فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا)ع(:8

11
برخی ها در داخل هم باور 

نمی کردند خرمشهر آزاد شود

رییس یکی از 
بیمارستان های اصفهان 

جریمه شد
3

8

۳بازیکنپارسدررادار
سپاهان

10

به دلیل گران فروشی؛

11

مدیر عامل شرکت عمران بهارستان خبر داد:

 بهره برداری از متروی بهارستان 
تا پایان دولت دوازدهم

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: تا پایان دولت دوازدهم 
متروی بهارســتان به طول 14 کیلومتر که 9/5  کیلومتر آن داخل 
تونل و 4/5 کیلومتر به صورت روباز اســت، مورد بهره برداری و افتتاح 

قرار می گیرد...

کاهش۴۳درصدیسرقتهای
خشندراصفهان

  مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان  از مسمومیت دو نوجوان در یکی از روستاهای استان خبر داد: 

قارچ های سمی به اصفهان رسیدند

آگهی مناقصه 97/0078 
شرکت مخابرات ایران- مدیریت منطقه اصفهان در نظر دارد نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL مراکز 
تلفن شهرستان نجف آباد با برآورد 14/030/000/000 ریال) چهارده میلیارد و سی میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 

ریال را از طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید.
 TADAROKAT.TCE. IR از تاریخ 97/2/31 لغایت 97/3/9 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتی اســناد فوق الذکر به  آدرس سایت

مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 36662777 و یا 36660141 تماس حاصل نمایید.

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان 
واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند.

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشائی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.
3- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی- خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 51 درصد سهم ارزش کار برای طرف ایرانی 

میسر خواهد بود.
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند.

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهی) جهت رفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان(، زمان  و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه قید 
خواهد شد.

مخابرات  منطقه ای  اصفهان

نوبت دوم

پایان یک بحران
  اعتراض کامیون داران اصفهانی با افزایش نرخ کرایه ها پایان یافت؛
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انتخابات مجلس، هفتــه آینده درحالی برگزار 
خواهد شد که به رغم اقتدار »علی الریجانی« 
بر صندلی ریاســت قوه مجریه در طی ده سال 
اخیر،  این روزها صداهایــی از ایجاد ائتالف ها 
برای گرفتن این صندلی از آقای رییس به گوش 
می رســد. در حالی که وزن کشی فراکسیون ها 
برای ســومین انتخابات هییت رییسه مجلس 
آغاز شده اســت و هر روز صدایی از زیر سقف 
هرمی شکل بهارستان به گوش می رسد، گاهی 
ساز تفاهم کوک می شود و گاه بر طبل استقالل 

می کوبند. 
اگر چه ســال گذشته سه فراکســیون عمده مجلس 
یعنی والیی، مستقلین و امید نتوانستند به یک ائتالف 
و لیســت واحد در زمان رأی گیری دست پیدا کنند و 
در نهایت افرادی مانند مطهــری بر خالف نظر برخی 
از فراکسیون ها راهی هیئت رییسه شدند، اما امسال 
نیز زمزمه هایی از تغییر نواب رییس به گوش می رسد 
و هم خیــز هایی برای تغییر ریاســت مجلس در بین 
فراکسیون ها دیده می شود. فراکسیون والیی به دلیل 
اختالف با  مطهری تالش می کنند، اسامی جانشینی  
اشخاصی مانند محمد دهقان یا  حاجی بابایی را مطرح 
نمایند؛ حتی بر سر این موضوع جلساتی هم با مستقلین 
داشتند تا آن را حذف کنند اما آنچه می خواستند نشد 
و حاال چند روز مانده به انتخابات هیئت رییسه، الهوتی 
یکی از اعضای این فراکسیون می گوید : ما برای ائتالف 

بر سر هیئت رییسه، دو راه حل داریم؛ یکی اینکه رییس 
و نواب رییس حفظ شــوند و ۹ کرسی دیگر سه به سه 
تقسیم شود؛ راه دوم این است که رییس حفظ شود و 
مابقی به رأی گذاشته، تقسیم شود. هر چند در میان 
نمایندگان، ائتالف هایی برای گرفتن کرســی ریاست 
مجلس  از الریجانــی کلید خورده اســت، اما به نظر 
می رســد این رقبا برای پیروزی در این انتخابات کار 
دشواری داشته باشند. الریجانی در سالی که گذشت 
ریاست اش بر خانه ملت 10 ساله شد و رکورد دار تکیه 
زدن بر صندلی مهم بهارستان اســت؛ هر چند گاهی 
هدف تیر مخالفان و گاهی مورد مرحمت موافقانش قرار 

می گیرد اما در اقتدار وی بر این صندلی شکی نیست. 
این مســئله به خصوص پس از مدیریت خوب وی در 
زمان حمالت تروریستی سال گذشته به مجلس کامال 
مشهود بود. الریجانی اگر چه طبق روال عادی روزهای 
مجلس ساعت 10 ریاست را به یکی از نوابش می سپرد 
و از صحن خارج می شــد، اما اندکــی پس از حمالت 
تروریســتی به مجلس، به صحن بازگشت و اجازه نداد 
برنامه رسمی مجلس متوقف شود و درست در شرایطی 
که همه انتظار داشتند صحن به هم بریزد، حتی پخش 
علنی پارلمان هم قطع نشــد. در انتهای صحن علنی 
مجلس نیز علی الریجانی در کنار سردار جعفری پیش 

از خبرنگاران حرکت کردند تــا این اطمینان را بدهند 
که خطری آنها را تهدید نمی کند. همچنین عملکرد و 
مدیریت وی در زمان انتخابات سال گذشته و تصویب 
برجام، از دیگر نقاط قوت مدیریت وی در سال های اخیر 
عنوان می شــود،  هر چند مخالفان الریجانی از ضعف 
عملکرد وی به خصوص در برخی از مهم ترین مصوبات 

مجلس ناراضی هستند.  
ناکارآمدی الریجانی یکی از معــدود اتفاق نظرهایی 
است که میان نمایندگان فراکسیون امید و فراکسیون 
والیی مجلس وجود دارد؛ زیــرا این دو گروه عموما در 
اکثر مسائل دچار اختالف نظرهای شدیدی هستند اما 
حاال گویا در یک مسئله حداقل میان برخی از اعضای 
این دو فراکســیون اتفاق نظر وجــود دارد و آن ضعف 
مدیریتی علی الریجانی در مسند ریاست مجلس شورای 
اسالمی است.  یکی از موضوعاتی که این نمایندگان در 
گفت وگوها و یادداشــت های خود به آن اشاره دارند، 
مدیریــت بحث برانگیز الریجانی اســت.  قضیه مورد 
تاکید مخالفان الریجانی این است که  وی بنا به دالیل 
مختلف یا به مقدار قابل توجهی مماشات می کند یا با 
نفوذی که در مجلس دارد، مانع از پیشبرد برخی اهداف 
و برنامه های نمایندگان می شــود. از سوی دیگر   این 
مخالفان نیز گزینه مناسب و چندان قابل رقابتی با وی 
ارائه نمی دهند؛ هر چند از مسعود پزشکیان به عنوان 
گزینه کاندیداتوری برای انتخابات هیئت رییســه نام 
برده می شود، اما حتی گروه های ائتالف کننده نیز به 
اقتدار الریجانی و نفوذ وی در میان نمایندگان مجلس 

اذعان دارند.

واکنش فرانسه به شروط 
رهبری برای ماندن در برجام

ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به 
بیانات مقام معظــم رهبری اعالم کــرد: ما این 
شروط مطرح شده از ســوی رهبری ایران را مد 

نظر قرار می دهیم. 
»اگنــس وان درمــال« گفــت: همانطــور که 
»ژان ایو لودریان« وزیر خارجــه اعالم کرد، این 
توافق از بین نرفته است و ما بیانات رهبری ایران 

را مدنظر قرار می دهیم. 
وی افزود: تمایل اروپایی ها برای ماندن در برجام 
البته مــا را از نگرانی هایی که در مــورد برنامه 
موشکی و اقدامات منطقه ای ایران داریم، غافل 

نمی کند. 
درمال گفت: به همین دلیل است که ما پیشنهاد 
می کنیم تا یک چارچوب مذاکــرات جامع را با 

ایران ایجاد کنیم.

کره شمالی: 
هم چنان آماده ایم در هر زمانی 

با آمریکا مذاکره کنیم

پس از اعالم رییس جمهوری آمریکا مبنی بر لغو 
مذاکرات با رهبر کره شــمالی، پیونگ یانگ به 
این مسئله اشاره کرد که این تصمیم در راستای 
خواسته های جهانی نیست و هنوز به دنبال حل 

این مسئله با آمریکاست. 
این بیانیه که توســط »کیم کیه وانگ« معاون 
وزیر امورخارجه کره شمالی منتشر شد، به این 
موضوع اشــاره دارد که »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شمالی تالش بی وقفه خود را برای مذاکرات 
با »دونالدترامپ« رییس جمهوری آمریکا انجام 
داده و لغو نشست قریب الوقوع بین آمریکا و کره 
شمالی در ســنگاپور که قرار بود 12 ژوئن سال 
جاری میالدی برگزار شود، نشان دهنده اختالف 
نظر طوالنی مدت میان پیونــگ یانگ و ایاالت 

متحده است.

نامه سرگشاده ویکی پدیا برای 
لغو فیلتر این سایت در ترکیه

فرهنگ نامه جامع ویکی پدیا در نامه ای سرگشاده 
به دولت ترکیه از این کشــور خواست تا هرچه 
سریع تر ممنوعیت دسترســی به وب سایت این  

فرهنگ نامه را لغو کند. 
مسدود شــدن وب ســایت ویکی پدیا در ترکیه، 
بزرگ ترین ممنوعیت دولتی اعمال شــده علیه 
این وب سایت است. این نامه سرگشاده با عنوان 
درخواست از آنکارا برای لغو ممنوعیت استفاده و 
دسترسی به وب سایت ویکی پدیا پس از آن منتشر 
شد که احمد ارسالن بابت اطالعات نادرستی که 

ویرایش نشده است شکایت کرد.

رییس شرکت روس اتم:
 همکاری هسته ای با ایران 

ادامه خواهد یافت
رییس شــرکت روس اتم گفت: همه طرح های 
این شرکت با ایران پس از خروج آمریکا از برجام، 

طبق برنامه ادامه خواهد یافت. 
»الکســی لیخاچیــوف« درحاشــیه نشســت 
ســاالنه اقتصادی ســنت پترزبورگ افزود: راه 
انــدازی نیــروگاه هــای اتمی جدید، توســعه 
و تجهیز نیروگاه اتمی بوشــهر، نیــز طرح های 
مشــترک ایران و روســیه در زمینه انرژی صلح 
 آمیز هســته ای، طبق روال ادامه خواهد یافت
 و خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های 
ایران، هیچ خطری را متوجــه روس اتم نخواهد 

کرد.

الریجانی در ایستگاه تغییر یا تمدید پیام روحانی به پادشاه اردن
رییس جمهور کشورمان طی پیامی به پادشاه 
اردن گفت: در شرایط جاری، کشورهای اسالمی 
بیش از هر زمانی نیاز به وحدت و همکاری دارند.
»حسن روحانی« در پیامی با تبریک فرا رسیدن 
سالگرد استقالل کشور پادشاهی اردن، گفت: 
امیدوارم با مســاعی دو کشور، شــاهد رشد و 
گســترش روابط فی ما بین در ابعاد دو و چند 

جانبه باشیم.

سخنگوی وزارت خارجه ایران:
ادعاهای وزیرخارجه مراکش 

قصه نویسی است
ســخنگوی وزارت خارجه ایران با رد ادعاهای 
وزیر امورخارجــه مراکــش، آن را موهوماتی 

براساس قصه نویسی دیگران خواند.
»بهرام قاســمی« گفت: تالش و اصرار مقامات 
مراکشی به تکرار ادعاهای کذب خود برای قطع 
روابط دیپلماتیک با ایران و مطرح کردن مکرر 
اتهامات بی پایه و اساس علیه کشورمان صرفا 
اقدامی برای خوشایند برخی طرف های ثالث 

از آنهاست. 
قاسمی افزود: وزیر امور خارجه مراکش، به خوبی 
می داند اتهاماتی که به ناروا روا می دارد تماما 
نادرست است و صرفا بر مبنای منافع نامشروع 
خود دســت به این گونه تحریکات می زنند و 

کاری با منافع واقعی مردم آن کشور ندارند. 

توافق پنج کشور حاشیه خزر 
درباره پیش نویس چند سند 

وزارت امــور خارجه جمهــوری آذربایجان، 
از توافق کشــورهای حاشــیه خــزر درباره 
پیش نویس چند ســند پنج جانبه از جمله 
پیش نویس توافقنامــه بین دولتی همکاری 
کشــورهای ســاحلی خزر در حوزه حمل و 
نقل، پیش نویس توافقنامه همکاری عرصه 
بازرگانی و اقتصــادی در پنجــاه و یکمین 
نشست کارگروه این کشورها در آستانه خبر 
داد. این وزارتخانه اعالم کرد: پنجاه و یکمین 
اجالس کار گروه کشورهای حاشیه خزر، برای 
تدوین کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای 

خزر در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد.

آمریکا ۳۱ هواپیمای ایرانی را 
تحریم کرد

دولت آمریکا در اقدامی علیه ۴ ایرالین ایرانی، 
تحریم های جدیــدی را علیه چند شــرکت 
ایرانی و ترک و تعدادی از هواپیماهای متعلق 
به ایرالین های ایرانی وضع کــرد. بنا بر ادعای 
وزارت خزانه داری آمریکا، شــرکت های هدف 
تحریم های جدید، با شرکت های ماهان ایر و 

معراج ایر مرتبط بوده اند. 
همچنین دولت آمریکا تعدادی از هواپیماهای 
این دو شرکت و هواپیماهایی متعلق به شرکت 
های کاسپین و پویا ایر را نیز هدف تحریم قرار 
داده است. براســاس ادعای وزارت خزانه داری 
آمریکا، شرکت ماهان ایر نقش مهمی در ارسال 
نیرو و تجهیزات به ســوریه جهــت کمک به 

حکومت بشار اسد ایفا کرده است.

 حمایت ابتکار از هشتگ
 »برو به جهنم؛ پومپئو« 

معاون امور زنان ریاســت جمهوری با اشاره به 
واکنش مردم در توییتر به ادعاهای پومپئو گفت: 
مردم منسجم تر از گذشته در کنار دولت هستند. 
»معصومه ابتکار« با اشاره به موج اعتراض های 
مردم در شــبکه های اجتماعی گفــت: در پی 
ادعاهای وزیر خارجه آمریکا علیه کشورمان، در 
توییتر جریان خوبی به راه افتاد. وی  در صفحه 
شخصی توییتر خود بخشی از نظر کاربران این 

شبکه اجتماعی را بازنشر کرد. 
این کاربران با استفاده از هشتگ »برو به جهنم؛ 
پومپئو« به این اظهارات واکنش نشان داده اند. 

محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه:

معاون سیاســی دفتــر رییس جمهــور گفت: اگر 
اروپایی ها نتوانند تضمین های عینی درباره برجام 

به ما بدهند، روش های دیگری اعمال می کنیم.
»مجیــد تخت روانچــی« تاکیــد کــرد: پس از 
اعالم خــروج آمریــکا از برجام، مهلتــی که آقای 
رییس جمهور برای مذاکرات تعیین کرد چند هفته 
بود؛ روشن اســت که چند هفته، چند ماه نیست و 
اگر کسی فکر کند مثال می تواند از طریق فرسایشی 
کردن مذاکرات، موضوع را لوث کند، اشتباه کرده 

است.
وی افزود: البته نمی خواهم بگویم این قصد را دارند 
اما هم در زبان فارســی و هم در زبان های مختلف 
اروپایی مشخص اســت که چند هفته چه معنایی 
دارد. تخت روانچی تاکید کــرد: در قبال پایبندی 
کامل ایران به تعهدات برجــام، تحریم ها باید لغو 
شود و کشــورمان بتواند به فعالیت های اقتصادی 
که قبــال در چارچوب محدودیت هــای تحریمی 
آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت با آن مواجه 

بود کارهایش را انجام دهد.

اجرای یک طرفه برجام 
منطقی نیست

  مجید تخت روانچی:

کافه سیاست

عکس  روز 

محمد بن سلمان پیدا شد
خبرگزاری دولتی عربستان برای نخستین بار 
تصاویری از ولیعهد این کشــور پس از انتشــار 
خبرهایی درباره تیراندازی به سمت او در جریان 

حوادث کاخ پادشاهی ریاض منتشر کرد.

الریجانی در ایستگاه تغییر یا تمدید

پیشنهاد سردبیر:

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: بعد از خروج 
آمریکا،  اعضای دیگر کمیسیون مشترک باید 
بررسی کنند آیا می توانند و چگونه باید خروج 

آمریکا را از برجام جبران  نمایند. 
»محمدجــواد ظریــف« گفت: دســتورکار 
کمیسیون مشترک، معموال چند بند مهم و 
عادی دارد که یک بند مهم آن مربوط به نامه ای 
اســت که برای »موگرینی« درباره تخلفات 
آمریکا در برجام نوشته ام. ظریف افزود: البته 
موضوعات دیگری نیز ماننــد همکاری های 
هســته ای، کانال خرید و... طبق معمول در 
این جلسه بررسی می شود. ظریف در پاسخ به 
این پرسش که آیا در مدت چند هفته امکان 
گرفتن ضمایت از اروپا وجود دارد، ابراز داشت: 
باید دید چه به دست می آوریم، آن گاه به تهران 
می آییم و به مقامات کشــور ارائه می دهیم؛ 

معتقدم چنین چیزی ناممکن نیست.

گرفتن ضمانت از اروپایی ها 
ناممکن نیست

محمدرضا عارف
 رییس فراکسیون امید مجلس:

نماینده مــردم لنجــان در مورد اینکه پســرش 
نمایندگی واردات قطعات کامپیوتر به کشور را دارد 
و ساکن آمریکاســت، گفت: این خبر کذب محض 
اســت و وقتی این شــایعه را خواندم، فقط تعجب 

کردم و خندیدم.
کوهکن با اشاره به اینکه بنده یک دختر و دو پسر 
دارم، ادامه داد: پسر بزرگم کارمند قراردادی و پسر 
دیگرم نیز شغلی نداشت و به همین دلیل در دفتر 
خودم در زرین شهر مشغول به کار شده است و من 
حقوقش را می دهم.وی با اشــاره به اینکه هشــت 
سال در اتاق بازرگانی صنایع و معادن کار می کردم 
و کســی که در این بخش خصوصــی کار می کند، 
منعی برای فعالیت هــای واردات و صادرات ندارد، 
متذکر شد:  واردات و صادرات مستلزم داشتن کارت 
بازرگانی اســت و بنده در آن مقطع می توانســتم 
این کارت را بگیرم، اما این کار را انجام ندادم؛ زیرا 
معتقدم مسئوالن نظام جمهوری اسالمی نباید در 
فعالیت های تجاری برای تکاثرطلبی و افزایش پول 

فعالیت کنند.

 گوشم از این حرفها 
پر است

نماینده مردم لنجان: 

رییس فراکسیون امید مجلس درباره احتمال 
نامزدی وی در جایگاه رییــس در انتخابات 
هیئت رییسه مجلس گفت: فراکسیون امید هر 
تصمیمی بگیرد، می پذیرم و موظف به اجرای 
آن هستم. »محمدرضا عارف« اظهارداشت: 
موضع ما، موضع جمعی اســت و من هم به 
عنوان یک فرد از فراکسیون امید هر تصمیمی 
که گرفته شود، می پذیرم. وی افزود: در حال 
حاضر نیز دوستان ما دارند شرایط را بررسی 
می کنند و اقداماتی را که فراکسیون امید به 
عنوان یک مجموعه تاثیرگذار در مجلس باید 
دنبال کند، در دست بررســی دارند. عارف با 
بیان اینکه راهبردهای مان را فعال نمی گوییم، 
در خصــوص مهم ترین نیــاز و چالش امروز 
هیئت رییســه پارلمان تصریــح کرد: بحث 
جدی امروز مجلــس، کارآمدتر کردن آن در 

تصمیمات است .

فراکسیون هر تصمیمی 
بگیرد،  می پذیرم

پیشخوان

بین الملل

روزنامه آمریکایی در گزارشی مدعی شــد، یک برنامه تلویزیونی در 
صداوســیما لو داد که ایران در اعماق صحرا، بدون سروصدا فناروی 
موشکی را توسعه می دهد.این روزنامه مدعی شد برنامه هایی که در 
تجلیل از شهید تهرانی مقدم در تلویزیون دولتی ایران پخش شده، 
جزئیات جدیدی درباره برنامه موشکی ایران به محققان آمریکایی 
داده اســت. براســاس گزارش این روزنامه آمریکایــی، تحلیلگران 

اطالعاتی غربی معتقد بودند که انفجار سال 2011 که منجر به شهادت 
حسن تهرانی مقدم شده، برای طرح های فناروانه ایران ویرانگر بوده 
و بعد از آن نشــانه های کمی درباره کار ایران بر موشک های دوربرد 
وجود داشته است. زمانی که تیمی از محققان تسلیحاتی آمریکایی، 
برنامه های تلویزیون دولتی ایــران را بازبینی کردند، مجموعه ای از 
سرنخ ها درباره برنامه موشکی ایران را کشف کردند. بنا به ادعای این 

روزنامه، سرنخ های مزبور، محققان آمریکایی را به این نتیجه رساند که 
شهید تهرانی مقدم، قبل از شهادتش روی توسعه یک پایگاه سری در 
یک بیایان دورافتاده ایران نظارت می کرد. به گفته محققان آمریکایی، 
این تاسیسات تا به امروز فعال است. مطالعات بین المللی میدل بری 
در کالیفرنیا، پیشنهاد داده که محتوای رسانه های دولتی ایران درباره 

شهید تهرانی مقدم مطالعه شود.       

نیویوریک تایمز مدعی شد؛
لورفتن اسرار برنامه موشکی در صداوسیما

  آیا ریاست 10 ساله الریجانی بر مجلس تکرار می شود؟ 

انحصــار ارزی بانک ها 
شکست

پیام رسان های داخلی در 
چالش محبوبیت

با اروپا دعــوا نداریم بی 
اعتمادیم

موالوردی افشاگری های حجاریان را تایید کرد
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: جناح مخالف دولت می خواهد به جامعه ثابت کند و بگوید همان طور 
که پیش بینی می کرد، هیچ تغییری به وجود نیامده و نخواهد آمد و منتظر هیچ اتفاق مثبتی نباید بود. 
»شهیندخت موالوردی« دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره تحلیل سعید حجاریان 
از چهار سناریو اصولگرایان مبنی بر به استعفا رساندن دولت گفت: به وضوح این تالش ها علیه دولت از 
ابتدای دولت یازدهم قابل مشاهده اســت. برخی تمام هم و غم شان این است که چنین اتفاقاتی بیفتد و 
دولت زمین بخورد. وی افزود: تالش ها برای دامن زدن به سرخوردگی مردم را می توان آشکارا مشاهده 
کرد. دستیار رییس جمهور درباره اعالم پیروزی زودهنگام بیش از 20 میلیون رأی جناح مخالف دولت 
برای انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 نیز گفت: شب انتخابات هم نمی شود چنین پیش بینی هایی را 

انجام داد چه رسد به آنکه سه سال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی زمان باقی است!

آخرین وضعیت پرونده امالک نجومی
رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران گفت: کیفرخواست دوازده پرونده امالک نجومی صادر و این 
پرونده ها برای رسیدگی به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شده است. »عباس پوریانی« با بیان اینکه نخستین 
وقت رسیدگی به پرونده امالک نجومی 30  اردیبهشت تعیین شــده بود، ابراز امیدواری کرد: این پرونده  ها 
به نحو احسن رسیدگی و رای قاطع برای آنها صادر شــود. به گفته وی، تعدادی از پرونده  ها هنوز در مرحله 
تحقیقات مقدماتی در دادسراست و چنانچه اتهامی متوجه متهم یا متهمان باشد، پرونده با صدور کیفرخواست 
به محاکم ارسال خواهد شــد و در صورت نبود مستندات الزم، ممکن اســت در مورد برخی از آنها قرار منع 

تعقیب صادر شود. 
پوریانی تصریح کرد: تاکنون ۴2 پرونده حقوق های نجومی با صدور کیفرخواست به مجمتع قضایی کارکنان 

دولت ارسال شده است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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»کافه ایده ها« در اصفهان راه اندازی می شود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

بازار سهام آسیا با تجسس 
خودرویی آمریکا افت کرد

پس از اینکه دولت آمریکا بــا به راه انداختن یک 
تجسس امنیت ملی در مورد خودروهای وارداتی، 
نگرانی از وضع تعرفه های جدید را باال برد، سهام 
آسیایی افت کرد.شــاخص گسترده شرکت های 
ســازنده خودرو و ســازندگان قطعات خودروی 
ام اس ســی آی، ۰.۹ درصد افت کرد. شــاخص 
تجهیــزات حمل ونقل تاپیکــس توکیو هم ۲.۶ 
درصد سقوط کرد.گســترده ترین شاخص سهام 
آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن ام اس سی آی، در 
معامالت عصرگاهی آسیا، ۰.۱۵ درصد رشد کرد.
دالر در برابر ین ۰.۶ درصد عقب نشست و به نرخ 

۱۰۹.۴۴ رسید.

پیشنهاد تازه صندوق 
بین المللی پول به سعودی ها

صندوق بین المللی پول اعالم کرد که اصالحات 
عربســتان به خوبی پیش می رونــد و از دولت 
خواســت که همراه با باال رفتــن قیمت نفت، 
هزینه کردهای خود را افزایش ندهند.تیم کالن، 
سرپرست تیم صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرد که امسال رشد اقتصادی عربستان شروع به 

افزایش کند. 

 خرید و فروش با »یوآن« 
در بورس فلزات لندن

پس از راه ندازی انعقــاد قراردادهای خرید نفت 
و طال با یــوآن، این بار چیــن می خواهد خرید و 
فروش فلزات را در بورس فلزات لندن براســاس 
یوآن اجرایی کند، این اقدامات برای جلوگیری از 
سلطه دالر انجام می شود. خزانه دار مبادالت ارزی 
گفت: در حال حاضر سرمایه گذاران مبادالت خود 
را با دالر انجام می دهند، ما تمایل داریم تا امکان 
اختصاص مبادله با ارزهایی به غیــر از یوآن نیز 

فراهم کنیم. 

بازار

دستگاه خوشبوکننده هوا

 
به دلیل گران فروشی؛

رییس یکی از بیمارستان های 
اصفهان جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
رییس یکی از بیمارســتان های اصفهان به دلیل 
گران فروشی جریمه نقدی شد.غالمرضا صالحی 
اظهار کرد: پرونده تخلف رییس یک بیمارســتان 
خصوصی که از یک بیمــار بابت فروش تجهیزات 
پزشکی مبالغی بیشــتر از قیمت واقعی کاال اخذ 
کرده بود در شــعبه ششــم بدوی ویژه رسیدگی 
به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان مورد رســیدگی قرار گرفت.وی 
افزود: این رسیدگی با شــکایت شاکی خصوصی 
و گزارش معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان و پس از تایید کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه 
علوم پزشــکی صورت گرفت.مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان گفت: پس از احراز تخلف 
توسط رییس شعبه رسیدگی کننده و در مرحله 
بدوی، رییس بیمارستان عالوه بر درج تخلف در 
پرونده پزشــکی، به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون 
و ۳۸۰ هزار ریال جریمه نقــدی در حق دولت و 
اســترداد مبلغ ۵۰ میلیون و ۱۹۰ هــزار ریال به 

شاکی محکوم شد.

نایب رییس مجلس خبر داد:
 آغاز پرداخت مطالبات 

سپرده گذاران مالی و اعتباری
نایب رییس مجلس شورای اسالمی از آغاز پرداخت 
مطالبات سپرده گذاران مالی و اعتباری تا سقف 
یک میلیارد تومان از هفته آتی خبر داد.مســعود 
پزشکیان گفت: از هفته آینده پس از امضای رؤسای 
سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، پرداخت مطالبات 
سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تا سقف 
یک میلیارد تومان اصل ســپرده ها آغاز می شود.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
پس از امضای رؤسای سه قوه حداکثر ظرف مدت 
یک ماه تمامی ســپرده های تا سقف یک میلیارد 
تومان پرداخت می شود، افزود: پرداخت این مبالغ 
شامل حال تمامی سپرده گذاران در موسسات مالی 
و اعتباری که دارای مشکل بوده اند، می شود؛ چه 
سپرده گذارانی که پس از تشکیل کاسپین در این 
موسسه سپرده گذاری کرده اند و چه شامل حال 
سپرده گذارانی که در تعاونی های منحله سپرده 

گذاری کرده بودند.
وی ادامــه داد: گروهــی که در حال شناســایی 
اموال هستند باید با سرعت بیشــتری این اقدام 
را انجام دهند تا بتوان منابع را تامین کرد و مابقی 
سپرده ها نیز از این طریق پرداخت شود.نماینده 
مردم تبریز، اسکو و آذرشــهر در مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه هیئت های تســویه بر 
روند پرداخت سپرده های تا ســقف یک میلیارد 
تومان نظــارت می کنند، تصریح کــرد: در حال 
حاضر بانک مرکزی مانع هر نــوع مداخله ای در 
این حساب ها شــده و هر نوع پرداختی با نظارت 
و همراهــی کارشناســان بانک مرکــزی انجام 
 می شــود و براســاس منابع در این زمینه اقدام

 می شود.

تولید 10 هزارتن قارچ دکمه ای 
و صدفی در اصفهان

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان اظهار کرد: 
این استان با تولید ساالنه ۱۰ هزارتن قارچ دکمه ای 
و صدفی جایگاه سوم کشور را در این خصوص دارد.

احمد رییس زاده با اشاره به اینکه این میزان تولید 
 قارچ، در بیش از 7۱ واحد صنعتی اســتان تولید 
می شود، گفت: این واحدها زمینه اشتغال حدود 
چهار هزار نفر را هــم فراهم کرده اســت. وی با 
بیان اینکه شهرستان های برخوار، خمینی شهر، 
چادگان، فالورجان، مبارکه، لنجان، ســمیرم و 
شاهین از مراکز تولید قارچ در استان هستند، افزود: 
پیش بینی می شود تا پایان امسال با بهره برداری از 
چند واحد صنعتی پرورش قارچ در استان، ظرفیت 
تولید این محصول به بیش از ۱۵هزار تن برســد . 
وی از اختصاص تســهیالت یارانه ای تا سقف ۸۰ 
درصد برای متقاضیان راه اندازی و سرمایه گذاری 
واحد تولید قارچ خوراکی هم خبر داد و گفت: تولید 
قارچ آب زیادی نیاز ندارد و استان اصفهان ظرفیت 
تولید بیش از این را خواهد داشت. وی افزود: این 
محصول به اســتان های فارس، کهگیلویه و بویر 
احمد، چهار محال و بختیاری، یزد و کشور عراق 

صادر می شود.
ســال گذشــته بیش از ۹ هــزار و ۲۰۰ تن قارچ 
خوراکی در اســتان اصفهان تو لید شده که این 
میزان در مقایسه با سال ۹۴حدود 7۰۰ تن رشد 

کرده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،022،000
تومان

1،002،000 نیم سکه
تومان

578،000ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

189،180
تومان

      قیمت سکه و طال

دستگاه اتوماتیک خوشبوکننده 
 102S جی ام مدل

 32,300
تومان

دستگاه اتوماتیک خوشبو کننده 
جی ام مدل 105 

 42,000
تومان

دستگاه اتوماتیک خوشبوکننده 
102R جی ام مدل

 47,500
تومان

اعتراض و اعتصاب چند ساعته کامیون داران 
اصفهانی در هفته گذشــته که به دلیل عدم 
افزایش قیمت کرایه و برخی از مطالبات صنفی 
صورت گرفت، منجر به ایجاد موجی از تایید 
ها و تکذیب ها و انتشار برخی از اخبار راست 
و دروغ در فضای روانــی و اقتصادی جامعه 
شد؛ اتفاقی که به عنوان یک اعتراض صنفی 
مسالمت آمیز و کامال مطالبه گرانه انجام شد و 
شنیدن صدای اعتراض کامیون داران و رسیدن 
به خواسته های آنها نشان از ایجاد کانال های 
مثبت در زمینه مطالبه گری در زمینه نیازهای  

صنفی را باز کرد.
اعتراض از کجا شروع شد

چند هفته ای بود که در فضای رســانه ای، صدای 
اعتراض کامیون داران به گوش می رســید؛ قشری 
که در ســال جدید به علت مســائلی مانند افزایش 
دوبرابری قیمت اقالم مورد نیاز از جمله الســتیک 
و روغن و نیز مســائل بیمه ای و مهم تر از آن ثابت 
بودن نرخ کرایه ها از سال ۹۴ تا به حال و نیز برخی 
ناهماهنگی ها در تعیین نرخ کرایه ها ، نبود بار، هزینه 
های سنگین کامیون داری، بی عدالتی در توزیع بار 
در بنادر ومجتمع های بزرگ تولیدی تجمع و تالش 
کردند تا ســازمان های مربوطه را برای افزایش نرخ 
کرایه ها به عنوان جبران بخشی از هزینه های باالی 

باربری متقاعد کنند.
اعتصابی که اغتشاش نشد

شنیده شدن صدای اعتراض کامیوندارن و دخالت 
مسووالنه مدیران مربوطه موجب شد تا این اعتراض 
به خوبی پایان یابد اعتراضاتی که در سایه چندین 
ســال بی توجهی و به روز آوری قوانین حوزه حمل 
و نقل صرت گرفته اســت به گفته رییس اتحادیه 
خدمات عمومــی کاال و حمل و نقل برون شــهری 
اصفهان؛ مشکل اصلی کامیون داران، عدم هماهنگی 
در قیمت گذاری میان دو شهر است. به عنوان مثال 

یک بار از اصفهان به تبریز یک قیمت دارد؛ در صورتی 
که جابه جایی برعکس همان بــار نرخ دیگری دارد 
و این عدم هماهنگی مشــکل اصلی است، از این رو 
پازل قیمت گذاری به هم می خورد.این مســئله در 
نهایت به دلیل عدم چاره اندیشی از سوی مسئوالن 
سه شنبه هفته گذشــته تانکرداران و کامیون داران 
اصفهانی را به اعتراض و تعطیلی کار کشــاند؛ اما در 
نهایت به دلیل اینکه این اعتراض صنفی هیچ شاخ 
و برگ سیاســی پیدا نکرد به راحتی منجر به ایجاد 
فضای گفت وگو میان معترضان و مســئوالن شد و 
در نهایت افزایش قیمت های مورد نظر کامیون داران 
اتفاق افتاد. در همین زمینه رییس اتحادیه خدمات 
عمومی کاال و حمل و نقل برون شــهری اصفهان با 
اشــاره به تجمعات اخیر کامیون داران در اصفهان 
می گوید: این موضوع تنها مرتبط با اتحادیه خدمات 
عمومی کاال و نرخ کرایه کامیون داران اســت و در 
همین زمینه  برای افزایش کرایه ها اقداماتی صورت 
گرفت؛ اما تعیین نهایی کرایه به عهده شورای اقتصاد 
است. »محمد مرتهب« افزود: کامیون داران هر ساله 
درخواست افزایش کرایه خود را مطرح می کردند که 

اگر نسبت به این مطالبه توجهی می شد کار به اینجا 
نمی کشید. وی همچنین معتقد است: پیش از این 
تخفیفاتی برای بیمه این افراد نیز ارائه می شــد؛ اما 
اخیرا باید تمامی هزینه های بیمه از سوی کامیون 
داران پرداخت می شد.رییس اتحادیه حمل و نقل 
برون شهری با اشــاره به عوامل موثر در تعیین نرخ 
جابه جایــی کاال اضافه کرد: به عنــوان مثال بندر 
امام)ره( اعالم کرده به ازای هر تن بار، ۶۰ هزارتومان 
می پردازد، اخیرا این رقم به ۸۰ هزارتومان هم رسید؛ 

اما کامیون داران با آن موافقت نکردند. 
کرایه ها افزایش می یابد

به نظر می رسد مطالبه اصلی معترضان که افزایش 
کرایه ها بود به زودی محقق خواهد شد. آنگونه که  
محمد خان بلوکی، رییس اتحادیــه حمل ونقل بار 
می گوید:  کرایه حمل کامیون داران از ســال ۹۴ به 
این طرف افزایش نیافته بود و برای جبران بخشــی 
از گرانی ها، کرایه ها تا سطح ۲۰ درصد افزایش یافته 
است؛ هر چند هنوز این نرخ به صورت رسمی مصوب 
نشده ؛ اما به نظر می رسد بخش مهمی از مطالبات 
رانندگان به تصویب و اجرایی شد این وعده محقق 

خواهد شد.
هجوم مردم به پمپ بنزین ها از ترس نبود 

بنزین 
تعطیلی چند ساعته سوخت رسانی به جایگاه های 
بنزین در اصفهــان موجی از نگرانی هــا را در بین 
شــهروندان اصفهانی ایجاد کرد که موجب شد در 
روزهای اخیر صف های طوالنی بنزین ایجاد شــود 
این در حالی است که رییس روابط عمومی شرکت 
پخش فــرآورده های نفتی منطقــه اصفهان اعالم 
کرده اســت: مشــکلی در تامین بنزین و گازوئیل 
جایگاه های ســوخت این اســتان وجــود ندارد و 
دراین خصوص مردم نگران نباشــند. بهمن علیپور 
تاکید کرد : عملیات سوخت رسانی به جایگاه های 
عرضه بنزیــن و گازوئیــل در اســتان اصفهان در 
حال انجام اســت و در این راســتا هیچ یک از این 
جایگاه ها با مشکل مواجه نیســت.وی با بیان اینکه 
مردم به شــایعه ها توجه نکنند، تصریح کرد: همه 
جایگاه های بنزین در استان اصفهان در حال عرضه 
 سوخت به خودروهاســت و در این زمینه مشکلی

 وجود ندارد.
حقی که در باربری ها خورده می شود

اصالح قوانین و راهکارهای باربری ها در ایران باید 
هر چه زودتر اجرایی شــود. بی عدالتی در باربری ها 
و گرفتن کمیســیون های بیش از حــد مجاز و نیز 
نحوه مدیریت پایانه ها، بخشــی از خألهای موجود 
در حیطه های کاری کامیون دارانی اســت که نبض 
بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند. از نظر 
رانندگان جاده ای؛ اجرای برخی از طرح ها مانند طرح 
از رده خارج شدن ماشین های سنگین فرسوده نوعی 
خیانت به حق و حقوق کامیونــدار و نادیده گرفتن 
زحمات شان و تحمیل وام های سنگین و بهره های 
کالن است؛ همچنین برخی از قوانین مانند گرفتن 
ورودی پایانه ها آن هم بــرای رانندگانی که پس از 
ورود به پایانه به دالیلی مثل عدم ساماندهی بار موفق 
به بارگیری نمی شوند عالوه بر زمانبر بودن، موجب 

تحمیل هزینه به رانندگان خواهد شد.

پایان یک بحران
  اعتراض کامیون داران اصفهانی با افزایش نرخ کرایه ها پایان یافت؛

رییس انجمن صنفی گاوداران گفت: واســطه گری و نبود نظارت کافی بر بازار دلیل اصلی گرانی گوشت به شمار می 
رود.احمد مقدسی اظهار کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت گوشت جهانی،نرخ دام و گوشت در بازار داخل 
دستخوش تغییر و تحوالتی شده است. مقدسی با انتقاد از فاصله فاحش قیمت از تولید تا مصرف بیان کرد: واسطه گری، 
دالل بازی ونبود نظارت کافی بر امر بازار دلیل اصلی گرانی گوشت به شمار می رود و این موضوع ارتباطی به ماه رمضان 
ندارد.وی ادامه داد: مسئوالن امر برای کنترل قیمت گوشت در بازار اقدام به واردات بی رویه محصول کرده اند در حالی که 
این امر تنها به زیان تولید داخل تمام شد.مقدسی نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوساله را ۴۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 

هر کیلو گوشت گوساله ناشی از عوامل سودجویی دالالن با نرخ ۴۵ هزار تومان به باال عرضه می شود.

گرانی گوشت 
ارتباطی به ماه رمضان 

ندارد

رییس انجمن صنفی گاوداران:

اف
صن

ا

  عکس روز

 تردد خودروی گران قیمت و تیونینگ شده
 )Mercedes Benz SL500( در خیابان های تهران

شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد:

اتمام تعمیرات واحدهای آیزوماکس و هیدروژن شماره دو
شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد: تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن شماره 

دو و تصفیه گوگرد، زودتر از موعد پیش بینی شده به پایان رسید.
مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان ضمن  بیان این مطلب گفت: پیش بینی 
تعمیرات اساسی همزمان این واحدها ۴۰ روز کاری اعالم شده بود؛ اما با تالش همکاران،  به ۳۶ روز 
کاهش یافت که این موضوع موجب شد زمان تعمیرات  ۴ روز کاهش یافته و روزانه حدود ۱7 میلیارد 

ریال سود و صرفه اقتصادی برای پاالیشگاه اصفهان به همراه داشته باشد.
علیرضا قزوینی زاده افزود: در این دوره از تعمیرات،  برای نخســتین بار در کشور قطعات داخلی و  
کاتالیست رآکتورهای واحد آیزوماکس، به طور کامل تعویض شد که با توجه به اجرای این پروژه،   
کیفیت تولیدات واحد نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است.وی در ادامه اظهارکرد: این تعمیرات 

با صرف ۱۵۰ هزار نفر ساعت محقق شد.
مدیر نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه اصفهان در خصوص تعمیرات اساسی واحد تصفیه گوگرد نیز 
گفت: تعمیرات این واحد، ۱۵ روز پیش بینی شده بود که به دلیل توجه ویژه این شرکت به مسائل 
زیســت محیطی، تمام تالش خود را برای کاهش این مدت زمان انجام دادیــم، به طوری که این 
تعداد روز را به ۱۳ روز کاهش یافت و در این تعمیرات تعویض بویلر ۹۰۱ و همچنین دو دستگاه از 

مبدل های اصلی انجام شد.
وی همچنین به تعمیرات ژنراتور برق شماره ۴ واحد آب و برق و بخار شرکت پاالیش نفت اصفهان 
 اشــاره کرد و ادامه داد:  پیش بینی می شــود تعمیرات این واحد نیز تا اواخر خــرداد ماه به پایان

 برسد.

 رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:
»کافه ایده ها« در اصفهان راه اندازی می شود

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: راه اندازی » کافه ایده ها« در شهر اصفهان به 
منظور بهبود فضای کسب و کار امری ضروری است.کوروش خسروی گفت: در برخی از مواقع تیم های کارآفرینی 
گرد هم آمده اند؛ اما منابع خطرپذیری که حاضر باشند با آنها در این فعالیت مشارکت کنند، وجود ندارد بر همین 
اساس باید افراد با مهارت های حوزه مدیریت و راه اندازی کسب و کار آشنا شوند. وی افزود: به جرأت می توانم 
بگویم یکی از بهترین اکوسیستم های کارآفرینی کشور در اصفهان موجود است و با توجه به  امکانات نسبی آن، 
هنوز جای کار بسیاری دارد. خسروی  با تاکید بر اینکه به جرأت می توانم بگویم اصفهانی ها اولین شهری هستند 
که در کشور به طور جدی برای بهبود اکوسیستم کاربری خود تالش می کنند، افزود: در اصفهان یکی از نواقص 

جدی شهر کافه ایده هاست که توسط بخش خصوصی باید ایجاد شود.

حاجی دلیگانی مطرح کرد:
یک درصد ثروتمندان کشور عامل گرانی طال و ارز

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از توزیع نامناسب ثروت در کشور انتقاد 
کرد و گفت: چرا باید بیشتر ثروت کشور در اختیار یک درصد جامعه باشد، ثروتمندان با تزریق ثروت خود در 
بازار از عوامل گران شدن طال و ارز در کشور شده اند.وی یادآوری کرد: دولت نباید مسائل اقتصادی کشور را 
با برجام گره بزند که باوجود جمعیت کافی، بهره مندی از 7 درصد از منابع زیرزمینی دنیا و اتکای به داخل، 
اقتصاد کشور قدرتمند خواهد شد.وی ادامه داد: شنبه های هر هفته بیش از ۳۵۰ نفر مالقات کننده دارم و اغلب 
آنان درخواست های اقتصادی و اشتغال  دارند؛ مردم مطابق قانون اساسی کشور، از دولت که قدرت اجرایی 
کشــور را در اختیار دارد، رونق اقتصادی و اشــتغال می خواهند. وی افزود:دولت از یک سو می گوید تورم در 
کشور تک نرخی شده است؛ اما افزایش قیمت های اقالم خوراکی و مصرفی، رقم های بیشتری را نشان می دهد. 

مرضیه محب رسول
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        تحديدحدود عمومی
3/172 پيروآگهي هاي نوبتــی  قبلي وبه موجب دســتورمواد 14 و 
15قانون ثبت تحديدحدودششدانگ هريك ازامالك مشروحه ذيل 
واقع درشهرنطنزوقراءتابعه جزءبخش 9 و10و11 حوزه ثبتي نطنزبه 
ترتيب در روزهای تعيين شده ذيل در محل وقوع  آن شروع وبه عمل 

خواهدآمد
اول(شماره های مربوط به بخش نه شامل شهرنطنزوقراحومه

شماره های فرعی از 1- اصلی  واقع در  روستای اوره 
459-آقای ســيد محمد تقی  بنی الحسينی فرزند ســيد اميرو غيره  

ششدانگ  قطعه  زمين  مزروعی  معروف  باغ کوچه
شماره های فرعی از 8– اصلي واقع دردهباجه

46 مکرر- آقارضاطيالبی فرزندمحمدحســن وغيره ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی

شماره فرعی از 9 – اصلي واقع درکوی عليا
2312–  آقای محمدمحســن فرزندغالمرضاششدانگ قطعه زمين 

مزروعی محصور
شماره های فرعی از 33- اصلی واقع در شهرنطنز

1091-آقای جوادکوچــه ميری فرزندعلی ششــدانگ قطعه زمين 
مزروعی 

 1674-خانم نغمه زمانی فرزندصدراله ششدانگ قطعه زمين محصور
2468-دولت جمهوری اســالمی ايران بنمايندگــی وزارت آموزش 
و پــرورش اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان  اداره 
 آموزش و پــرورش نطنز ششــدانگ قســمتی از يکباب  مدرســه

 آموزشگاه آزادگان
 در روز يکشنبه1397/03/27

شماره فرعی از 51- اصلی واقع در رهن 
1992- خانم فاطمه بخشی  زاده فرزند محمد  ششدانگ قطعه زمين 

محصور مفروز و مجزی از شده از 130فرعی از اصلی مرقوم 
شماره فرعی از 52 – اصلی واقع دروشوشاد

417- آقــای محمدرضابرزگران فرزندتقی ششــدانگ يکدرب باغ 
معروف باالی آسياب حندوجه

419- آقای محمدرضابرزگران فرزندتقی ششــدانگ يکباب اطاق 
معروف باالی آسياب حندوجه

شماره های  فرعی از 100- اصلی  واقع در طامه 
594- ابوالفضل مهدی زاده طامه  فرزند  حاج علی محمد ششدانگ 

پنج قطعه زمين متصل بهم  معروف ارجه
802- آقای ســيد حسين موسوی نطنزی فرزند ســيد حسن و غيره 

ششدانگ يکباب  بوم کند جنب راه اطاف جنوبی امالك طامه
 در روز دوشنبه:1397/03/28

1014-  آقای ابوالفضل  محمدی  طامه فرزند اکبر ششــدانگ يك 
قطعه زمين مشجر  معروف زير رود

1102-  آقای وحيد ســليمانی  طامه فرزند عباس و غيره  ششدانگ 
قطعه زمين مشجر معروف يك قفيزی زير باغ 

2018-  آقای سيد حسين موســوی نطنزی فرزند سيدحسن و غيره 
ششدانگ قطعه زمين جای خرمن

2029- آقای  سيد حسين موســوی نطنزی فرزند سيد حسن و غيره  
ششدانگ  قطعه خرمنگاه  طرف جنوبی اراضی طامه 

2035- آقای سيد حسين موســوی نطنزی فرزند سيد حسن و غيره  
ششدانگ  قطعه زمين  بائره  يك جريبی تقريبی  در دشت  ميان کالن 
2354- آقای  شهاب  ميرزاده واقفی فرزند سيد علی ششدانگ قطعه 

زمين  محصور معروف پشت  سيبه 
2378- دولت جمهوری اســالمی ايران بنمايندگی وزارت آموزش و 
پرورش اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اداره آموزش و 

پرورش نطنز ششدانگ آموزشگاه بعثت
2379دولت جمهوری اســالمی ايران بنمايندگــی وزارت آموزش و 
پرورش اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اداره آموزش و 

پرورش نطنز ششدانگ آموزشگاه شهيد مطهری
درروزسه شنبه:1397/03/29

شماره های فرعی از 118- اصلی روستای جاريان
585-خانم زهراجاريانی فرزندعباسعلی ششــدانگ زمين مزروعی 

معروف چاله اشکنده
597- خانــم زهراجاريانی فرزندعباســعلی ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعی معروف چاله اشکنده
601-  خانم زهراجاريانی فرزندعباســعلی ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعی معروف چاله اشکنده
610- خانــم زهراجاريانی فرزندعباســعلی ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعی معروف چاله اشکنده
1033- خانم تهمينه اولياء فرزندمحمدعلی ششدانگ يکبابخانه

 در روز چهارشنبه:1397/03/30
1051- اقای دخيل حسين مانده کاری فرزند عباس ششدانگ يکباب 

خانه معروف محله خرمنگاه
1066- خانم ســهيالمهاجری خامنه فرزندمحمدحســن ششدانگ 

يکبابخانه
1078-خانم سهيال جاريانی فرزند حسين ششدانگ يکباب خانه 

شمارهای فرعی از 120 اصلی روستای خفر
1472- اقای محمدصادقی خفری فرزندغفارششدانگ يکبابخانه

1479- خانم مريم خدامی فرزندمحمدششدانگ قطعه زمين مزروعی 

معروف پرسمان 
 در روز پنج شنبه 1397/03/31

 شماره های فرعی از 127- اصلی روستای دستجرد 
225- آقای محمد کريميان راد فرزند شــکراله  ششدانگ  قطعه باغ 

مشجر تقريبا چهار قفيزی معروف جوی باال و باغ نعمت 
685- خانم ام البنين اباذری فرزند رضا و غيره  ششدانگ يکباب اطاق 

و حصار متصل 
 687- خانم  ام البنين اباذری فرزند رضا و غيره  ششــدانگ  يکباب  

طويله در خانه اسماعيل عزيز
شماره فرعی از 129- اصلی واقع در روستای جزن

201-آقای محمد جزنی فرزند علی ششدانگ يکباب  طويله 
425- آقای احسان طيبی رهنی فرزنداميرهوشنگ ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی
درروز شنبه :1397/04/02

484-آقای محمد جزنی فرزند حسن  و غيره ششدانگ قطعه زمين 
520- آقای محمدجزنی فرزندحسن ششدانگ يکدرب باغ

642- خانم فرشته کبيرســلطانی فرزندحسن ششدانگ قطعه زمين 
محصورومزروعی ومشجر

شماره فرعی از 130- اصلی ويشگان جزن
86- آقای احســان طيبی رهنی فرزنداميرهوشنگ وغيره ششدانگ 

يکدرب باغ
118- آقای محمدجزنی فرزندحسن ششدانگ يکدرب باغ

133- آقای محمد جزنی فرزند علی  يکدرب باغ  
در روزيکشنبه1397/04/03

دوم (شماره های مربوط به بخش 10 چيمه رود وبرزرودوقراءحومه
شماره های فرعی از 1 اصلی واقع درروستای فريزهند

521- مســجد ميانده فريزهندبه نمايندگی اداره اوقاف وامورخيريه 
شهرستان نطنز – ششدانگ يکباب مسجد

522-بقعه صاحب منبرفريزهندبه نمايندگی اداره اوقاف وامورخيريه 
شهرستان نطنز- ششدانگ يکباب بقعه

523- غريبخانه وقفی فريزهند به نمايندگی اداره اوقاف وامورخيريه 
شهرستان نطنزششدانگ يکباب اطاق

524- غريبخانه وقفی به نمايندگی اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان 
نطنزششدانگ يکباب اطاق درميانده

618- حسينيه فريزهندبه نمايندگی اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان 
نطنزششدانگ يکباب حسينيه

619- مسجدوشبســتان معروف ميانده به نمايندگــی اداره اوقاف 
وامورخيريه شهرستان نطنزششدانگ يکباب مسجدوشبستان

796- خانم اکرم  مرتضايی فريزهندی  فرزند محمد ششدانگ  يکباب  
طويله 

درروز دوشنبه1397/04/04
شماره های فرعی از 15– اصلي واقع درروستای بيدهند

2938- آقای حسين خادمی فرزندقاسم ششدانگ يکباب خانه معروف 
به پشتکنده

2940- آقای ابراهيم مسلمی بيدهندی فرزندباقرششدانگ يکبابخانه
2941- آقای رضامسلمی بيدهندی فرزندباقرششدانگ يکباب خانه

شماره  فرعی از 25 – اصلی واقع درروستای چيمه
801- آقای سيدمهدی ميری چيمه فرزندسيدفرج اله ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی معروف ميرابول
1404- آقای  ســيد مهدی ميری چيمه فرزند سيد فرج اله ششدانگ 

خانه و باغچه  معروف هلگستان
1976-آقای نوروزعلی مرادی چيمه فرزند ماشااله ششدانگ يکباب 

طويله
2842- خانم زهرا باقری چيمه  فرزند حسين و غيره  ششدانگ  يکباب 

اطاق فوقانی در کوچه رجبی
در روزسه شنبه1397/04/05

3359- خانم اشــرف الســادت جاللی چيمه  فرزند سيد علی وغيره  
ششدانگ  قطعه زمين  محصور 

3422- آقای رضا احسانی  چيمه فرزند حسين ششدانگ يکباب خانه 
معروف محل باغادی

شماره های فرعی از 41- اصلی  مزرعه بيشه ولوجرد 
213- خانم فهيمه جمال هنجنی  فرزند عباس ششــدانگ قطعه باغ  

چهار قفيزی قسمت غربی و حصار جنب آن 
شماره فرعی از 44 اصلی واقع درروستای ابيانه

177و176و175و174-خانم گيتی ملکی ابيانه فرزندماشااله ششدانگ 
يکبابخانه

539- خانم فاطمه نجفی ابيانه فرزندمحمدششدانگ يکباب خانه
در روزچهارشنبه1397/04/06

شماره فرعی از 128 – اصلی واقع درهنجن
400—خانم بتول ســادات جــالل زاده هنجنی فرزندســيدعباس 

ششدانگ يکباب خانه درحال احداث
457—آقای جوادحسين زاده فرزندحســين و غيره ششدانگ قطعه 

زمين محصور
1705- آقای مسلم قاســميان هنجنی فرزندحسن ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی معروف دشت تيرقان
2141-آقای غالمرضا مقيم هنجنی فرزند ماشااهلل و غيره ششدانگ 
قطعه زمين  محصور مفروز  و مجزی شده از 459فرعی از  اصلی  مرقوم

در روزپنج شنبه:1397/04/07
شماره های فرعی از 134- اصلی واقع درروستای يارند

637-آقای ابوالقاسم نعيمی يارندی وغيره ششدانگ يکباب خانه
901- خانم شمســی خانم يارندپور فرزند رمضان  و غيره ششدانگ 

يکباب حصار و طويله
902- خانم شمســی خانم يارندپور فرزند رمضان و غيره  ششدانگ 

يکباب خانه
940- خانم شمســی خانم يارند پور فرزند رمضان و غيره  ششدانگ 

يکباب خانه 
1007- خانم شــهين عظيم نژاد يارنــدی فرزند ماشــاءاله و غيره  

ششدانگ يك قطعه باغچه 
1388- خانم شمســی خانم يارند پور فرزند رمضان ششدانگ قطعه 

زمين  
1854- آقای علی يارندی فرزندماشااله ششدانگ يکباب خانه

در روزشنبه1397/04/09
شماره فرعی ا ز 149- اصلی واقع درطره

3146-آقای ماشــاءاله اسمعيلی فرزند علی ششــدانگ قطعه زمين 
محصور و انباری داخل آن  روبروی قبرستان طره 

3147- خانم صغرارحمانی طره فرزندماشااله ششدانگ يکباب خانه
شمارههای فرعی از 150 – اصلی واقع دربرز

189- خانم زيورالسادات سجادزاده برزی فرزندسيدعباس ششدانگ 
يکباب خانه

2643-آقای  قاسم نظری گل شکنانی فرزند عباس ششدانگ قطعه 
زمين  محصور 

2681-شرکت برزياران سهامی خاص به شماره ملی 10101663369 
به نمايندگی اقای محمداسمعيلی برزی فرزندماشااله ششدانگ قطعه 

زمين محصوروسوله داخل آن
در روز يکشنبه 1397/04/10

سوم(شمارهای مربوط به بخش 11 طرقرودوقراتابعه
شماره فرعی از 37-  اصلی واقع درکشه

271-آقای مهدی محمدرفتار فرزند عباس ششــدانگ قطعه باغچه 
معروف حبيب آباد  يك هشتم رجلی 

293-  آقای روح اله  بهنامی پور فرزند عباسقلی  ششدانگ قطعه زمين  
مزروعی و مشجر در بخش  سرچشمه سه رجلی 

330-  آقای منصور آگاه پور کشه فرزند حسن  و غيره  ششدانگ  قطعه 
زمين  دو رجلی  بخش سرچشمه  جنب نهر طاحونه 

1032-خانم پريامرادی فرزندمحمودششدانگ يکدرب باغ
شماره فرعی از 38 اصلی واقع درمرجوران کشه

53- آقای رضاعقيلی کشه فرزندحسن ششدانگ قطعه زمين محصور
57- آقای  مجيد شکيبايی کشه فرزند عين اهلل ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی 
58- خانم مريم عقيلی فرزندحبيب اله ششدانگ قطعه زمين محصور

 در روز دوشنبه1397/04/11
شماره فرعی از 39 اصلی واقع دراسفيجارکشه

19- خانم صديقه  ابراهيمی ورگورانی  فرزند حســين  ششدانگ دو 
قطعه  زمين مزروعی و مشــجر در مزرعه معروف اسفيجار يك رجل  

و ربع 
59- آقای کامران آگاهی کشــه فرزندعزيزاله ششدانگ قطعه زمين 

محصورمزروعی
شماره های فرعی از 141 اصلی واقع درباغستان پايين طرق

351- آقای محمودابوفاضلی فرزندحسين ششدانگ يکباب خانه
667- آقای حسين فوالدی طرقی فرزندعباس ششدانگ يکدرب باغ

734- آقــای علی بــرات طرقی فرزند حســن و غيره ششــدانگ  
 قطعــه زميــن  مزروعــی  معــروف ســه رجــل و نيمــی  در 

بخش  هندم 
1333-آقای عيسی کبيری فرزندمحمدرضاو غيره  ششدانگ يکباب 

اطاق تحتانی وايوان جلوآن
1482-  آقای علی  جالليان طرقی فرزند ابوالقاسم وغيره  ششدانگ 

قنات معروف جديد االحداث مشهور صحبت آباد 
در روز سه شنبه 1397/04/12

شماره های فرعی از 152- اصلی واقع در نيه 
1287-آقای حجت زمانی  فرزندحسين و غيره ششدانگ قطعه زمين 

محصور 
شماره های فرعی از 182- اصلی ابيازن

898- آقای سيد شــهرام طالئی فرزند رضا و غيره  ششدانگ قطعه  
زمين  معروف سی قفيزی  مشهور کوهکارپابيده 

999- خانم معصومه خدادادی ابيازنی فرزند حسين و غيره  ششدانگ  
قطعه زمين سه طرف محصور بيست و پنج قفيزی  دشت باال 

1471-خانم زهرا باقرزاده ابيازنی  فرزند عزيز ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی

1728- آقای ســيد جالل انوری  فرزند ســيد يداهلل ششدانگ قطعه 
زمين  محصور 

در روز چهارشنبه:1397/04/13
شماره فرعی از 183-  اصلی روستای ميالجرد

164-آقای قاسم وشوشادی فرزندابراهيم وغيره ششدانگ قطعه زمين 
مشتمل بربنای احداثی معروف محمدخانم ابن علی

165-آقای قاسم وشوشادی ابراهيم فرزند غيره ششدانگ يکدرب باغ 

معروف رضاابن علی
516- آقای علی ذوالفقاربيك فرزند غالمحســين وغيره ششدانگ 

قطعه زمين مزروعی مشهور زيربيد يك جريبی 
545- آقای  علی ذوالفقار بيك  فرزند غالمحسين  و غيره  ششدانگ  

سه قطعه زمين  تقريبا  دوجريبی مشهور پا بيد
در روز پنج شنبه 1397/04/14

551-  آقای رحمان ذوالفقاری فرزند غالمحسين و غيره  ششدانگ  
قطعه زمين مزروعی  باغ عبداله يك جريبی 

832-  آقای علی اکبــر تــراب زاده ابيازنی  فرزند حســين  و غيره 
ششدانگ  يکباب  خانه  معروف تقيه 

843- خانم فاطمه ميالجردی فرزند علی وغيره ششــدانگ  يکباب 
خانه  

در روز شنبه1397/04/16
شماره های فرعی از 193-  اصلی واقع درطرق

1301- آقای عليرضا خالقی طرقی فرزندرحمت اله  ششــدانگ  يك 
قطعه زمين  مزروعی  در بخش گوری باالو پايين 

2719-  آقای علــی  اصغرمحمدعلی رجــب فرزندغالمرضا و غيره 
ششدانگ يکدرب باغ

2741- آقای سعيدجالليان فرزندحسين ششدانگ يکباب خانه
3020-   آقای اکبرحنانی فرزندحسين ششدانگ يکدرب باغ

3296و3297- آقای ناصر قربانی کوشــکی فرزند محمود ششدانگ  
يکباب اطاق تحتانی  

درروزيکشنبه1397/04/17
3424 الی 3429- آقای عليرضاســيف اللهــی طرقی فرزندمرتضی 

ششدانگ يکباب خانه معروف محله قاضی
4669-آقای محمد جواد شکوهی طرقی فرزند رضا ششدانگ يکباب 

مغازه جنب بانك صادرات 
4869- خانم فاطمــه زرين نام  فرزند علی  ششــدانگ يکباب خانه 

معروف کوی زعفرانيه مفروز و مجزی از پال ك 4615 فرعی 
4870-آقای علی اکبر رفيعی  طرقی فرزند حسين ششدانگ يکدرب 

باغ 
در روز سه شنبه1397/04/19

شماره فرعی از 212 – اصلی دشت بزرگ طرق
181-  خانم حشمت آقا محمدی آبکشه  فرزند يداله  ششدانگ قطعه 

زمين  تقريبا سه رجلی  معروف دشت زيره  بخش باال
629- محمد ارشادی فر فرزند شعبان ششدانگ يکدرب  باغ محصور 

و مشجر تقريبا دو رجلی معروف جوی سنبله 
672-  آقای محسن شــکوهی طرقی فرزندعباس ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی معروف دشت جوی سنبله
964- آقای علی ابوالحسنی طرقی فرزندغالمرضاششدانگ يکدرب 

باغ
1206- آقای حبيب بابائی طرق فرزند محمد علی  ششــدانگ  قطعه 

زمين  محصور با کاربری زراعی
در روز چهارشنبه 1397/04/20

شماره فرعی از 213 – اصلی واقع دردشت کهق طرق
69- خانــم حوراءمحمدحســينی طرقی ششــدانگ يکــدرب باغ 

محصور 
شماره فرعی از 215 – اصلی واقع درالدريجه طرق

160-خانم شــهين نوروزی ورزانی فرزند لطف اله ششدانگ يکباب 
خانه مفروز از35- فرعی 

161- آقای مرتضی قربانی فرزندميرزاششدانگ قطعه زمين مزروعی 
محصور مفروزومجزی شده ازپالك 9 فرعی

در روز پنج شنبه 1397/04/21
شماره فرعی از 277 – اصلی نسران

203 – آقای عباسعلی زارع اسفيدانی فرزنداصغرششدانگ يکدرب باغ
250 –آقای عباسعلی زارع اسفيدانی فرزنداصغرششدانگ قطعه زمين 

مزروعی
446- آقای ســيد تقی مير واقفی فرزند سيد محمد ششدانگ يکباب 

خانه و بهار بند جنب آن 
537- آقای رضــا زارع اديب واقفی فرزند محمد ششــدانگ يکباب 

کارگاه موزاييك سازی
در روز شنبه 1397/04/23

لذا بموجب اين آگهي و  به اســتناد ماده14قانــون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورين اعالم مي گردد که تحديد حدود پالکهای فوق  در  
روزهاي تعيين  شده  به ترتيب از ســاعت 8 صبح  شروع  و در صورت 
مصادف شدن با تعطيلی  روز بعد از آن  بعمل خواهد آمد  لذا از صاحبان 
امالك  و مجاورين يا نماينده قانونــي آنها از طريق اين آگهی دعوت 
می شــود دروقت مقرردر محل حضور يابند در صــورت عدم حضور 
تحديد حدود مطابق ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين بعمــل خواهد آمد ضمنا صاحبان امــالك و مجاورين مي 
توانند وفق ماده 20قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي 
اعتراض خــود راظرف مــدت 30 روز به اين اداره تســليم  و گواهی 
 مشــعر بر طرح دعوی را از دادگاه صالحه اخذ و بــه اين اداره تحويل

 نمايند.
تاريخ انتشار:1397/03/05

م الف: 109 عباســعلی  عمرانــی  رئيس ثبت  اســناد و امالك 
شهرستان نطنز 



سامسونگ ٥٣٩ میلیون دالر به» اپل« غرامت می دهد

تازه هاپیشنهاد سردبیر:

از پست های آزاردهنده 
اینستاگرام خالص شوید

شبکه اجتماعی اینستاگرام قصد دارد به زودی 
قابلیت جدیــدی را به پلتفرم خــود بیفزاید تا 
کاربران بتواننــد بدون آنفالو کردن دوســتان 
و صفحات مجــازی، از پســت های آزاردهنده 
آنها راحت شوند.کاربران به منظور فعال سازی 
قابلیت بی صــدا کردن در اینســتاگرام باید به 
گوشه باالی پست منتشر شــده از سوی کاربر 
موردنظر مراجعه و کلیــک کنند تا صفحه منو 
باز شــود. در این صفحه، گزینه بی صدا کردن 
) mute( وجــود دارد که در صــورت دلخواه، 
آن را انتخــاب و فعال ســازی می کنید. الزم به 
ذکر است که این قابلیت هر زمانی که منصرف 
شوید، دوباره غیرفعال می شود.این قابلیت جدید 
روش محترمانه ای برای دور ماندن از پست های 
آزاردهنده نزدیکان  و دوستان مان است تا بتوانیم 

همچنان روابط صمیمانه خود را حفظ کنیم.

سونی تایید کرد:
 خبری از نسل بعدی کنسول 

پلی استیشن نخواهد بود
مدیر عامل بخش سرگرمی و تفریحات سونی 
طی مصاحبه ای گفت : ما ســه ســال آینده را 
صرف توسعه کنســول بعدی خواهیم کرد تا 
از موفقیت این دستگاه اطمینان خاطر کسب 

کنیم. 

ارائه کنسول بعدی این شرکت در سال 2021، 
با اندکی تاخیر نسبت به روال 6 یا 7 ساله معمول 
اســت؛ البته تاخیر در ارائه نسل بعدی کنسول 
پلی استیشــن با توجه به فروش بســیار موفق 
پلی استیشن 4 نسبت به کنسول های قبلی در 
زمان 5 ســال پس از عرضه، چندان هم دور از 
ذهن نیست. این تاخیر می تواند دالیل دیگری 
نظیر ارائه PS4 Pro در اواخر سال 2016 نیز 
داشته باشد. این کنسول نسخه ای ارتقا یافته از 
پلی استیشن 4 بود که سازگاری کامل با نسخه 
پیش از خود داشــت. هنوز مشخص نیست که 
کنسول بعدی سونی یک تغییر انقالبی خواهد 
بود یا صرفا یک ارتقای ســخت افزاری کوچک 

روی سیستم عامل فعلی.

 حمل و نقل شهری 
با قایق های هوشمند خودران

پژوهشــگران دانشــگاه ام آی تی و موسســه 
آمستردام، برای رفع مشکل ترافیک، قایق های 

هوشمند خودران ابداع کرده اند.

ترافیک، یکی از خســته کننده ترین مشکالت 
زندگی شهری است. با این که برخی شرکت ها 
وعده داده اند در آینده تردد با تاکسی های پرنده 
ممکن خواهد شد، شهرهایی مانند آمستردام، 
به فکر جایگزین های بهتری هســتند. برنامه 
پروژه »روبوت« ، استفاده از قایق های خودران 
در کانال های آبی برای رســاندن مســافران 
و خدمه به مقصــد، ملحق کــردن قایق ها به 
یکدیگر برای تشکیل ساختارهای شناور موقت 
و بررسی محیط است. این برنامه طوری طراحی 
شده که قایق ها، هوشمندتر و چابک تر شده و 
ساخت آنها ساده تر باشــد. اجرای این پروژه، 
با همکاری دانشــگاه »ام آی تــی« )MIT( و 

»موسسه آمستردام« صورت می گیرد.

فناوری تشخیص چهره 
آمازون در دست پلیس آمریکا

پس از این که اتحادیه آزادی های شــهروندی 
آمریکا اعالم کرد که شــرکت آمازون، فناوری 
تشخیص چهره خود را به سازمان های اجرای 
قانــون آمریکا در ایــاالت اورگــن و اورالندو 
فروخته، این شــرکت دچار مشکالتی شد.این 
نرم افزار که»رکوگنیشــن« نام دارد، در سال 
2016 رونمایی شــد. نرم افزار رکوگنیشن، به 
شناسایی افراد مورد نظر در میان مجموعه ای از 
میلیون ها چهره کمک می کند. شرکت آمازون، 
در حال فروش این نرم افزار به نیروهای پلیس 

است تا فیلم های امنیتی را تحلیل کنند. 

استارت آپ

اشتغال زایی فوری جوانان به 
کمک نرم افزار های دانش بنیان

امروز پیدا کردن شغل، بزرگ ترین مشکل است؛ 
اما برای کار کردن  فقط باید به دنبال محل کار 
مناســب بگردیم؛ البته همین موضوع هم برای 
بسیاری از جوانان بسیار ســخت است زیرا آنها 
باید مدت زمان طوالنی را برای جست وجو کردن 
صفحات روزنامه ها و سایت های اینترنتی جهت 
پیدا کردن شغل مناسب صرف کنند. به تازگی 
یکی از استارت آپ ها نرم افزاری را طراحی کرده 
اســت که به کمک آن می توانید در عرض چند 
ثانیه آگهی استخدام مورد نظر خود را پیدا کنید؛ 
همچنین کارفرمایان می توانند آگهی خود را در 
این نرم افزار ثبت و نیروی انسانی برای استخدام  

پیدا کنند. 
در این نرم افزار تلفن همراه، کافی است به جست 
وجو بپردازید تا کار مناســب خود را پیدا کنید. 
انواع مشاغل از جمله تکنسین، خیاط، فروشنده 
تا مهندس، پزشک، کارگر و منشی در آن وجود 
دارد. این نرم افزار تلفن همراه، بهترین نیروی کار 
را در عرض چند ثانیه در برابر شما قرار می دهد 
و به شما کمک می کند تا در کمتر از 72 ساعت 
بتوانید کار خــود را پیدا کنید.این نــرم افزار با 
استفاده از سامانه پیام کوتاه امکان ارتباط میان 
کارفرما و کارگر را فراهــم می کند. از مهم ترین 
ویژگی های آن  فراهم کردن بســتری مناسب 
اســت  تا افراد بدون نیاز به رزومه، شغل خود را 

پیدا کنند.

جست وجوی پزشک و 
روان شناس و رزرو آنالین

انتخاب یک پزشــک خوب همواره دغدغه  افراد 
زیادی از جامعه است. این روزها، سبک زندگی 
بیشــتر مردم، نیاز آنها را به روش های ســریع، 
کم هزینه و آســان برای حل مسئله های زندگی 
بیشتر کرده است. سایت پزشک خوب، پلتفرمی 
برای پاســخ گویی به بســیاری از نیازهای افراد 
 در حوزه  سالمت اســت. هرچند در حال حاضر 
جست و جو برای یافتن متخصص و رزرو اینترنتی 
پزشک، دندانپزشک یا روان شــناس در تهران 
و ســایر شــهرهای ایران در اولویت قرار دارد. 
در ســایت پزشــک خوب اطالعات بسیاری از 

متخصصان مختلف شــامل پزشــکان، دندان
 پزشکان و روان شناسان، جمع  آوری شده است 
و امکان جست و جو بر اساس فاکتورهای زیادی 
شامل تخصص، زیرتخصص، شهر، منطقه و بیمه 
تحت پوشش وجود دارد. در حال حاضر اطالعات 
بیش از 12000 متخصص در حوزه  های مختلف 

در این سایت موجود است. 
این اطالعات شــامل: اطالعات تماس، اطالعات 
مکانی، اطالعات فردی )شامل سوابق تحصیلی 
و حرفــه  ای، اطالعات بیمــه ای، تخصص  های 
پزشــک، خدمات مطب و...( و هر آنچه که الزم 
است شما در مورد یک پزشــک، دندانپزشک و 
یا روان شناس بدانید، وجود دارد.در حال حاضر 
پزشــکان و روان شناســان هشت شــهر شامل 
تهران، اصفهان، مشــهد، تبریز، کرج، شــیراز، 
اهواز و قم تحت پوشــش سیستم پزشک خوب 
هســتند و شــهروندان آنها می توانند بر اساس 
نیاز خود و برحســب موقعیت مــکان زندگی یا 
اقامت خود، پزشک، دندانپزشک و روان شناس 
 مورد نظــر خــود را پیدا کــرده و به ایشــان

 مراجعه کنند.

بازی موبایلی Caravan War یا جنگ کاروان ها،  بدون شک یکی از زیباترین بازی های تاریخ گوشی های 
هوشمند است. استودیوی بازی سازی HIKER GAMES این بازی استراتژیک را برای کاربران گوشی های 
هوشمند مبتنی بر سیستم عامل اندروید و IOS به صورت رایگان در استورهای رسمی گوگل و اپل قرار داده 
است. بازی های استراتژیک با وجود گرافیک پایین تر نسبت به بازی های دیگر از طرفداران بیشتری برخوردار 
است؛ اما این بازی با گرافیک سه بعدی خود و سبک کارتونی و انیمیشنی و استفاده از تصاویری از قرون وسطی 

یکی از گرافیکی ترین بازی های استراتژیک را رقم می زند.

گرافیکی ترین بازی 
استراتژیک تاریخ فی

عر
م

این روزها کمتر کســی را می توان پیدا کرد که کاربر 
گوشی های هوشمند نباشد، بر همین اساس ممکن است گاهی 
اوقات نیازمند اســتفاده از نرم افزارهایی باشید که به صورت 
پیش فرض روی تلفن همراه تان نصب نشــده اســت.در این 
گزارش به آپدیت  آخرین نســخه های برنامه های ضروری  

روزمره که در طول هفته منتشر شده می پردازیم.

 پیام رسان بله 3.22؛ گفت وگو همراه با انجام امور بانکی
پیام رسان بله، اپلیکیشنی است که عالوه بر داشتن امکانات یک شبکه 
اجتماعی از قبیل: ارسال پیام، ارســال تصویر، ویدئو و صوت، تشکیل 
گروه یا کانال و... ، دارای ویژگی هایی است که با استفاده از آن می توانید 

کارهای مربوط به امور بانکی را نیز انجام دهید.

پیام رســان آی گــپ 0.6.3؛ بــرای اندرویــد و 
آی اواس

iGap، پیام رســان ایرانی، جزو یکــی از پرســرعت ترین برنامه های 
پیام رسان در فروشگاه های نرم افزاری است که با استفاده از آن می توانید 
به صورت نامحدود بین دوستان خود پیام و هر نوع فایلی را ارسال کنید. 

آی گپ با قابلیت ها و امکاناتی کــه دارد در آینده ای نزدیک به رقیبی 
جدی برای پیام رسان های دیگر از جمله تلگرام، واتس اپ و ... تبدیل 
می شود. این پیام رسان دارای سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی است و 
از سیستم عامل های اندروید، آی او اس، لینوکس و ویندوز پشتیبانی 

می کند.

 Firefox Browser 60.0.1 ؛ مرورگــر موزیــا 
فایرفاکس برای اندروید و آیفون

مرورگر موزیال فایرفاکس، بدون اغراق یکی از بهترین و پرسرعت ترین 
مرورگرهای وب اســت. فایرفاکس با قابلیــت تنظیمات اختصاصی و  
محافظت پیشــرفته از حریم خصوصی، در برابر هکرهای اینترنتی نیز 
بسیار مقاوم است. قابلیت های متعدد و شخصی سازی موجب استقبال 

فراوان از این مرورگر است.

 NetX PRO 5.2.1.0 برنامه جلوگیری از هک    
وای فای اندروید

برنامه NetX PRO یکــی از بهتریــن و کامل ترین نــرم افزارهای 
مدیریت شبکه وای فای و همچنین امنیت این شبکه ها برای دستگاه 
های اندرویدی اســت. یکی مهم ترین قابلیت های این برنامه رد یابی 
افراد متصل به وای فای شماســت. در صورتی که هشدار آن را تنظیم 
 کنید در صورت اتصال افراد ناشــناس به شــبکه وای فای، به شــما 

اطالع خواهد داد.

AmpMe 6.9.2 برنامــه تبدیل چند گوشــی به یک 
بلندگوی واحد در اندروید

به دلیــل وجــود محدودیت هایــی که بســیاری از اســپیکرهای 
 گوشــی های هوشــمند دارند، اگر در یک جمع بخواهید یک موزیک
 را پخش کنیــد، احتماال آن موزیــک آنقدر صدایش ضعیف اســت 

که هیچ کســی متوجــه آن نخواهد شد.شــما می توانید بــا دانلود 
نــرم افــزار AmpMe – Social Music Party گوشــی هــای 
هوشــمند را با یکدیگــر هماهنگ کــرده و به صــورت همزمان یک 
موزیک را بــا دو یا چند گوشــی پخش کنیــد و از کیفیت صدای آن 
 لذت ببرید. این نــرم افــزار در گوگل پلی نمــره عالــی 4/2 از 5 را

 دریافت کرده است.

 دانلود نــرم افــزار اذان گــو 4.5.4 ؛ بــرای اندروید 
و آی او اس

 نرم افــزار اذان گــو )Azangoo( یکی از کاربردی تریــن و بهترین 
برنامــه های مذهبی اســت که به وســیله آن مــی توانیــد از زمان 
دقیــق اذان و اوقات شــرعی مطلع شــوید؛ همچنین این نــرم افزار 
 با محاســبه موقعیــت جغرافیایی شــما، محــل دقیق قبلــه را نیز

 نشــان می دهد. نرم افزار اذان گو عالوه بر امکانات گفته شده، تقویم 
 ســال جاری به همراه مناســبت ها و تعطیالت را در اختیار شما قرار 
می دهد. این نرم افزار توانسته است در گوگل پلی نمره عالی 4/5 از 5 

را نیز کسب کند. 

ویژگی آخرین نسخه پیام رسان های داخلی و برنامه های کاربردی

سامسونگ ٥٣٩ میلیون دالر به »اپل« غرامت می دهد
طبق آخرین رای دادگاهی در آمریکا، سامسونگ باید برای نقض حق امتیاز برخی اختراعات اپل، 5٣٩ 
میلیون دالر غرامت بپردازد.طبق رای هیئت منصفه دادگاه، سامســونگ باید 5٣٩ میلیون دالر غرامت 
به اپل بپردازد. اپل معتقد است اگر سامسونگ برخی از فناوری های نوین را در تولید موبایل هایی شبیه 
آیفون به کار نمی گرفت، به بزرگ ترین فروشــنده تلفن های هوشــمند در جهان تبدیل نمی شد.این 
رای مربوط به دعوی حقوقی است که در سال 2011 ارائه شــد. این در حالی است که دادگاه های قبلی 
سامســونگ را به نقض برخی حق امتیاز اختراعات اپل محکوم کرده بودند؛ اما میزان خسارت قانونی به 
درستی تعیین نشده بود. در همین راســتا هیئت منصفه دادگاهی در 2012 تصمیم گرفت سامسونگ 
باید 1.05 میلیارد دالر به اپل غرامت دهد؛ اما یکی از قضات آمریکایی این مبلغ را به 54٨ میلیون دالر 

کاهش داده بود.

تاثیر منفی دستگاه های الکترونیکی بر کیفیت خواب
استفاده طوالنی مدت و زیاد از تکنولوژی، ساعات و عادات خواب افراد را مختل کرده و آنها را به بیماری های 
مزمن همچون بی خوابی، توهم، فراموشــی و اختالل حواس دچار می کند.    نور روشــن ساطع شده از سوی 
صفحه نمایش دستگاه های الکترونیکی روی میزان ترشح هورمون های مختلف تاثیر گذاشته و ترشح هورمون 
مالتونین را که مسئولیت ایجاد حس خواب و تنظیم کیفیت خواب را برعهده دارد، غیرفعال و مسدود می کند.

 غیرفعال شدن این هورمون در بدن به طور قطع کیفیت خواب کاربران را به هم می ریزد و آنها را دچار بی خوابی 
می کند.ساخو ماتیو، پزشک مراقبت از سالمتی  دلیل این تاثیر مخرب را نگاه افراد به نور روشن صفحه نمایش 
گوشی های هوشمند، لپ تاپ، رایانه، تبلت و تلویزیون می داند و بر این باور است که مشاهده طوالنی مدت و زل 
زدن چشم به نمایشگر دارای نور روشن، کاربران را به بی خوابی، کم خوابی و حتی مشاهده خواب های پریشان و 
قطعه قطعه مبتال کند. بهتر است حداقل از یک ساعت قبل از خواب آلود شدن، گوشی های خود را کنار بگذارند.

 اپلیکیشن نقشه گوگل )گوگل مپ( یکی از 
قدرتمندترین و کامل ترین برنامه های نقشه 
جغرافیایی است که به کاربران در سراسر 
جهان موقعیت های موردنظرشان را نشان 
می دهد . دغدغه های کاربران گوشی های 
هوشمند همواره آن اســت در صورتی که 
نیازمند اتصال به اینترنت برای مسیریابی 
و ردیابی موقعیت جغرافیایی خود هستند، 
امکان آنتن دهی دکل های مخابراتی وجود 
نداشته باشد و یا میزان اعتبار سیم کارت 
و بسته های اینترنتی شــان به اتمام برسد 
و نتوانند  از آن اســتفاده کنند؛ چراکه این 
برنامه نیازمند اتصال به اینترنت و فناوری 

جی پی اس یا موقعیت یاب است. 
در چنین مواقعی، به صورت آفاین و بدون 
نیاز به اتصال اینترنت از گوگل مپ استفاده 

کنید.برای این کار بایــد ناحیه و محدوده 
موردنظر خود را از قبل با استفاده از اتصال 
به اینترنت وای فای یــا موبایل دیتا دانلود 
کنید که باتوجه به بزرگی و وســعت ناحیه 
جغرافیایی دانلود شده، حجمی از حافظه 
داخلی یا رم گوشی شما اشغال می شود که 
باید به خالی کردن ظرفیت حافظه گوشی 

خود از قبل اندیشیده باشید تا دچار مشکل 
نشوید.گوگل به منظور جلوگیری از اشغال 
حجم زیادی از ظرفیت حافظه گوشی شما، 
به صورت اتوماتیک و خــودکار تاریخچه 
محدوده های دانلود شده توسط شما را پس 

از گذشت 30 روز ) یک ماه ( حذف می کند.
در صورتی که می خواهیــد دانلود ناحیه و 

تاریخچه موردنظر پس از 30 روز به 
صورت اتوماتیک باز هم تمدید شود، باید 

به قسمت تنظیمات گوگل مپ رفته و دانلود 
دوباره آن را فعال ســازی کنید.کاربران به 
منظور دانلود ناحیــه جغرافیایی موردنظر 
خود می توانند ابتدا نقشــه شهر یا مکان 
مورد نظر را زوم و مشخص کرده و سپس در 
بخش جست وجو عبارت»OK Maps«  را 

تایپ کنند. 
با تایید کاربر، دانلود آن بخش از نقشــه 
که مشــخص کرده اند، آغاز خواهد شد. 
البتــه  کاربران بــه منظور فعال ســازی 
امکان اســتفاده آفاین از گــوگل مپ 
باید آخرین نســخه از این اپلیکیشن را 
 روی گوشــی های اندرویدی یا iOS خود

 دریافت کنند.

چگونه بدون نیاز به اینترنت از نقشه گوگل استفاده کنیم؟

ترفند

عکس  روز

تاسیس اولین کشور شناور جهان 
در اقیانوس آرام
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 رییس اداره راه و شهرسازی
 آران و بیدگل :

پروژه ۳۹۰ واحدی مسکن مهر 
آران و بیدگل استارت خورد

»مجتبی آراسته« اظهار کرد:  آران و بیدگل
با پیگیری های امام جمعه و نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی و همکاری اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان با مدیریت راه و شهرسازی آران و 
بیدگل، ادامه ســاخت و تکمیل پروژه مسکن مهر 
آران و بیدگل به تصویب رســید. وی افزود: پس از 
سال ها توانســتیم مجوز ادامه ساخت پروژه ۳۹۰ 
واحدی مســکن مهر ورودی آران و بیدگل را اخذ 
کنیم و شرکت پیمانکار استارت کار را زده و درصدد 
تکمیل این واحدها برای تحویل به متقاضیان مسکن 
مهر هستیم.این پروژه یک تفاهم سه جانبه بین اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مدیریت بانک 
مسکن استان و شرکت مهدفام اصفهان است و برای 
متقاضیان وام ۴۰ میلیونی با کارمزد ۴ درصد در نظر 

گرفته شده است.

فرماندار کاشان:
آموزش و مهارت آموزی نیاز 

اساسی معلوالن است
فرماندار کاشان کمک به جامعه  کاشان
هدف بهزیستی را خاص ارزیابی کرد و گفت: نباید 
این کمک ها محدود به مساعدت مالی شود، بلکه 
ظرفیت ســازی و توانمندی معلوالن به عنوان یک 

ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد.
»حمیدرضا مومنیــان« اظهار کــرد: تامین اقالم 
اساسی و نیازهای معیشتی خانوارهای دارای عضو 
معلول و کم توان، تالش قابل ستایشــی است؛ ولی 
نیاز اساسی معلوالن کسب آموزش، مهارت آموزی 
و اشتغال است تا روحیه خودباوری و عزت نفس در 
آنها تقویت شود. معاون استاندار اصفهان تاکید کرد: 
معلوالن مهارت آموخته و شاغل می توانند بهترین 
الگو برای جامعه و جوانان باشند چراکه ایشان با اتکا 
به توانایی های ذاتی خویش و کسب هنر و مهارت 
توانســته اند بر خیلی از محدودیت ها و تنگناها در 

اجتماع غلبه کنند.

بهره برداری از مرحله جدید 
کارخانه بازیافت شمش سرب

مرحله جدید کارخانه بازیافت  شهرضا
شمش سرب از ضایعات باطری درشهرک رازی 

شهرضا به بهره برداری رسید.
فرمانده شهرضا در آیین افتتاح این طرح گفت: 
در این مرحله از طرح بازیافت شــمش سرب از 
ضایعات باطری ۴۰هزار تن شمش سرب تولید 

می شود.
»علی اصغر رفیعی نژاد« افــزود: برای اجرای 
این مرحله، هشــت میلیارد تومان هزینه شده 

و زمینه اشتغال برای 6۰ نفر فراهم شده است.
کارخانه بازیافت شمش سرب با ظرفیت تولید 
ساالنه 15هزار تن سرب از باطری خودروهای 
صنعتی با 6میلیــارد تومان ســرمایه و ایجاد 
اشتغال برای 2۴نفر در سال1۳۹۳ فعالیت خود 

را آغاز کرد.

همزمان در فصل گالب گیری کاشان؛
افزایش1۹ درصدی آمار 
بازدید از بناهای تاریخی 

کاشان 
مسئول کمیته آمار و پردازش  کاشان
اطالعــات ســتاد هماهنگی خدمات ســفر 
شهرستان کاشان گفت: آمار بازدید گردشگران 
از بناهای تاریخی شــهر گل محمدی کاشان با 
صدرنشینی عروس باغ های ایرانی در ایام گالب 

گیری امسال افزایش 1۹ درصدی یافت.
 »علیرضا عبدا...  زاده« افزود: 6۰6 هزار و 6۹۴  
گردشگراز هفت بنای تاریخی شهر کاشان از 2۳ 
فروردین  تا پایان اردیبهشــت ماه سال جاری 

بازدید کردند.
به گفته وی، باغ فین در بیــن این بناها با ۴1۰ 
هزار و 22۰ نفر بازدیدکننده در صدر بازدیدها 
قرارگرفت و  موزه ملی کاشــان، حمام سلطان 
امیر احمد، کارگاه صنایع دستی نیز در رده های 

بعدی بازدید گردشگران قرار دارد.
وی در پایان اســکان  28 هــزار و 6۴5 نفر را 
در 2۷ مرکــز اقامتی دائم  کاشــان درروزهای 
گالب گیری یادآورشد و گفت: 12 هزار و 8۷۹ 
نفر از این تعداد در هتــل،1۰ هزار  1۷۳ نفر در 
هتل سنتی، دو هزار و 6۷۳ نفر در اقامتگاه بومی 
گردی، 521 نفر در هتــل آپارتمان و دو هزار و 

۳۹۹ نفر در مهمان پذیر اقامت داشته اند.

اخبار

زلزله خاموش در کمین شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

مفاد آراء 
3/125 شــماره صادره1397/31/493852  تاریخ ثبت صادره :1397/2/31 آگهي مفاد 
آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان كه در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه كثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي كه 
به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
اخذ نمایدو معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهي است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود یا معترض گواهي تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود 

. صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-- رأی شــماره 139760302019000065-1397/2/18- خانم زهره ســوالری 
دهاقانی فرزند فرج اله ششدانگ یك قطعه زمين مزروعی  به مساحت 1125/5مترمربع 
پالك شماره9 18 فرعی از 127 اصلی واقع در اراضی خلف دزجا دهاقان انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف آقایان محمدعلی قاسميان و رضا قاسم قنبری )مالكين رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/20
م الف:97/62 زهرا یعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك دهاقان

ابالغ وقت رسيدگي
پرونــده:  شــماره   9710460370200011 درخواســت:  شــماره   2 /717
9509982816600006 شماره بایگاني شعبه: 950345  نظر به اینكه خانم ليال قرباني 
فرزند تقي شكایتي عليه آقاي مهراب رحمتي فرزند علي دائر بر زناي به عنف در این دادگاه 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 950345 در این دادگاه ثبت و وقت رسيدگي براي 
روز 1397/04/11 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است نظر به اینكه متهم مجهول المكان 
مي باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیين دادرســي كيفري مراتب دو نوبت و به فاصله ده 
روز در یكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشــر مي گردد و از متهم مذكور 
دعوت به عمل مي آید جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف:4265 
شعبه 3 دادگاه كيفري یك استان اصفهان) 18 كيفري استان سابق( )139 كلمه، 1 كادر(

ابالغ وقت رسيدگي
پرونــده:  شــماره   9710460370200010 درخواســت:  شــماره   2 /718
9609980358700816 شماره بایگاني شعبه: 960294  نظر به اینكه خانم الهام جاللي 
جالل آبادي فرزند حســين و آقاي عبدا... احمدي فرزند علي شكایتي عليه آقاي حميد 
توكلي افجدي فرزند علي رضا دائر بر تجاوز به عنف در این دادگاه مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالسه 960294 در این دادگاه ثبت و وقت رسيدگي براي روز 1397/04/10 ساعت 
10 صبح تعيين شده اســت نظر به اینكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 
394 قانون آیين دادرسي كيفري مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشــر مي گردد و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آید جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و 
دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف:4261 شعبه 3 دادگاه كيفري یك 

استان اصفهان) 18 كيفري استان سابق( )149 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9710460370200009 درخواســت:  شــماره   2 /719
9609980358701310 شــماره بایگاني شــعبه: 960418  نظر به اینكه آقاي محمد 
محمدي خوانساركي فرزند محمد هاشم و خانم پري شيرواني فرزند اميرآقا شكایتي عليه 
آقاي مهران رضائي كليشــادي فرزند مرتضي دائر بر تجاوز به عنف در این دادگاه مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالســه 960418 در این دادگاه ثبت و وقت رســيدگي براي روز 
1397/04/10 ساعت 8/30 صبح تعيين شده اســت نظر به اینكه متهم مجهول المكان 
مي باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیين دادرســي كيفري مراتب دو نوبت و به فاصله ده 

روز در یكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشــر مي گردد و از متهم مذكور 
دعوت به عمل مي آید جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف:4266 
 شــعبه 3 دادگاه كيفري یك اســتان اصفهان) 18 كيفري استان ســابق( )148 كلمه، 

1 كادر(
اجراييه

3/91 شماره اجرایيه:9710426793500083  شماره پرونده:9509986793501128 
شــماره بایگاني شــعبه:951130 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793500086 و شماره دادنامه مربوطه 9609976793500286 محكوم عليه 
آزاده آستركي فرزندر ضا به نشــاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سي 
ميليون ریال بابت وجه چك به شماره هاي 788253/39 مورخ 94/11/26 و 78825253 
مورخ 94/10/25 و مبلغ 1/830/000 ریال بابت هزینه هاي دادرســي و خسارت تاخير 
تادیه از تاریخ سررســيد هریك از چكهاي موصوف لغایت اجراي حكم در حق محكوم 
له ناصر كاظمي جروكاني فرزند عبداله به نشاني اصفهان خ آتشگاه خ نبوي منش كوچه 
فدك منزل شخصي و نيم عشــر در حق اجراي احكام. محكوم عليه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام 
مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف 
سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي 
كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حكم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگيزه 
فرار از اداي دین به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت دیون كافي نباشــد موجب 
مجازات تعزیري درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا 
تودیع وثيقه یا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 4254 شــعبه 5 حقوقي شوراي حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهداي مدافع حرم( )415 كلمه، 4 كادر(
اجراييه

3/92 شماره اجرایيه:9710426793500085  شماره پرونده:9609986793500622 
شــماره بایگاني شــعبه:960626 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710096793500087 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793502495 محكوم 
عليه محسن كامران دستجردي فرزند اسماعيل به نشاني مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 144/000/000 ریال بابت چك به شماره هاي 536918 مورخ 90/4/25 
و 606423 مورخ 90/2/30 و 356922 مــورخ 90/3/15 و مبلغ 3/100/000 ریال بابت 
هزینه هاي دادرسي و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد هر یك از چكهاي موصوف 
لغایت اجراي حكم در حق محكوم له كمال حاجي كریميان فرزند فيض اله به نشاني استان 
اصفهان شهر اصفهان خ نشاط ك مسجد قصر منشي )13( ك شهيد سيالني پ 11 و نيم 
عشر در حق اجراي احكام، محكوم عليه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف سي روز كليه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به 
همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر 

در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خــودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزیري درجه هفــت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احكام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 
1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دین به نحوي كه باقيمانده 
اموال براي پرداخت دیون كافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثيقه یا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. م الف: 4258 شعبه 
5 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شهداي مدافع حرم( )415 كلمه، 4 كادر(

اجراييه
3/94 شماره اجرایيه:9710420350100064  شماره پرونده:9609980350100935 
شــماره بایگاني شــعبه:961129 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9710090350100066 و  شــماره دادنامه مربوطه 9609970350101949 محكوم 
عليه كورش شــيخ ســجادیه فرزند رضا به نشــاني مجهول المكان محكوم اســت به 
1- پرداخت مبلغ 810/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تادیه 
از تاریخ 96/9/22 لغایت وصول بر اساس شــاخص اعالمي بانك مركزي 2- پرداخت 
مبلغ 26/768/000 ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ 1/050/000 ریال بابت هزینه نشر 
و مبلغ 25/640/000 ریال بابت حق الوكاله وكيــل در حق محكوم له حميد اویس قرن 
فرزند عباس به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان خيابان امام خميني كوچه 18 كوچه 
دكتر شریعتي فروشگاه فجر ابزار كدپســتي 8193936381 همراه 09131117426 با 
وكالت فرید سلگي فرزند رسول به نشاني اصفهان چهارباغ خواجو بعد از خيابان شهداي 
خواجو بعد از منوچهري روبروي بانك ملي ســاختمان سمسار طبقه دوم واحد 15 همراه 
09132041322 و 3- پرداخت مبلغ 40/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت. راي صادره غيابي است. محكوم عليه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احكام مدني(. 2-ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرایيه نداند باید ظرف سي روز كليه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
دیگر در اموال مذكور از زمان یك سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394(. 4-خودداري محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 
34 قانون اجراي احكام مدني و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت 
مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگيزه فرار از اداي دین به نحوي كه 
باقيمانده اموال براي پرداخت دیون كافي نباشــد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا 
جزاي نقدي معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
محكوميت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي 
محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثيقه یا معرفي كفيل توســط 
 محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراي محكوميت مالي 1394(. 

م الف: 4264 شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان )468 كلمه، 5 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/140 مرجع رسيدگی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی دهاقان به نشانی دهاقان 
پشت بانك ملی مجتمع شوراهای حل اختالف كالســه پرونده 96/772 وقت رسيدگی 
مورخ 97/5/23 ساعت 5 عصر مشخصات خواهان امين آقا حسينی فرزند حسين به نشانی 
دهاقان خ ش ســيد رضا حجازی روبروی مواد قضایی اطلس مشخصات خوانده مهدی 
موفق نيا فرزند رحيم مجهول المكان به خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اجرت نگهداری بلدرچين به انضمام هزینه های دادرسی و تاخير و تادیه گردشكار خواهان 

خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادنامه و وقت رسيدگی به وی از طریق 
نشر آگهی وفق ماده 72 قانون آئين دادرسی مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذكور 
خالصه دادخواست و مســتندات یك نوبت آگهی می گردد خواندهمی تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم و دریافت و در وقت مقرر در جهت رسيدگی 
حاضر گردد.  م الف:97/63 شعبه اول مجتمع شماره یك شورای حل اختالف  دهاقان 

)153 كلمه، 2 كادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/141 بدینوســيله به آقاي رامين رئوفي فرزند هادي فعاًل مجهــول المكان ابالغ مي 
گرددكه خواهان دانشگاه آزاد اسالمي واحدشهرضابه ریاست دكترفریدنعيمي به نشاني 
شهرضاخ پاسداران دانشگاه آزاداسالمي واحدشهرضادادخواستي به خواسته محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ یكصدوهفتادوپنج ميليون ریال بابت چك شماره 796320 مورخ 
1 / 3 / 95 به مبلغ ســي وپنج ميليون ریال  و چك شــماره 796321 مورخ 1 / 4 / 95 به 
مبلغ سي وپنج ميليون ریال وچك شــماره 796322 مورخ 1 / 5 / 95 به مبلغ سي وپنج 
ميليون ریال  و چك شماره 796323 مورخ 1 / 6 / 95 به مبلغ سي وپنج ميليون ریال وچك 
شماره 796324 مورخ 1 / 7 / 95 به مبلغ ســي وپنج ميليون ریال ومحكوميت خوانده به 
پرداخت خسارت دفتري ودادرسي به این شورا تسليم كه بكالسه 97 / 233 ش 1 ح ثبت 
و وقت رسيدگي براي روز سه شــنبه مورخ 1 / 5 / 97  ساعت 30 / 9 صبح تعيين گردیده 
اینك حسب درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یك نوبت دریكي 
از جراید كثيراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یك ماه بامراجعه به دبيرخانه 
شوراي حل اختالف شماره یك شهرضا واخذ نســخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس 
كامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبيان نمایيدوبراي جلســه رسيدگي فوق نيزدرشوراي 
حل اختالف شماره یك شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتياج به نشرآگهي باشد یك نوبت 
منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. م الف: 136 رئيس دبيرخانه شوراي حل 

اختالف شماره یك شهرضا )236 كلمه، 3 كادر(
ابالغ رای

3/142 كالســه 592/96 دادنامه: 123-97/2/22 مرجع رســيدگی: شعبه دوم حقوقی 
شوراهای حل اختالف تيران، خواهان: اصغر كرمی فرزند مجيد به نشانی شهرك بهارستان 
خ بهارستان 13 شرقی ساختمان مســكن مهر فلزی بلوك دی 4 طبقه دوم شرقی منزل 
شخصی، خواندگان: 1- ایرج مرادی فرزند ناصر به نشانی تيران روستای خرمنان محله 
باال منزل شخصی ایرج مرادی 2- فرزاد حميدی  فرزند ذبيح اله به نشانی مجهول المكان، 
خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی یك دستگاه خودروی سواری سمند مدل 82 به شماره 
انتظامی 43-663ص45 مقوم به مبلغ یكصد و شصت ميليون ریال به انضمام خسارات 
قانونی و دادرسی، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دعوی مطروحه از ناحيه 
اصغر كرمی فرزند مجيد به طرفيت 1- ایرج مرادی فرزند ناصر 2- فرزاد حميدی فرزند 
ذبيح اله به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یكدستگاه خودروی سواری سمند مدل 82 به 
شماره انتظامی 43- 663 ص 45 و مطالبه كليه خسارات دادرسی شورا نظر به دادخواست 
تقدیمی خواهان و قرارداد مورخ 95/4/13 كه مبين فروش خودروی مذكور توسط خوانده 
ردیف اول به خواهان می باشد و پاسخ استعالم پليس راهور كه مبين مالكيت اوليه خوانده 
ردیف دوم نسبت به پالك می باشد و اینكه انتقال خودرو به نام خریدار از الزامات ضمنی 
قرارداد اســت و خواندگان ایراد و دفاعی به عمل نياورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانســته و مســتنداً به مواد 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين 
دادرسی مدنی حكم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی یاد شده به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 2/200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم عمومی حقوقی تيران است و 
در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینكه برگ سبز خودرو مذكور به نام خواهان می باشد 
و نظر به مالكيت اوليه خوانده ردیف دوم نســبت به پالك و اینكه مرجعی جهت استعالم 
مالك سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی وجود ندارد. لذا به استناد بند 4 ماده 84 قانون 
آئين دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی تيران است. م الف:93 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف تيران )422 كلمه، 4 كادر(

حدود دو دهه اســت که دیو  شهرضا
سیاه خشکسالی چهره کریه خود را در همه 
جای کشور نمایان کرده است. خشکسالی 
تنها یک بحران زیست محیطی ساده نیست 
که تبعات ناشی از آن محدود به بخش خاصی 
از جامعه باشد. همه امور به آب وابسته است؛ 
به همین دلیــل ایجاد هرگونه مشــکلی 
همچون آلودگی منابع آب، کم شدن بارش ها 
 و خشکسالی همه بخش ها را تحت تاثیر خود 

قرار می دهد.

کم آبی، یکی از مهم ترین ویژگی های فالت ایران 
است. 

آریایی ها پس از ورود به فــالت مرکزی ایران، به 
دلیل خشکسالی ها و کم آبی ها، برای نخستین بار 
در جهان، اقدام به حفر قنات کردند؛ سیســتمی 
که تــا روزگار ما هم چنــان مورد اســتفاده قرار 
می گیرد و به اذعان کارشناســان حوزه کشاورزی 
و آبخیزداری، بهترین روش بــرای تامین آب در 
مناطق کم آب است؛ اما خشکسالی های پی در پی 
این منبــع مهم تامین آب کشــاورزی را با بحران 

مواجه کرده است.
شهرستان شهرضا از جمله شهرستان های استان 
اصفهان اســت که به دلیل قرار گرفتن در منطقه 
نیمه بیابانــی، همواره با معضل کم آبی دســت به 

گریبان بوده است. 
در این شهرستان 2۳ روســتا قرار دارد که سابقه 
حفر برخی از رشــته های قنوات در آنها به حدود 
5۰۰ ســال قبل بازمی گردد که این مسئله نشان  
از تالش نیاکان ما برای دســتیابی به منابع آبی و 

حفظ این سرمایه ارزشمند طبیعی دارد.
پیشینه شهرضا به دوران ایران باستان بازمی گردد. 
در آن زمان شهرضا قریه ای بوده در 1۴ فرسنگی 

اصفهان، که »قلعه سمیرم« نامیده می شد. 
این قریــه کــه در آن روزگار حصارهای محکمی 

داشت، به سه بخش تقسیم شده بود:

تاریــخ،  طــول  در 
سلســله های گوناگــون 
زیــار،  آل   جملــه  از 
دیلمیــان، ســلجوقیان 
 ، ن هیا مشــا ز ر ا خو و
ایلخانان و صفویان بر این 
شهرســتان چیره شده و 
آن را در قلمرو خود قرار 

داده بودند.
در دوران صفویه، شــهرضا به دلیــل نزدیکی به 
پایتخت، اهمیت بسیاری یافت و یکی از نقاط آباد 
کشور به شمار می آمد. در آن زمان جهانگردان و 
سیاحان مشهوری چون » تاورنیه « از آن دیدن و 

در سفرنامه های خویش یاد کرده اند.
مناطق روســتایی شهرستان شــهرضا دارای آب 
و هوایی خــوش و باغ هــای مصفا هســتند که 
 هر کدام تفرجگاهی زیبا و دلنشــین محســوب 

می شوند. 
با این همه، مهــم ترین مناطــق تفریحی اطراف 
شهرضا عبارت است از: سیاه ســر، چشمه حیدر، 
حوض ماهی، بودجان، ســورمنده، موروک، دره 

شــاه، پرک آباد. باغ های 
اســفرجان، هونجــان، 
زرچشمه، دزج ، قمبوان 

و ... .
 شهرضا، سرزمین سبز و 
کهنی که امروزه به دلیل 
خشکســالی با مشــکلی 
جدی برای کشاورزان و 
دامداران این خطه به شمار می آید و حتی مناطق 
عشــایری آن را با بحران خشکسالی و آسیب های 

ناشی از آن مواجه کرده است. 
سال گذشته آبرســانی ســیار برای 5۰ درصد از 
مناطق عشایری انجام شد، اما امسال این عملیات 

باید برای تمام این مناطق انجام شود. 
اســتمرار خشکســالی ضرورت افزایش عملیات 
آبرســانی ســیار را افزایش می دهد و در صورت 
نداشــتن مدیریت موثر، این بحران شــکل جدی 

تری به خود می گیرد. 
»مجتبــی اورنگی« با بیان اینکه ســاالنه دو هزار 
مشترک جدید به شرکت آب و فاضالب شهرستان 
شهرضا اضافه می شوند، گفت: دامنه بحران کم آبی 

در برخــی روســتاهای این شهرســتان به حدی 
است که مشــکالت عدیده ای از جمله بدهی های 
بانکی و مشــکالت بــا ادارات خدمات رســان را 
برای آنها به وجود آورده اســت و در این شــرایط 
 بحرانی قطع انشــعاب یک واحد تولیدی به صالح 

نیست.
مدیر اداره جهاد کشــاورزی شــهرضا نیز با اشاره 
به اینکه خشکســالی باغ های شهرستان شهرضا 
را تهدید می کنــد، گفت: خشکســالی مانند یک 
زلزله بزرگ اما خاموش است که سالمت و اقتصاد 
کشــاورزی را به مخاطره انداخته است؛ بنابراین 
باید از کشاورزان بیشتر حمایت شود که ما به این 
منظور برای حفظ باغ ها در شهرضا آب رسانی سیار 
به باغ هــای دارای بحران را در دســتور کار جهاد 

کشاورزی قرار داده ایم.
»علیرضا باقری« از جمله راهکارهای ارائه شــده 
برای حفظ باغ ها در شهرستان شهرضا را آموزش 
باغــداران به عنوان پیشــگامان اصلــی مبارزه با 
خشکســالی در این زمینه، تامیــن آب باغات به 
صورت ســیار و با به کارگیری تانکرهای آبرسانی، 
استفاده از چاه های آبی در روســتاها که در حال 
حاضر بال اســتفاده هســتند، بیان کــرد و گفت: 
تهیه لوله برای انتقال آب، الیروبی قنوات، احداث 
استخرهای ذخیره آب، استفاده از مواد شیمیایی 
مناسب یا ســایر روش های ممکن برای حذف گل 

در درختان میوه در باغات است.
حمایت بخش دولتی از دانــش بومی با هدف رفع 
مشکالت موجود و تامین ســهم آیندگان از منابع 
طبیعی، جــزو مهم ترین اولویت هــا در مدیریت 
با خشکسالی اســت که آبرسانی ســیار به باغ ها 
باید جــزو مهم ترین اولویت این شهرســتان قرار 
گیرد؛ به خصوص که شهرستان شهرضا به عنوان 
شهرســتان پایلوت در الگوی کشــت در کشــور 
اســت و باید از اقتصاد غیرکشــاورزی در مناطق 
روستایی با توجه به اســتمرار وضعیت خشکسالی 
 و کاهــش ســوددهی فعالیت های کشــاورزی، 

حمایت شود.

زلزله خاموش در کمین شهرضا
  خشکسالی مانند  زلزله ای بزرگ اما خاموش، سالمت و اقتصاد کشاورزان شهرضا را به مخاطره انداخته است؛  

یوکابد کمالی

 آبرسانی سیار 
به باغ ها باید جزو مهم ترین 

اولویت های شهرستان 
شهرضا قرار گیرد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2426 | May 26,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2426| شنبه 5  خرداد 1397 | 10  رمضان  1439

No. 2426| May 26, 2018|  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
3/124 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شماره 139560302008007534 -  21 / 12 / 95 - سیدرسول کهنگي فرزند 
سیدهاشم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه باساختمان هاي تحتاني وفوقاني آن 

مفروزي ازپالک 1126 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 45 / 38 مترمربع.
2. رای شماره 139560302008007535 -  21 / 12 / 95 - سیدمحمودکهنگي فرزند 
سیدشریف سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه باساختمان هاي تحتاني وفوقاني آن 

مفروزي ازپالک 1126 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 45 / 38 مترمربع.
3. رای شماره 139660302008001609 -  29 / 03 / 96 - محمدقاسم احساني فرزند 
علي باز ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 556 فرعــي از 33 اصلي مهرقویه به 

مساحت 50 / 117 مترمربع.
4. رای شــماره 139660302008004942 -  14 / 09 / 96 - حیدرقاسمي نژاد فرزند 
قربانعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 495 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به 

مساحت 144 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008005028 -  20 / 09 / 96 - ولي اله ناظم فرزند ابوالقاسم 
4 . 5 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 

23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008005031 -  20 / 09 / 96 - نگارشاهنظري فرزند اکبر 
12 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
7. رای شماره 139660302008005032 -  20 / 09 / 96 - زهرا ناظم فرزند ابوالقاسم 7 
. 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008005033 -  20 / 09 / 96 - لیال ناظم فرزند ابوالقاسم 7 
. 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008005034 -  20 / 09 / 96 - کورش ناظم فرزند ابوالقاسم 
4 . 5 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي از 

23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
10. رای شــماره 139660302008005035 -  21 / 09 / 96 - فاطمه مؤمنیان فرزند 
عوض 6 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 فرعي 

از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008005036 -  21 / 09 / 96 - ســحر ناظم به والیت 
پدرش ابوالقاسم 6 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 

328 فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008005045 -  22 / 09 / 96 - علي اصغر ناظم فرزند 
ابوالقاسم 4 . 5 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 

فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
13. رای شــماره 139660302008005047 -  22 / 09 / 96 - طاهــره ناظــم فرزند 
ابوالقاسم 7 . 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 

فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008005051 -  22 / 09 / 96 - فاطمــه ناظــم فرزند 
ابوالقاسم 7 . 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 

فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008005053 -  22 / 09 / 96 - ابوالقاســم ناظم فرزند 
حسین 21 حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 328 

فرعي از 23 اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 55 / 165 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008006224 -  24 / 11 / 96 - ناهیدکاظمــي فرزند 
عبدالعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 170 فرعي از 23 اصلي ســودآباد به 

مساحت 35 / 236 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008006323 -  28 / 11 / 96 - سیدمرتضي موسوي نژاد 
فرزند سیدیداله ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 11759 و 1645 )که به شماره 

13824 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 24 / 52 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008006333 -  29 / 11 / 96 - محمدرضا ربیعي فرزند 

امراله  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به مساحت 90. 122 مترمربع مفروزی از پالک 1 / 68 اصلي 
که بشــماره 225 اصلي تبدیل شده است وبه انضمام قســمتی از پالک 91 / 225 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه به مســاحت 137 مترمربع مفروزی از پالک 91 / 225 که 
به انضمام قسمتی از پالک 1 . 68 اصلي که به شماره 225 اصلي تبدیل شده است جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
19. رای شــماره 139660302008006334 -  29 / 11 / 96 - ملوک سلطاني فرزند 

عبدالکریم  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به مساحت 90. 122 مترمربع مفروزی از پالک 1 / 68 اصلي 
که بشــماره 225 اصلي تبدیل شده است وبه انضمام قســمتی از پالک 91 / 225 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه به مســاحت 137 مترمربع مفروزی از پالک 91 / 225 که 
به انضمام قسمتی از پالک 1 . 68 اصلي که به شماره 225 اصلي تبدیل شده است جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
20. رای شــماره 139660302008006374 -  30 / 11 / 96 -- سیدابوالقاسم طیبي 
فرزند سیداسداله ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 985 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 

مساحت 11 / 18 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008006375 -  30 / 11 / 96 - سیدابوالقاسم طیبي فرزند 
سیداسداله ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 985 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 

80 / 17 مترمربع.
22. رای شــماره 139660302008006421 -  30 / 11 / 96 - شــیرین برهان فرزند 
یداله ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 12 فرعي از 50 اصلي اله آباد به مساحت 

230 مترمربع.
23. رای شــماره 139660302008006854 -  20 / 12 / 96 - محمدحسن سبزواري 
فرزند رضاقلي سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 539 و 8636 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 90 / 301 مترمربع.
24. رای شماره 139660302008006855 -  20 / 12 / 96 - اشرف حاج هاشمي فرزند 
امیرحمزه سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 539 و 8636 فرعي 

از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 90 / 301 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008006860 -  20 / 12 / 96 - سیدعبداله ابطحي موسي 
آبادي فرزند سیدسراج الدین ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 534 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت 92 / 101 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008006904 -  21 / 12 / 96 - محمدپاکنام فرزند رحمن 
ششدانگ یکباب ساختمان مفروزي ازپالک 1717 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 
61 / 194 مترمربع درازاي 200 سهم مشاع از600 ســهم یک حبه از72 حبه ششدانگ 

پالک 1717. 2 انتقال عادي ازطرف احمدتهرانچي.
27. رای شماره 139660302008006908 -  21 / 12 / 96 - عبدالعلي پورغالم فرزند 
امراله 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه مفروزي ازپالک 12 

فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 35 / 320 مترمربع.
28. رای شــماره 139660302008006909 -  21 / 12 / 96 - پروین پورغالم فرزند 
عبدالعلي 30 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه مفروزي ازپالک 

12 فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 35 / 320 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008006967 -  24 / 12 / 96- صغري اکبري نیا فرزند 

 رضاقلي ششــدانگ یکباب خانه مفــروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه به مســاحت
 80 / 207 مترمربع درازاء یکصدوبیســت وســه - دوهزاروپانصدم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ پالک 157 اصلي انتقال عادي ازطرف علي آقائي.
30. رای شماره 139660302008006968 -  24 / 12 / 96 - معصومه اکبري نیا فرزند 
رضاقلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه به مساحت 187 
مترمربع درازاي یکصدوشصت ونه - ســه هزاروهفتصدوپنجاهم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 157 اصلي که میزان هشتادوشش - هفت هزاروپانصدم حبه مشاع آن 

انتقال عادي ازطرف علي آقائي.
31. رای شــماره 139660302008006982 -  27 / 12 / 96 - احمدرضــا اکبري نیا 
فرزند رضاقلي ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه 

به مساحت 250 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008006983 -  27 / 12 / 96 - محمدرضــا اکبري نیا 
فرزند رضاقلي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 157 اصلي محمودیه به 
مساحت 190 مترمربع درازاي سیصدوچهل وسه  - هفت هزاروپانصدم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پالک 157 اصلي که میزان سیصدوسي وشش - ده هزارم حبه مشاع آن 
انتقال عادي ازطرف زهره اکبري نیاومیزان نودویک - هفت هزاروپانصدم حبه مشاع آن 

انتقال عادي ازطرف علي آقائي.
33. رای شماره 139660302008006987 -  27 / 12 / 96 - رضاشباني فرزند منوچهر 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 30 فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت 

25 / 155 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008006988 -  27 / 12 / 96 - حمیدرضاجلــي فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یکباب مغازه باطبقات فوقاني وتحتاني آن مفروزي ازپالک 5275 
) که قباًل 987 الي 989 بوده است( فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 78 / 32 مترمربع.

35. رای شماره 139660302008006990 -  27 / 12 / 96 - بتول یزدخواستي فرزند 
عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 512 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 31 / 229 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008006992 -  27 / 12 / 96 - محمدچیت سازي فرزند 
مصطفي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت  100  مترمربع.
37. رای شــماره 139660302008006994 -  27 / 12 / 96 - محبوبه ســالک فرزند 
محمود ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعــي از 2 اصلي فضل آباد به 
مساحت   100  مترمربع درازاء نیم سهم مشــاع ازهشتادسهم ششدانگ پالک 1552. 2 

انتقال عادي ازطرف امیرچیت ساز.
38. رای شــماره 139660302008006997 -  27 / 12 / 96 - سیدمحمدرضابطحائي  
فرزند سیدکاظم 30 حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 173 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 44 / 203 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008006998 -  27 / 12 / 96 - سیدعباس بطحائي  فرزند 
سیدکاظم 42 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 173 فرعي از 

2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 44 / 203 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008006999 -  27 / 12 / 96 - عباس اباذري فرزند علي 
پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1272 فرعي از 3 

اصلي موغان به مساحت ششدانگ 06 / 195 مترمربع.
41. رای شماره 139660302008007000 -  27 / 12 / 96 - مهدي چیت سازي فرزند 
مصطفي ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي فضل 

آباد به مساحت 109 مترمربع.
42. رای شماره 139660302008007001 -  27 / 12 / 96 - زهرایزدي فرزند اکبریک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1272 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت ششدانگ 06 / 195 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008007003 -  27 / 12 / 96 - عبدالمجیدرضوان  فرزند 
ابوالقاسم ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3754 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 10 / 192 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008007006 -  27 / 12 / 96 - لطف اله عبدالي فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1760 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 70 / 218 مترمربع.
45. رای شــماره 139660302008007009 -  27 / 12 / 96 - اعظم مختاري فرزند 
حسن ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1124 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 

75 / 147 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008007010 -  27 / 12 / 96 - مصطفي اطرشي فرزند 
عباس ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 250 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

30 / 126 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008007011 -  27 / 12 / 96 - سردیارمحمدي فرزند 
وفادارسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 2934 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت ششدانگ 60 / 57 مترمربع.
48. رای شماره 139660302008007012 -  27 / 12 / 96 - حمیده زیالبي سندگان  
فرزند حیدرقلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 2934 فرعي از 

3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 60 / 57 مترمربع.
49. رای شماره 139660302008007013 -  27 / 12 / 96 - امیرحسین جریده دار فرزند 
محمدرضابه والیت پدرش  ششدانگ یکباب خانه  مفروزي ازپالک 878 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 260 مترمربع.
50. رای شماره 139660302008007014 -  27 / 12 / 96 - زیباطالبیان فرزند احمدسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه باســاختمان هاي تحتاني وفوقاني آن مفروزي 

ازپالک 5394 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 10 / 18 مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008007015 -  27 / 12 / 96 - مجتبي فرهادزاد فرزند 
محمدرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه باساختمان هاي تحتاني وفوقاني آن 

مفروزي ازپالک 5394 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 10 / 18 مترمربع.
52. رای شــماره139660302008007016 -  27 / 12 / 96 - احمدرضامکــي فرزند 
محمدحسین چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 906 فرعي از 2 

اصلي فضل آبادبه مساحت ششدانگ 92 / 132 مترمربع.
53. رای شماره139660302008007017 -  27 / 12 / 96 - رقیه بقائي فرزند حسینعلي 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 906 فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت ششدانگ 92 / 132 مترمربع.
54. رای شماره 139660302008007018 -  27 / 12 / 96 - مصطفي علي عابدي فرزند 

یوسف چهاردانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 921  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 
84 / 95  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 922. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه را 

داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 922  فرعی از 3  اصلی موغان  به 
مساحت 06 / 167  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 921. 3 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
55. رای شماره 139660302008007019 -  27 / 12 / 96 - زهره شباني فرزند مصطفي 

دودانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 921  فرعی از 3  اصلی موغان  به 
مساحت 84 / 95  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 922. 3 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 922  فرعی از 3  اصلی موغان  به مساحت 
06 / 167  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 921. 3 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
56. رای شماره139660302008007020 -  27 / 12 / 96 - محمدعلي براهیمي فرزند 
یحیي 52 و چهارپنجم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مفروزي ازپالک 
1 . 1422 و 2 . 1422 ) که بشماره 15642 تبدیل شــده (  فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت ششدانگ 60 / 110 مترمربع.
57. رای شماره139660302008007021 -  27 / 12 / 96 - مهین دخت براهیمي فرزند 
یحیي 19 و یک پنجم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مفروزي ازپالک 
1 . 1422 و 2 . 1422 ) که بشماره 15642 تبدیل شــده (  فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت ششدانگ 60 / 110 مترمربع.
58. رای شماره 139660302008007024 -  27 / 12 / 96 - فاطمه زارع فرزند حسین 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 985فرعي از 2 اصلي فضل 

آبادبه مساحت 40 / 161 مترمربع.
59. رای شــماره 139660302008007026 -  27 / 12 / 96 - فرهادخان بازي فرزند 
فردوس  ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 985فرعــي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت 40 / 161 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008007060 -  28 / 12 / 96 - سیدحسن سجادیان فرزند 
سیدحبیب اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 

فرعي از 23 اصلي سودآبادبه مساحت ششدانگ 57 / 100 مترمربع.
61. رای شماره 139660302008007063 -  28 / 12 / 96 - زینب قانع شهرضا فرزند 
ابوالقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي 

از 23 اصلي سودآبادبه مساحت ششدانگ 57 / 100 مترمربع
62. رای شــماره 139660302008007064 -  28 / 12 / 96 - مریــم اباذري فرزند 
حســینعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 152 فرعي از 21 اصلي رشکنه به 

مساحت 65 / 326 مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008007069 -  28 / 12 / 96 - طاهــره نباتــي فرزند 
 حسین ششدانگ یکباب انبار مفروزي ازپالک 418 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت

 35 / 46 مترمربع.
64. رای شــماره 139660302008007070 -  28 / 12 / 96 - علیرضاپژوهان فرزند 
بهرام ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 106 فرعي از 32 اصلي دست قمشه به 

مساحت 50 / 77 مترمربع.
65. رای شــماره 139760302008000475 -  02 / 02 / 97 - زهره دهقان شــهرضا 
فرزند اسماعیل ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 8944 فرعي از 1 اصلي ابنیه  به 

مساحت 05 / 24 مترمربع
66. رای شماره 139760302008001189 -  25 / 02 / 97 - یعقوب خلیلي فرزند جان 
محمد ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1008 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 05 / 199 مترمربع
67. رای شــماره 139760302008001208 -  26 / 02 / 97 - شــراره میرزائي فرزند 

علیرضادودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 523 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 36 / 180  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 140 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 63 / 30 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 523 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
68. رای شماره 139760302008001209 -  26 / 02 / 97 - امیدمندکیان شهرضا فرزند 

ولي اله چهاردانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 523 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 36 / 180  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 140 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 140 فرعی از 23  اصلی سودآباد به مساحت 
ششدانگ 63 / 30 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 523 فرعي وششدانگ پالک 

2880 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
بند ب(

1. رای شماره 139560302008006269 -  22 / 10 / 95 -  شهین مرتضوي فرزند سراج 
الدین ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 794 و 793  فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 
مساحت 05 / 147 مترمربع ) باقیدبه اینکه منافع وحق فسخ این راي ازپالک فوق درزمان 
حیات بامصالح آقاي سیدعلي اکبرتقوي فرزندسیدنعمت اله مي باشد( که در آگهی اولیه 

نوع ملک اشتباه قید گردیده است واینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شــماره 139660302008006231 - 25 / 11 / 96-  نورالــه آقاســي فرزند 
عبدالکریم سه دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1 فرعی از 
100  اصلی فیض آباد  به مساحت ششــدانگ  48 / 125 مترمربع درازاء تمامت 72 سهم 
ویازده - دوازدهم سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 
سیدمسعودرضامدني احدي ازورثه سیدحسام مدني که در آگهی اولیه  میزان انتقال عادي 

اشتباه قید گردیده بودواینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139660302008006232 - 25 / 11 / 96- حمیدرضــاگل آقائــي 
شاپورآبادي فرزند رضا دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1  فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 48 / 125 مترمربع درازاء تمامت 
52 سهم ویک - دوازدهم سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه 
ازطرف سیدمسعودرضامدني احدي ازورثه سیدحسام مدني که در آگهی اولیه  میزان انتقال 

عادي اشتباه قید گردیده بودواینک تجدید آگهی می شود..
4. رای شــماره 139660302008002329 - 11 / 03 / 94- ثریاسبزواري فرزند احمد 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مفروزی از پالک 2 / 1387 و 1892 به مساحت 
ششدانگ 67 / 39 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک فرعي اشتباه قید گردیده بودواینک 

تجدید آگهی می شود.
5 . رای شماره 139660302008004925 - 14 / 09 / 96- محمدآریان فرفرزند سیف 
اله ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه مفروزی از پالک 1904 فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
به مساحت 13 / 16 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 15883 و 1537 جمعًا 
تشکیل یکباب خانه راداده است درازاء 13 سهم مشــاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 
1904. 2 انتقال عادي ازطرف خالق اســحاقي که در آگهی اولیه  نام انتقال دهنده عادي 

اشتباه ذکرگردیده واینک تجدید آگهی می شود.
6 . رای شماره 139660302008001610 - 29 / 03 / 96- اکبرصفدریان کرویه فرزند 
حسین ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 
مســاحت 35 / 162 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک اصلي اشــتباه قیدگردیده واینک 

تجدید آگهی می شود.
7 . رای شماره 139660302008005534 - 28 / 09 / 95- منصورموالئیان فرزند نعمت 
اله سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 / 3397 فرعی از 1 
اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 40 / 169 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک فرعي اشتباه 

قیدگردیده واینک تجدید آگهی می شود.
8 . رای شماره 139660302008005535 - 28 / 09 / 95- زهرادهقان فرزند حسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 / 3397 فرعی از 1  اصلی ابنیه 
به مساحت ششدانگ 40 / 169 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک فرعي اشتباه قیدگردیده 

واینک تجدید آگهی می شود.
9 . رای شماره 139660302008005822 - 30 / 10 / 96- مسعودمرداني فرزند اسحق 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1551 فرعی از 2 
اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 70 / 179 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک اصلي 

اشتباه قیدگردیده واینک تجدید آگهی می شود.
10 . رای شــماره 139660302008005823 - 30 / 10 / 96- احســان مرداني فرزند 
مسعود دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1551 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 70 / 179 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک اصلي 

اشتباه قیدگردیده واینک تجدید آگهی می شود.
11 . رای شماره 139660302008005684 - 21 / 10 / 96- علیرضاپیروي فرزند ولي 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 168 فرعی از 23 
اصلی سود آباد به مساحت ششدانگ 26 / 195 مترمربع که در آگهی اولیه  شماره رااشتباه 

قیدگردیده واینک تجدید آگهی می شود.
12. رای شــماره 139660302008004258 - 96/08/11- وراي اصالحــي 
139760302008000943 - 18 / 02 / 1397  مهدي اباذري فرزند حســن ششدانگ 
دوباب مغازه بازیرزمین وساختمان مسکوني آن مفروزی از پالک 3042 فرعی از 3 اصلی 
موغان به مساحت 98 / 65 مترمربع که در آگهی اولیه  مساحت اشتباه قیدگردیده واینک 

تجدید آگهی می شود.
13. رای شــماره 139660302008005240 - 96/09/29- وراي اصالحــي 
139760302008000532 - 04 / 02 / 1397  عفت باباربیع فرزند حســین سه دانگ 
ونیم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 559 
) که به شــماره 2576 تبدیل شــده ( و1011 فرعي از 21 اصلی رشکنه به مساحت 45 / 
 151 مترمربع که در آگهی اولیه  میزان مالکیت اشــتباه قیدگردیده واینک تجدید آگهی 

می شود.
14. راي شــماره 139560302008006454 - 95/10/28- وراي اصالحــي 
139760302008000494 - 02 / 02 / 1397  زهرابهمنــي فرزنــد بهادروفاطمــه 
بهمنــي فرزندبهادرقائم مقامان شــادروان همــدم صفرپورمتقاضي پرونده بالســویه 
درششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 152 فرعي از 21 اصلی رشکنه به مساحت 
 9 / 146 مترمربع که در آگهی اولیه شماره پالک اشتباه قیدگردیده واینک تجدید آگهی

 می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 05 / 03 / 1397                      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 / 03 / 1397                              
م الف: 135  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139703902004000063 آگهــی:  شــماره   3 /170
139604002004000191 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9600680 
تمامی ششدانگ اعیانی یک باب مغازه واقع در زیرزمین به پالک 3426 فرعی از 10353 
اصلی مجزی شده از 1506 فرعی به مســاحت 201 مترمربع بانضمام راه پله اختصاصی 
با قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشــاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان خیابان عالمه امینی شــرقی خیابان شهید محسن ســلمانی نبش کوچه شهید 
محسن سنمار طبقه زیرزمین )در زمان بازدید با تابلوی کلوپ بازیهای فورزا( با کدپستی 
81959 که سند مالکیت آن در صفحه 431 دفتر امالک جلد 392 ذیل شماره 76954 و 
شماره چاپی 098472 به نام آقای محمد صادقی ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: در 
پنج قسمت که قسمت دوم بصورت پخ و چهارم غربی است به طولهای سی صدم متر و دو 
متر و پنج متر و پنج صدم متر و سی صدم متر پنج صدم متر دیواری است به تحتانی نه شرقاً: 
در پنج قسمت که قسمت اول و سوم و چهارم به صورت پخ است به طولهای دو متر و هشتاد 
و پنج صدم متر و شش متر و چهل صدم متر و چهارمترو هفتاد صدم متر و سه متر و بیست 
صدم متر و چهل و پنج صدم متر و سه متر و بیست صدم متر و چهل و پنج صدم متر و سه 
متر و بیست صدم متر و چهل و پنج صدم متر اول دیواری است به تحتانی گذر دوم درب و 
دیواری است به گذر جنوباً: در به صورت شکسته در سه قسمت به طولهای شصت صدم متر 
و سه متر و چهل و هفت صدم متر و پنج صدم متر و سی صدم متر دیواری است به تحتانی 
عرصه غربًا: اول به طول نه متر و پانزده صدم متر دیواری اســت به تحتانی پالک هزار و 
پانصد و یک دوم به طول شش متر و چهل صدم متر دیواری است به تحتانی گذر. حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک کاشانه هاست که طبق نظر کارشناس رسمی مغازه 
فوق الذکر به ارتفاع حدود 2/9- متر از کف پیاده رو قرار گرفته و دارای ورودی به عرض 
حدود 3 متر می باشد و در زمان بازدید به صورت کف سرامیک و بدنه کاشی بوده و ارتفاع 
تا زیر سقف در قسمت ورودی مغازه در حدود 3/3 متر و در قسمتی که سقف وجود داشت 
در حدود 2/35 متر می باشد در انتهای قسمت جنوبی ملک قسمتی با درب سکوریت مجزا 
گردیده بود که دارای سینک و کابینت زمینی بوده و همچنین دارای یک سرویس بهداشتی 
در بیرون درب ورودی در روبروی دستگاه پله با کف سرامیک و بدنه کاشی و دارای پایان 
کار شماره 14/61 مورخ 1386/1/14 بوده و ملک مذکور دارای انشعاب آب و برق و گاز 
می باشد که طبق اسناد رهنی شماره 31275 و 31276 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
 شماره 136 اصفهان در قبال بدهی آقای حســین احمدی در رهن بانک کشاورزی واقع 
می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 97/3/29 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول شهید 
صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 10/251/000/000 ریال ) ده میلیارد  و دویســت و پنجاه و یک میلیون ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 97/3/5 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است 
ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:5159 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)738 کلمه، 7 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139703902004000051 آگهــی:  شــماره   3 /138
139504002004000231 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9500591 
ششدانگ خانه پالک شماره ششصد و هفت فرعی از بیست و شش اصلی ) پالک 26/607( 
)که بعدا به پالک 26/7585 تبدیل گردیده است( به مساحت 423 متر مربع واقع در بخش 
چهارده ثبت اصفهان به  آدرس: اصفهان خیابان رباط اول، کوچه شهید منجزی، نبش بن 
بست مهر، پالک 63 و کدپستی 8199781956 که اسناد مالکیت آن در صفحه 134 دفتر 
955 امالک ذیل ثبت 9266 و با شــماره چاپی 017835 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل: به طول 16/80 متر به مرز اشتراکی با ملک 610 شرقًا: به طول 23/80 متر به طور 
شکسته پی است به قسمت رها شده به گل انداز جوی صحرایی جنوبًا: یک پخی است به 
طول 3/10 متر دوم به طول 13 متر هر دو قسمت پی است به جاده غربًا: به طول 25 متر 
و چهل سانتی متر پی مشترک است به قطعه اول تفکیکی- حقوق ارتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس رسمی ملک مذکور مطابق ســند مالکیت و وضعیت موجود دارای زمینی 
به مساحت 423 مترمربع می باشد که شمااًل به طول 16/80 متر با پالک مجاور، شرقًا به 
طول 23/80 متر به بن بست مهر، جنوبًا اول پخی است به طول 3/10 متر و دوم به طول 
13 متر هر دو با کوچه و غربًا به طول 25/40 متر با پالک مجاور محدود گردیده است که 
بر اساس اعالم شــهرداری منطقه 8 اصفهان این ملک در ضلع جنوبی و شرقی به علت 
تعریض کوچه و بن بست همجوار دارای عقب نشینی می باشد که بدین ترتیب باقیمانده 
زمین دارای ابعاد: شمااًل به طول 16 متر، شــرقًا به طول 21 متر، جنوبًا به طول 14 متر و 
غربًا به طول 24 متر خواهد شد و در گوشه جنوب شرقی دارای پخی به ابعاد 2*2 می باشد 
در این ملک یک باب منزل مسکونی در ســه طبقه ) زیرزمین، همکف و اول( با زیربنای 
حدود 400 متر مربع احداث گردیده است که در طبقه اول با توسعه خر پشته دو اتاق احداث 
شده که نازک کاری آن هنوز تکمیل نگردیده است این ساختمان دارای دیوار باربرآجری 
و ستون فلزی و ســقف ها به صورت طاق ضربی با تیرآهن و آجر می باشد. درب و پنجره 
های خارجی ساختمان آلومینیومی و دربهای داخلی چوبی هستند. سطوح داخلی با کاغذ 
دیواری و سقفها با اندود گچ پوشیده شده است و سطح آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی 
و حمام با کاشی و سرامیک پوشیده است و کابینت آشپزخانه ام دی اف است پوشش کف 
طبقه همکف موزاییک و موکت و پوشش کف زیرزمین سرامیک می باشد. نمای خارجی 
و حیاط سنگ و سرامیک و پوشش کف حیاط موزاییک می باشد. ساختمان دارای قدمت 
حدود 30 سال است و دارای اشتراک آب و برق و گاز می باشد. ملکی خانم زهرا سموعی 
که طبق سند رهنی شــماره 31485 مورخ 1393/06/29 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 
شماره 183 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه 
می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/03/23 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان 
 الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ده میلیارد ریال
) 10/000/000/000 ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
 وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد
 می گردد ضمنًا ایــن آگهی در یک نوبــت در روزنامه زاینده رود چــاپ اصفهان مورخ 
 97/03/05 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایــده به روز بعد موکول
 می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده 
بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
 و امالک سپرده نماید.  م الف:4279 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان)741 کلمه، 

7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/139 شماره ابالغنامه:9710100352702119 شماره پرونده:9409980359601193 
شماره بایگانی شعبه:941288 ابالغ شونده حقیقی: مهدی عامری زاده مشهور به مهدی 
شــیرازی فرزند ســیاوش، تاریخ حضور:1397/04/09 شنبه ســاعت: 8 ،محل حضور: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 349، در خصوص شکایت محمد رسول فوالدی نژاد علیه شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در 
موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
 م الف:5234 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرســتان اصفهان)101 جزایی سابق(

 ) 156 کلمه، 2 کادر(
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مرگ جوان ۲۷ ساله اصفهانی بر 
اثر برخورد صاعقه

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی 
تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ این 
فرماندهی مبنی بر برخــورد صاعقه به یک جوان 
روســتایی، بالفاصله ماموران این پلیس به همراه 

نیروهای امدادی در محل حاضر شدند.
سرهنگ »حسن یاردوســتی« ادامه داد: در این 
حادثه جوان ۲۷ ساله اصفهانی که ساکن یکی از 
روستاهای شهرســتان بود، براثر برخورد صاعقه 
دچار سوختگی و برق گرفتگی شدید شد و حین 
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. وی 
با بیان اینکه بالیای طبیعی بدون هیچ آگاهی رخ 
می دهد، خاطرنشان کرد: پلیس اصفهان، آموزش 
پدافند غیرعامل را سرلوحه جلسات برون سازمانی 
و درون ســازمانی خود قرار داده و مفتخر اســت 
به عنوان یک یگان انتظامی، همواره آموزش های 
همگانی را به شهروندان درخصوص پیشگیری از 
وقوع این گونه حوادث، در اولویت برنامه های خود 

قرار داده است.

خواب آلودگی راننده پراید 
حادثه ساز شد

 سرهنگ »حســین پورقیصری« گفت: ماموران 
پلیس راه نطنز – بادرود، ســاعت 3۰ و ۱4 دقیقه 
روز گذشته، در پی اطالع از واژگونی یک خودروی 
سواری، به منظور بررســی حادثه در محل حاضر 
شــدند. رییس پلیس راه اســتان اصفهان افزود: 
در بررسی انجام شده مشــخص شد یک دستگاه 
خودروی سواری پراید که در حال تردد در مسیر 
اتوبــان امیرکبیر بــود از جاده منحــرف و دچار 
واژگونی شد که متاسفانه در این حادثه سرنشین 
۲۱ ساله خودرو براثر شدت جراحات وارده در دم 
فوت کرد. سرهنگ پورقیصری با بیان اینکه برابر 
اعالم کارشــناس تصادفات پلیس  راه، خستگی و 
خواب آلودگی راننده علت وقــوع این حادثه بوده 
اســت گفت: به رانندگان توصیه می کنیم با عدم 
رانندگی در حالت خستگی از بروز این گونه حوادث 

ناگوار جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی اصفهان خبرداد:
کاهش ۴۳ درصدی سرقت های 

خشن در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار کرد: 
در اجرای تدابیر فرمانده انتظامی اســتان مبنی 
بر اجرای هدفمند گشــت های پلیس و تشکیل 
تیم های ضربت در اردیبهشت ماه امسال با کاهش 
43 درصدی سرقت های خشــن نسبت به مدت 

مشابه سال قبل روبه رو بودیم.
ســرهنگ »حســن یاردوســتی« گفت: یکی از 
موضوعاتی کــه پلیس اصفهان به شــدت دنبال 
می کنــد، مقابله با جرائم خشــن بــه خصوص 
سرقت های به عنف و زورگیری است که از سوی 
برخی افراد شرور و قانون شــکن رخ می دهد. در 
این خصوص از شــهروندان درخواست می شود 
در صورت مشاهده این گونه جرائم، سریعا مراتب 
را از طریق شــماره تلفن ۱۱۰ به اطالع ماموران 

پلیس برسانند.
این مقــام انتظامی افــزود: در ایــن زمینه تمام 
کالنتری هــای اصفهــان با تشــکیل اکیپ های 
محســوس و نامحســوس در نقاط جــرم خیز و 
راه اندازی تیم های ضربت، چتر امنیتی خوبی را 
در سطح محالت شهرستان برقرار کردند که این 

روند با قوت و شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت.
وی با تقدیر از مشارکت مردم در طرح های پلیس 
خاطرنشان کرد: امیدواریم در ماه های آتی شاهد 
روند نزولی در وقوع همه جرائم با تالش ماموران 
ســختکوش پلیس اصفهان و همکاری و همدلی 

مردم فهیم و والیتمدار این شهر باشیم.

رییس مرکز بهداشت اصفهان خبر داد؛
کشف ۲۰ تن مواد غذایی فاسد 

در طرح ضربتی بهداشت 
رییس مرکز بهداشــت اســتان اصفهــان گفت: 
بازرسی های طرح ضربت بهداشتی باعث شد ۲۰ 
تن مواد غذایی تاریخ گذشته مانند نوشیدنی ها، 
تنقالت، چیپس، پفک و محصوالت از این دست 
کشف و معدوم شود.»کمال حیدری« خاطرنشان 
کرد: هفت هــزار و ۱۷8 مرکز در این طرح بازدید 
و همچنین چهار هــزار و ۲۷۲ اخطار برای مراکز 
متخلف صادر شد. وی از مردم خواست تا شهروند 
مطالبه گر باشــد و خودشــان با تذکرات الزم به 
فروشندگان متخلف، هم این امر را فرهنگ سازی 
کنند و هم موارد تخلف را به شــماره ۱9۰ اطالع 

دهند.

عکس  خبر 

پرداخت ۳۴۶ میلیون تومان کمک هزینه اجاره 
مسکن به نیازمندان اصفهانی

پیشنهاد سردبیر:

حوادث

نخستین فضانورد مسلمان که 
در فضا روزه می گیرد

شیخ مظفر شکور یکی از سه فضانوردی بود که 
از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرواز نمود و 
موفق شد به عنوان اولین فضانورد مسلمان در 
فضا روزه بگیرد وی با مشکالتی در زمینه برپایی 
نماز در فضا روبرو بود و علمای اسالمی کشور 
مالزی، قبل از سفر شکور به فضا، کتابی با عنوان 

»راهنمای مسلمانان در فضا« منتشر کردند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان اعالم کرد:

اجرای طرح های حمایتی 
هالل احمر در ماه رمضان

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: طرح همای رحمت از میالد امام حســن 
مجتبی)ع( تا شب های قدر انجام می شود تا بسته 
های سبد غذایی در بین نیازمندان واقعی توزیع 
شود. »محســن مومنی« گفت:گروه هدف، افراد 
نیازمند و بی بضاعت اند که به وســیله جمعیت 
هالل احمر شناسایی شده اند و مستحق دریافت 
این کمک ها هستند. توسط داوطلبان جمعیت 
هالل احمــر و خیرین مرتبط بــا این جمعیت، 
سبدهای غذایی شامل برنج، ماکارونی، حبوبات، 
رب گوجه فرنگی، روغن، گوشت و مرغ تهیه شده و 
به دست نیازمندان خواهد رسید. وی بیان داشت: 
طرح سفره های مهربانی و توزیع غذای گرم بین 
نیازمندان نیز طرح دیگری اســت که اجرای آن 
امسال در منطقه شرق اصفهان پیش بینی شده و 
غذای گرم در شهرستان های ورزنه، هرند و جرقویه 
توزیع خواهد شــد. مومنی تاکید کرد: عالوه بر 
این، قصد داریم در بخش هایی از مناطق محروم 
کالنشهر اصفهان با موضوع »کودکان کار«، این 

طرح را در برنامه ها پیش بینی  و پیگیری کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان خبرداد:

تابستان و ۳۰ برنامه  فرهنگی 
برای کودکان و نوجوانان 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان با بیان اینکه مخاطبان کانون، 
کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۶ ســال هستند گفت: 
کارگاه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی از جمله 
آشنایی با قرآن، خوشنویسی، نقاشی، سفالگری، 
خالقیت ادبــی، نمایش عروســکی، پویانمایی، 
عکاســی، نجوم و ســایر کالس ها برای کودکان 
و نوجوانان از برنامه های تابســتانی کانون است. 
»مهدی قربانی« با اشاره به اینکه در بخش فرهنگی 
نیز برنامه های گوناگونی در قالب 3۰فعالیت انجام 
می شود افزود: قصه گویی، شعرخوانی، روخوانی 
کتاب، معرفی کتاب، بحث آزاد، معرفی شخصیت، 
کاردستی، بازی و سرگرمی، نمایش و نقد فیلم، 
نمایش خالق، اردو، ســفر و بازدید از جمله این 
برنامه هاســت.وی افزود: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان این استان به لحاظ تعداد مراکز 

زیر پوشش، رتبه اول کشور را دارد.

۱۸ متخلف شکار وصید در 
استان اصفهان دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان، از دســتگیری ۱8 متخلف شکار وصید 
از ابتدای امسال تاکنون در زیســتگاه هاي این 
منطقه خبرداد.»مرتضی جمشیدیان« در این باره 
گفت: محیط بانان، این متخلفان شکار و صید را در 
زیستگاه هاي خوانسار، گلپایگان، نایین، تیران، 
اردستان، کاشان، پارک ملي، پناهگاه حیات وحش 
قمیشلو و کاله قاضي اصفهان دستگیر و به مراجع 
قضایي تحویل دادند.وی افــزود: از این متخلفان 
پنج قبضه ســالح ســاچمه زن ، دو قبضه سالح 
گلوله زنی به همراه 43 عدد فشنگ، یک تور پرنده 
گیری، دو دستگاه دوربین چشمی، یک دستگاه 
خودرو کاپرا و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: همچنین از متخلفان ۶ راس آهو و 
بره آهو، دو قطعه پرنده اردک، یک بلدرچین و یک 
رأس آهوی زنده کشف شــد. شکار و اقدام شروع 
به شکار در زیســتگاه های حیات وحش توسط 
متخلفان جرم محسوب شده و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ 

قانون شکار و صید، قابل تعقیب و مجازات است.

اخبار

محیط زیست

یک جامعه شناس با تاکید بر خالی بودن جای یک 
مرکز توانمندسازی زنان در شهر اصفهان، گفت: 
جایی که بتواند حالت اتصال بخشی با رویکرد زنان 
داشته باشد در شهر می تواند کمک کننده باشد 
اما باید رسالت و چشم اندازهای آن مشخص شود.

»رضا اســماعیلی« با اشــاره به ضــرورت وجود 
اســتراتژی های بلندمــدت و کوتــاه مــدت در 

برنامه ریزی ها اظهار کرد:
این جامعه شناس تصریح کرد: این مرکز باید تغییر 
نگرش و ارتقای زندگی زنــان در مناطق مختلف 
شهری را موردنظر داشته و باید مرکزی پژوهش 
گرا باشــد. وی با اشاره به لزوم ســاختار متمم و 
مکمل در تشــکیل این مرکز افــزود: در مباحث 
نظری و کالمی بحث نباید زیاد ماندگار شــود و 
اگر موضوعات مشاوره ای با سقف زمانی یک ماهه 
وجود داشته باشــد، همچنین اگر موضوعات به 

سیاست ها و برنامه تبدیل شود، بهتر است. 
تمام یافته هــا در خصوص خانــواده بدون کم و 
کاست وجود دارد اما شایسته اصفهان نیست که 

شاخص های آن در بین کالنشهرها جایگاه مناسب 
نداشته باشد. دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش 
اصفهان با بیان اینکه باید برای ایرانی آباد فارغ از 
جنسیت تالش کرد، تصریح کرد: در حال حاضر 
دنیا بر »دانایی محوری« تــالش می کند و نباید 
فقط شــعار توســعه دادظغ در حوزه زنان هم با 
مصوبات قانونی که قابلیت اجرایی دارد می توانیم 

در حوزه های مختلفی وارد شویم.

یک جامعه شناس  بیان کرد:

جای مرکز توانمندسازی زنان در اصفهان خالی است
معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان گفت: این تفاهم نامه به منظور اجرای 
برنامه های قرآنــی، فرهنگــی و اجتماعی به امضا 

رسیده است.
حجت االسالم »حســن امیری« مدت اجرای این 
تفاهم نامه را دو سال اعالم کرد و افزود: اجرای طرح 
ملی تربیت حافظان قرآن کریم،  طرح قرآن در خانه 
ویژه مددجویان کمیته امداد، طرح نشــاط معنوی 
در ایام تابســتان ویژه غنی ســازی اوقات فراغت، 
برگزاری دوره های آموزشــی برای مددجویان در 
جوار بقاع متبرکه و استفاده از آنان به عنوان خادمان 
افتخاری امامزادگان عظیم الشان از جمله مفاد این 

تفاهم نامه است.
وی گفت: بسترسازی مناسب و پیش بینی تمهیدات 
الزم برای مشارکت مددجویان در مسابقات متنوع 
و مختلــف فرهنگی و قرآنی وفراهــم کردن زمینه 
شرکت مددجویان کمیته امداد در دوره های طرح 
زندگی به سبک اسالمی، از دیگر اهداف امضای این 

تفاهم نامه است.

حجت االسالم حسن امیری  با اشــاره به اینکه در 
بخش دیگری از این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت 
وقف اشتغال و وقف مشــارکتی برای اشتغال زایی 
مددجویان آمده است، افزود: استفاده از ظرفیت وقف 
درمان ویژه مددجویان کمیته امداد و همکاری در 
زمینه طرح مهر تندرستی، از دیگر برنامه هایی است 
که از محل موقوفات ســازماندهی شده در سراسر 

استان اجرا می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد:

امضای تفاهم نامه اداره کل اوقاف با کمیته امداد استان 

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: استرس در مشاغلی مانند پزشکی، پرستاری، 
خبرنگاری و مشاغلی از این قبیل، به دلیل حساسیت هایی که دارد، بیشتر است. »علی اسدی«  با بیان اینکه گاهی 
اســترس در نتیجه نامتوازن بودن نوع کار با توانمندی افراد ایجاد می شود، گفت: گاه کار یا مسئولیتی که به افراد 
محول می شود، باالتر یا پایین تر از سطح توانایی های آنان است؛ ممکن است فردی توانایی فراوان و قابل توجهی برای 
مسئولیتی داشته باشد، اما نوع کاری که به وی محول شده است، با نوع توانمندی اش سنخیتی ندارد، در مقابل نیز 
امکان دارد مسئولیتی به فردی واگذار شود که انجام آن خارج از توانش است و باعث بروز نارضایتی در وی می شود.

پزشکی، پرستاری و 
خبرنگاری سه حرفه 

پراسترس

خبر

اوقافدیدگاه

امروزه طبل روشــن فکری برابری زن و مرد، 
رسیدگی به مسائل زنان و دادن حقوق بیشتر 
به قشر زن در حال نواختن است. همه جا سخن 
از رشد و موفقیت روزافزون زنان در عرصه های 

مهم است. 
 اگر همه چیز به همین خوبی اســت، پس واژه زنان 
آســیب دیده چه معنایی دارد؟ چرا هنگامی که در 
مرورگرهای مجازی واژه  قشــر زنان جســت وجو 
می شود، کلمه آسیب دیده در کنارش دیده می شود؟ 
داســتان از چه قرار است؟ آیا زن آســیب دیده ای 

وجود دارد؟
حقیقت این است که متاســفانه زنان آسیب دیده 
وجود دارند؛ زنانی که می توانســتند به جای آسیب 
دیدن، رشــد کنند، مادر شــوند، تکیه گاه شوند، 
به کمال برســند،  از زندگی لذت ببرند، احســاس 
شادی و خوشبختی کنند و به اطرافیان شان نیرو و 
انرژی ببخشند. نقش مهم زنان در خانواده و جامعه 
غیرقابل انکار است و بی توجهی به آن تبعات فردی، 
خانوادگی و اجتماعی زیــادی را در پی دارد. عوامل 
زیادی چون خشونت، تبعیض جنسیتی بی توجهی 
و دیده نشدن ، بر این قشر مهم تاثیر مخرب فراوانی 
گذاشته است. در ادبیات آسیب شناسی با دو نوع زن 
و دختر مواجه هستیم که عبارتند از: زنان و دختران 
آســیب پذیر و زنان و دختران آســیب دیده. زنان و 
دختران آسیب پذیر به واسطه موارد مختلفی چون 
آسیب های عاطفی و خسارت های احساسی، بافت 
خانواده، محیط اجتماعــی، طالق و انبوهی از موارد 
پیدا و پنهان در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفته اند 
و فضای اجتماعی پیرامون شان مستعد ایجاد آسیب 

برای آنهاست.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در گفت وگو با 
»زاینده رود« عنوان کرد: پیونــد عواملی همچون 
فقرفرهنگی و اقتصادی و گسســت های ارزشــی 
و اخالقی، خشــونت و آســیب علیه زنان را افزایش 
می دهد که سازمان بهزیستی اســتان اصفهان در 
این راســتا  با حلقه های حمایتی متعــدد در دفتر 

آسیب دیدگان اجتماعی این مرکز به صورت حرفه ای، 
این قشردر معرض آسیب را مورد حمایت خود قرار 

داده است.
»مرضیه فرشــاد« عوارض رخدادهایی که برای این 
زنان اتفاق افتاده اســت را بیشــتر از خود آسیب ها 
دانست و گفت: ما به همین منظور با ایجاد خانه های 
امن، خانه سالمت)روزانه و شبانه( مداخله در بحران 
و کاهش طالق سعی بر بهبود و کاهش این عوارض 

داریم.
وی از راه اندازی مرکز ســاماندهی آسیب دیدگان 
اجتماعی با عنوان »راه نویــن« درآینده ای نزدیک 
دراصفهان خبر داد  و افزود:  سال گذشته سه مرکز 
اورژانس اجتماعی، یک خانه امن و خانه سالمت روزانه 
در اصفهان راه اندازی شد؛ اما متاسفانه رشد آسیب ها 
از رشــد خدماتی که ما برای زنان آسیب دیده انجام 
می دهیم، بیشتر اســت و این اقدامات باید به شکل 

گسترده تری عملی شود.
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: هرچه 
زمان به جلوتر می رود، ســن این آسیب ها پایین تر 
می آید. هــم اکنون کــودک آزاری و آســیب های 
اجتماعی در گروه ســنی دختــران، از دغدغه های 
مهمی اســت که از نوزادی نیازمند حمایت مردم، 

مسئوالن و مددکاران این حوزه است؛ البته هم اکنون 
خدمات حقوقی و اشتغالزایی دختران در معرض خطر 

در یک طرح مددکاری دنبال می شود.
سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان 
نیز در این باره می گوید: دختران در معرض آسیب 
اجتماعی دارای شرایط الزم، پس از پذیرش توسط 
مرکز مداخلــه در بحران های فــردی ، خانوادگی و 
اجتماعی ) اورژانس اجتماعی ( به »خانه ســالمت« 
معرفی می شــوند تا از خدمات تخصصی این مرکز 
شــامل خدمات مددکاری اجتماعی، روان شناسی، 
بهداشــتی و درمانی، تربیتی، آموزشــی، فرهنگی، 
تربیتی، مذهبی و خدمات حقوقی بهره مند شوند؛ 
به طوری که ســال گذشــته ۲4۰ دختر و پسر زیر 
۱8 ســال در مراکز خانه کودک و نوجوان پذیرش 
و تحت مراقبت های تربیتی، تحصیلی و آموزشــی 

قرار گرفتند.
»مجتبی ناجی« عنوان کرد: ۷۰ درصد ازافراد به دلیل 
اعتیاد پدر و مادر خود دچار این آسیب ها می شوند؛ 
متاســفانه کودکان کار به منظور تامین معیشــت 
خانواده مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با همین روند 
روبه افزایش هستند. وی خاطرنشان کرد: نگه داری از 
زنان و دختران آسیب دیده نیازمند خدمات پرسنلی و 

معیشتی و درمانی است که سرانه هر فرد آسیب دیده 
از زمان پذیرش تا زمان ترخیص، ۱۵۰ میلیون ریال 

برآورد شده است.
سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی استان اصفهان 
گفت: زنان و دخترانی که به هــر دلیل از خانه رانده 
شده اند به جای اینکه در خیابان و در معرض هزاران 
آســیب قرار گیرند، با شــماره ۱۲3 مرکز اورژانس 
اجتماعی تماس بگیرند تا از مشاوره  و راهنمایی های 
مشاوران، روان پزشــکان و پزشکان مقیم این مراکز 

استفاده کنند.
در واقع برای زنان و دختران آسیب دیده سه نکته از 
اهمیت برخوردار است: عدم افزایش آسیب دیدگی 
آنها و توقف آسیب ها، بازگشت آنان به زندگی عادی 
و عدم تکثیر آسیب توسط آنها. بر اساس تحقیقات، 
زنان آسیب دیده، آسیب های اجتماعی را با سرعت 
بیشتری نسبت به مردان تکثیر می کنند و می توانند 
به مراتب در سرایت آسیب های اجتماعی خطرناک تر 
باشند. برای مثال هر مرد معتاد چهار تا شش نفر را 
می تواند مبتال کند؛ این در حالی اســت که این آمار 
برای زنان بین هشت تا دوازده نفر است. برای توقف 
آسیب در این زنان به نظر می رسد، مهم ترین نکته امن 
کردن محیط اجتماعی آنهاست؛ محیطی که بعضا 
زندگی در آسیب را از این زنان مطالبه می کند. این 
امر به ویژه در زنان خیابانی قابل بیان است، زیرا وقتی 
بدانیم طبق نظر برخی کارشناســان به ازای هر زن 
خیابانی هفت مرد خیابانی وجود دارد، این خود نوعی 
مطالبه زندگی در آسیب از زنان آسیب دیده محسوب 
می شود. باید بدانیم مهم ترین مشکل روان شناختی 
زنان آسیب دیده، ترس آنهاست و ترس از مجازات، 
یکی از پر رنگ ترین این ترس هاســت. همین ترس 
مانع شکل گیری اعتماد میان آنها و نهادهای دولتی 
می شود در حالی که نهادهای مدنی می توانند اعتماد 
زنان آســیب دیده را بهتر جلب کنند. این نهادها به 
شرطی که خود به شکل مناسب در جغرافیای آسیب 
ســاماندهی و توزیع شــوند، می توانند آسیب های 
اجتماعی را به شکل محله محور رصد کرده، با ایجاد 
کمپ ها و کمپین ها این آسیب ها را با حمایت دولت 

مدیریت کنند.

این زن حرف نمی زند!
 فقرفرهنگی و اقتصادی و گسست های ارزشی و اخالقی، خشونت و آسیب علیه زنان را افزایش می دهد؛

مدیرکل زندان های استان اصفهان مطرح کرد:
آزادی ۱۶ زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان

خیران اصفهانی از ابتدای ماه مبــارک رمضان ۱۶ زندانی جرائم غیرعمــد را از بند رها کردند. مدیرکل 
زندان های استان اصفهان گفت: در هفت شب ابتدایی ماه مبارک رمضان،  مبلغی  افزون بر ۵۰۰ میلیون 

تومان جمع آوری شد که بازگشت شانزده زندانی جرائم غیر عمد را به کانون خانواده باعث شد.
»اسدا... گرجی زاده« با بیان اینکه یک هزار و 34۰ زندانی جرائم غیرعمد در اصفهان چشم انتظار کمک 

خیران هستند، افزود: بدهی این تعداد زندانی غیرعمد ۱۵۰ میلیاردتومان برآورد شده است.
وی گفت: از این تعداد 3۱8 مورد مهریه و نفقه، ۲4 مورد دیه و یک هزار و ۶4 مورد به خاطر مشکالت مالی 
در زندان به سر می برند. گرجی زاده گفت: ماه رمضان پارسال ۵9۲ زندانی جرائم غیرعمد از زندان های 

استان رهایی یافتند و مبلغی افزون بر بیست میلیارد تومان هم از شاکیان زندانیان رضایت گرفته شد.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان اظهار کرد:
پرداخت ۳۴۶ میلیون تومان کمک هزینه اجاره مسکن به نیازمندان اصفهانی

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان گفت: 34۶ میلیون تومان کمک هزینه اجاره مسکن در 
سال 9۶ به چهار هزار و 3۲۵ خانوار تحت حمایت کمیته امداد اصفهان پرداخت شد.

»جالل یزدانی« با بیان اینکه بیش از 84 هزار خانوار تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: هشت هزار و ۱۵۶ 
خانوار از جامعه تحت حمایت این نهاد فاقد مسکن و مستأجر هستند.

وی با بیان اینکه در سال گذشــته چهار هزار و 3۲۵ خانوار مددجو از کمک هزینه اجاره مسکن کمیته امداد 
استان بهره مند شده اند، تصریح کرد: 34۶ میلیون تومان به این منظور به خانوارهای مستاجر تحت حمایت 
در استان پرداخت شده است. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اصفهان با اشاره به تامین هزینه 
اجاره مسکن از محل کمک های مردمی و اعتبارات دولتی این نهاد، گفت: کمک هزینه اعطایی به هر خانوار 

مددجو در استان به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان در ماه است.

زهرا هادیان
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تحدید حدود اختصاصی
3/127 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7897/3352 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام قاســم قدیری پور فرزند حســین در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027010995- 96/10/10 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه 97/4/5 ساعت 9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید ی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
م الف:5309 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/128 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 158 فرعی از 39 اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اقبال قربانپور فرزند بهرام در جریان 
ثبت است و رای شماره 139660302027001475 مورخه 1396/10/24 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/4/5 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:5313 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/129 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 386 فرعی از 7949 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق رای شــماره 139660302027012012 و 
139660302027012013 مورخ 1396/11/09 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام آقای اکبر رجامند به 
شناسنامه شــماره 681 و شــماره ملی 1287817890 صادره از اصفهان فرزند محمود 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک فوق و محمد عبادی اصفهانی به شناسنامه 
شماره 119 و شــماره ملی 1290993998 صادره از اصفهان نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک مزبور صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/03/28 یک شــنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:5314 شبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)305 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/130 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 157 فرعــی از 39 اصلی واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان کــه طبق رای شــماره  139660302027011207 مورخه 
1396/10/18 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم به نام خانم حاجیه بی بی حسینی فرزند سید حسین  صادر گردیده و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1397/04/02  شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:5315 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)261 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/131 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک شــماره  10393/3687 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ســید عباس میر اشرفی فرزند سید  
رمضان در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای 
شــماره  139660302202711370- 96/10/21 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب 
سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 
97/4/3 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:5316 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/132 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3394 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد ضیایی اسفندارانی فرزند حسن 
در جریان ثبت است و رای شــماره 1391114402027008327 مورخ 1394/8/24 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13  قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/4/3 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:5317 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/133 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3685 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نام ربابــه صفرعلی زاده لفدانی 
فرزند اسمعیل در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139660302027012573 مورخ 
1396/11/25 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13  قانون تعیین تکلیف 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/28 روز 
دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:5318 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/134 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  7738/1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر غالمی سمســوری فرزند حســن در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027012463- 96/11/21 مفــروز گردیده با توجــه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب 
ســال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزسه  شنبه مورخ 
97/3/29 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:5320 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/135 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3331 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق رای شــماره 139660302027011363 و 
139660302027011364 مورخ 1396/10/21 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم به نام خانم شکوفه 
بصیری فرزند مرتضی کدملی شماره 1270998404 نســبت چهار دانگ و نیم مشاع و 
خانم بتول زاغیان به شناسنامه شماره 26147 و شــماره ملی 1282188712 صادره از 
اصفهان فرزند حسین نسبت به یک دانگ و نیم  مشــاع صادر گردیده و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت  و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/04/04 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:5338 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)294 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/136 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 10 فرعی از 11909 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اصغر نافلی شهرستانی فرزند رضا در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027011893 مورخ 1396/11/7 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 

است اینک بنا به دستور تبصره 13  قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/29 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:5319 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/126 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  10174/5 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نام عباســعلی زاهدی فرزند غالمحســین در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027012051- 96/11/10 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه 97/4/3 ساعت 9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
م الف:5308 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/137 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 2 فرعی از 10186 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مجید داستانیان فرزند علیرضا در جریان 
ثبت است و رای شــماره 139660302027008412 مورخ 1396/7/22 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دســتور تبصره 13  قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/27 روز یک شــنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف5603 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
3/143  آقای احمد کریمی دارای شناســنامه شماره 32 به شــرح دادخواست به کالسه 
122/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حســن آقا کریمی محمدی به شناســنامه 192 در تاریخ 1396/12/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا کریمی 
محمدی، ش.ش 433 ت.ت 1333/8/12 فرزند پسر 2- محمد کریمی محمدی، ش.ش 
7 ت.ت 1338/2/12 فرزند پسر 3- احمد کریمی، ش.ش 32، ت.ت 1339/12/5 فرزند 
4- شــعبانعلی کریمی محمدی، ش.ش 4، ت.ت 1348/1/10 فرزند پسر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95 رضا کاظمی رئیس شعبه شورای حل اختالف 

بخش کرون )145 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/144 آقای تقی شفیعی زادگان اصفهان فرزند علی  نسبت به  894/53 سهم از ششدانگ 
با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
224 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 894/53 سهم مشاع از 1791/8 
سهم ششدانگ  یکباب مغازه پالک ثبتی 15316/3109 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره چاپی 0171976 ســری الف 87 که در صفحه 563 دفتر 389 به نام نامبرده سابقه  
داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشده و در رهن وثیقه نمی باشــد. به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5522 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  )227 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/145 چون خانم زهرا حیدری جونی فرزند مرتضی  نسبت به  300 سهم از ششدانگ با 
تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رســما گواهی شده و به تایید دفتر 
224 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 300 سهم مشاع از 1791/8 سهم 
ششدانگ  یکباب مغازه پالک ثبتی 15316/3109 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 0171977 ســری الف 87 که در صفحه 566 دفتر 389 به نام نامبرده سابقه  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه 
نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 5521 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)227 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/147 کالسه پرونده 1774/96 شماره دادنامه: 213-97/2/17  تاریخ رسیدگی: 97/2/10 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: میثم اعالیی به نشانی 
خمینی شهر خ امام شمالی ک ش دباغی، خوانده: حسین سلیمانی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای میثم اعالیی به طرفیت آقای حسین سلیمانی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 128717 تاریخ 95/10/5 عهده بانک ملی شعبه 
خام قزوین به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 

دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 97/2/10  و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 97/2/10 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 
از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:800 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )366 کلمه، 4 کادر(

حصر وراثت
3/148 آقای قهرمان محمدی بهزادی دارای شناســنامه شماره 1 به شرح دادخواست به 
کالسه  170/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان رضا محمدی بهزادی به شناسنامه 4660566196 در تاریخ 1396/12/22 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- قهرمان محمدی بهزادی فرزند غضنفر، ش.ش 1 )پدر( 2- مریم بازیار فرادنبه فرزند 
بیگلر، ش.ش 20 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 796 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )131 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/149 شماره: 1030/96 به موجب رای شماره 1617 تاریخ 96/11/4 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه معراج حبیبی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت دو میلیون 
و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان میثم اعالیی به نشانی خمینی شهر 
خ امام شمالی ک ش دباغی کدپستی 8414856761 و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت رای غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:799 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/150 شماره نامه: 1397009000221171 شــماره پرونده: 9509983634800563 
شــماره بایگانی پرونده: 951615 نظر به اینکه در پرونده کالسه 951615 ک 102 آقای 
گودرز صالحی فرزند ســتار متهم می باشــد به سرقت موضوع شــکایت آقایان 1- اکبر 
وطن خواه 2- داریوش شیخ پناهی لذا وقت رســیدگی پرونده برای روز چهارشنبه مورخ 
1397/04/20 ســاعت 12/30 ظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم 
فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی حاضر گردیده بدیهی اســت در صورت عدم حضور متهــم در وقت مقرر فوق 
 وقت رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 801 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر) 102 جزایی سابق( )122 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

3/151 شماره نامه: 1397009000166650 شــماره پرونده: 9609983635301672 
شــماره بایگانی پرونده: 961553 نظر به اینکه در پرونده کالسه 961553 آقای مهدی 

نکوئی فرزند رسول متهم می باشد به نگهداری یک قبضه اسلحه شکاری موضوع گزارش 
پلیس اطالعات و امنیت عمومی خمینی شهر  با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق 
الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که ظرف مهلت 7 روز از تاریخ 
ابالغ در این شــعبه جهت تفهیم اتهام حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر فوق دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیــم خواهد نمود. ضمنا نتیجه 
 عدم حضور جلب می باشد. م الف: 803 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر

) 104 جزایی سابق( )122 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

3/152 شماره نامه: 1397009000171500 شــماره پرونده: 9609983634801069 
شــماره بایگانی پرونده: 961100 در پرونده کالسه 961100 این شعبه خانم حوا حسینی 
فرزند نصیر به اتهام ســرقت گوشــی تحت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المکان  بودن 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری  مراتب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی 
و اظهار نظر می گردد. م الف: 802 شــعبه سوم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 

شهرستان خمینی شهر )103 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

3/153 شماره نامه: 9710113634600014 شــماره پرونده: 9609983634601275 
شــماره بایگانی پرونده: 961331 در پرونده کالســه 961331 این شــعبه آقای مهدی 
اکبری فرزنــد محمد  به اتهام حفر و بهــره برداری غیرمجاز از چاه تحــت تعقیب بوده و 
به لحاظ مجهــول المکان  بودن محل اقامــت نامبرده و به تجویز مــاده 15 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری  مراتــب را در روزنامه زاینده رود 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در این شــعبه حاضــر و از اتهام وارده 
 دفاع نمایــد و در صورت عــدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظــر می گردد. 
م الف: 797 شــعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر 

)112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/154 شماره دادنامه: 9709970354200112 شماره پرونده: 9609980359500707 
شماره بایگانی شعبه: 961417 شاکی: آقای ســید ذکریا موسوی فرزند سید عبدالحسین 
به نشــانی اصفهان میدان جمهوری خ رباط چهار راه رزمندگان خ رزمندگان  ک مسجد 
امام علی پ 11، متهم: خانم زهرا نهتانی فرزند شــاه نماز به نشانی زاهدان خ کوثر 18 پ 
12، اتهام: کالهبرداری، دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام خانم زهرا نهتانی فرزند شــاه نماز دائر بر مباشرت در کالهبرداری به مبلغ 
پنج میلیون ریال موضوع شکایت شاکی آقای سید ذکریا موسوی فرزند سید عبدالحسین 
با محتویات پرونده کیفرخواســت دادســرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شــاکی، تبلیغات و مستندات موجود در پرونده و 
تحقیقات پلیس فتا و متواری بودن متهم و عدم حضــور جهت دفاع علی رغم ابالغ های 
مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظــر دادگاه بزهکاری نامبرده 
به شرح فوق محرز تشــخیص فلذا مستندا به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین 
ارتشــاء، اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مذکور در 
حق شــاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و تحمل 
یک ســال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشــد.  م الف:3214 شعبه 116 دادگاه کیفری 
 دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی سابق( ) 262 کلمه، 

3 کادر( 
ابالغ رای

3/55 شــماره دادنامه: 9709970354400158 شماره پرونده: 9609980364600734 
شماره بایگانی شعبه: 961433 شــاکی: آقای جلیل صلصال فرزند غالمحسین به نشانی  
استان اصفهان شهر اصفهان خ احمدآباد خ مهرگان ک شهید مهدی قائدان پ 31، متهمین: 
1- آقای محمد علی قپانچی فرزند علیرضا به نشانی اصفهان چهار راه نقاشی بر خیابان به 
سمت خواجو روبروی بانک ملت صادرات فروشگاه ملک التجار جوراب فروشی، 2- آقای 
محمد علی قپانچی فرزند علیرضا به نشانی مجهول المکان، اتهام: جعل و استفاده از سند 

مجعول، گردشکار: به تاریخ 97/2/5 پرونده کالســه 961433 ک 118 تحت نظر است. 
دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای محمد علی قپانچی فرزند علیرضا دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع 
شکایت آقای جلیل صلصال فرزند غالم حســین بدین شرح که حسب اظهارات شاکی از 
متهم مبالغی بابت فروش اجناس طلبکار بوده که در قبال طلبش چکهایی اخذ کرده که در 
سررسید آن پاس نشده و با شکایت شاکی، متهم قرار شده هفته ای مقادیری از بدهکاری 
خود را پرداخت کند که بعد از مدتی متهم به تعهد خود عمل نکرده و اقدام به جعل دو فقره 
رسید دریافت وجه عادی به شــماره 1714 مورخ 96/1/23 و رسید وجه مورخ 96/2/28 
را جعل نموده و در شــورای حل اختالف ارائه نموده که دادسرای محترم نیز پس از انجام 
تحقیقات الزم کیفرخواست متهم را تحت اتهامات انتسابی صادر کرده، علی ای حال دادگاه 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده به نتایج ذیل نایل آمده اواًل اتهام متهم دایر بر جعل و 
استفاده از سند مجعول موضوع یک فقره رسید دریافت وجه عادی به شماره 1714 مورخ 
96/1/23 و تبدیل مبلغ 200/000 تومان به 2/000/000 تومان و الحاق کلمه دو میلیون 
تومان به آن با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط 
و امضا و اثر انگشــت که مصون از اعتراض مانده و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای 
اصفهان و اظهارات متهم در شورای حل اختالف شــعبه ششم اصفهان در پرونده کالسه 
960012 و بهره برداری از پرونده موصوف، که حکایت از اســتفاده متهم از سند مجعول 
داشته، عدم حضور متهم علی رغم ابالغ به وی از طریق نشــر آگهی محرز و مسلم بوده 
مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و ماده 134 
قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 وی را بابت جعل سند موصوف به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید که در هر یک از موارد فوق صرفاً مجازات اشد اجرا می 
گردد در ضمن سند مجعول عادی مذکور در قسمتی که جعل شده است از درجه اعتبار ساقط 
است ثانیا در خصوص اتهام متهم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع رسید وجه 
مورخ 96/2/28 نظر به اینکه حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مستند دعوی 
شاکی بوده و کیفرخواست نیز برآن مبنا صادر شده صراحتا اعالم داشته اثر انگشت منتسب 
به  آقای جلیل صلصال)شاکی( مستند فوق با اثر انگشت نامبرده مطابقت دارد و از طرفی 
در خصوص امضا وی نیز اعالم داشته... از نظر شــکل ظاهری تفاوت داشته لیکن از نظر 
چرخش و ترسیم منحنی ها و فشار قلم شباهتهایی وجود دارد، لذا دادگاه در احراز مجرمیت 
متهم در این خصوص مواجه با تردید و شبهه جدی بوده، و ادله مکفی و معتبر که موجبات  
حصول اقناع وجدانی بر مجرمیت متهم در این خصوص وجود ندارد مستندا به ماده 4 قانون 
آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و استظهار از اصل 
مسلم فقهی برائت رای به برائت نامبرده صادر و اعالم می گردد. رای صادره در خصوص 
محکومیت محکوم علیه  غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضا آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد  و در خصوص شاکی نیز ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی  در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:3215 شعبه 118 دادگاه کیفری دو 
مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 118 جزایی سابق( ) 683 کلمه، 7 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
3/171 مرجع رسیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2270/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت8/30 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/4/4، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی به نشانی خمینی 
شهر بلوار ش بهشــتی خ خرم ک دانش 3 پ 108، مشخصات خوانده: سید محمد حسین 
دانشخواه  فرزند سید حسن،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، دالیل خواهان:  فتوکپی مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت - وکالتنامه، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 789 شعبه 
 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )213 کلمه، 

2 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی لنــد مــارک )Land Mark( مدل 
 1393 بــه رنــگ ســفیدBS2 -342 شــماره پــاک 
 ایران 215 م 65 و شــماره موتور SNX6421 و شماره 
شاسی NAGU2CF23EC751029 به نام خانم رزا ابیاک 
فرزند فرامرز مفقود گردیده و در از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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پیشنهاد چلسی برای »ایکاردی«
چلسی درصدد ارائه پیشــنهادی برای جذب 
ایکاردی اســت تا بتواند ایــن مهاجم گلزن را 
جایگزین موراتای ناکام کند. 
موراتــا در فصل قبل 
آنقدر بد کار کرد که 
چلسی بعد از تنها 
یک ســال، به فکر 
فــروش او افتاده 
است. آنها قصد دارند 
بــرای تقویــت قوای 
هجومی، ایکاردی گلــزن را خریداری کنند. 
ایکاردی در فصل قبل ۲۹ گل در سری آ به ثمر 
رساند و آمارش در ۱۸۲ بازی برای اینتر، ۱۰۷ 
گل زده است. در قرارداد ایکاردی بند فسخی به 
ارزش ۱۱۰ میلیون یورو وجود دارد که البته تا 
۱۵ جوالی اعتبار دارد. بر همین اساس چلسی 
در تدارک پیشــنهادی برای جذب ایکاردی 
اســت، پیشــنهاد آنها انتقال موراتا به اینتر و 
پرداخت ۳۵-۴۰ میلیون یورو است. موراتا هم 
بعد از دوران سختش در استمفوردبریج، به فکر 
بازگشت به ایتالیاســت، او پیش تر دو سال در 

یوونتوس بازی کرده است.

تاتنهام، به دنبال جذب مهاجم 
شیاطین سرخ

باشــگاه تاتنهام قصد دارد مهاجم فرانســوی 
شــیاطین ســرخ را به خدمت بگیرد.باشگاه 
راســتای  در  تاتنهــام 
تقویت خــط حمله 
خــود قصــد دارد 
فرانسوی  مهاجم 
شــیاطین سرخ را 
به خدمــت بگیرد.

آنتونی مارســیال که 
فصل گذشته عملکرد خوبی 
در ترکیب منچستریونایتد داشت، مورد توجه 
مسئوالن تاتنهام قرار گرفته است.نکته جالب 
این اســت که تاتنهامی ها با ۶۵ میلیون پوند 

به دنبال جذب این بازیکن هستند. این 
در حالی اســت که این پیشــنهاد، 
مسئوالن باشگاه را برای این انتقال 
ترغیب کــرده؛ اما بعید اســت که 

مورینیو راضی به این انتقال شود. 

ریوالدو:
»صالح« باید به بارسلونا برود

با ۴۴ گلی که صالح در تمامی رقابت های این 
فصل به ثمر رسانده، باشگاه های مطرح اروپایی 
برای خرید کاپیتان تیم 
ملی مصر هستند. 
او همچنیــن به 
عنــوان برترین 
بازیکــن فصــل 
لیگ جزیره و آقای 
گل ایــن رقابت هــا 

دست پیدا کرده است.
ریوالدو، ستاره سابق بارسلونا در پاسخ به سوال 
خبرنگار اکســپرس مبنی بر اینکه کاتاالن ها 
باید روی کدام یکی از بازیکنان شاغل در لیگ 
انگلیس داشته باشد، پاسخ داد:» از لیگ برتر؟ 
صالح، چون او بازیکن بزرگی اســت. او روند 
بازی را تغییر می دهد«.او درباره شانس کسب 
توپ طال توسط صالح گفت: نه، اینگونه نیست؛ 
نه اینکه شــانس برای او وجود نداشــته باشد 
اما باید به تالش ادامــه بدهد. امیدوارم چنین 
عملکردی را در رقابت های دیگر هم تکرار کند. 
صالح باید کار مسی و رونالدو را تا ده سال دیگر 

ادامه بدهد؛ بنابراین نزدیک است. 

 رونالدو مقابل لیورپول 
به رکورد »مالدینی« می رسد

امروز یکی از حساس ترین مسابقات فوتبالی در 
ســال ۲۰۱۸ به انجام خواهد رسید؛ دیداری که 
آخرین بازی باشگاهی پیش 
از جــام جهانی خواهد 
بود و پیروزی در آن 
می توانــد روحیه 
بســیار خوبــی به 

بازیکنان بدهد.
رئال با ستاره افسانه ای 
اش کریستیانو رونالدو 
در حالی به مصاف لیورپول می رود که مدافع عنوان 
قهرمانی به حســاب می آید و امیدوار است برای 
سومین بار پیاپی قهرمان اروپا شود. کریستیانو 
رونالــدو نیز در اندیشــه کســب پنجمین جام 
قهرمانی اروپا و البته رسیدن به رکورد بیشترین 
حضور در فینال اســت. این رکورد هم اکنون در 
اختیار پائولو مالدینی، اســطوره باشگاه میالن 
 اســت و اگر اتفاق خاصی نیفتــد، رونالدو به آن

 خواهد رسید.

۳ بازیکن پارس در رادار سپاهان

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

چند روزی می شود که پرسپولیســی ها مذاکره با بازیکنان مورد نظر 
برانکو برای فصل جدید را استارت زده اند. مهدی شیری، اولین بازیکنی 
بود که با قرمزها به توافق رسید تا فصل آینده در این تیم توپ بزند و حاال 
خبر می رسد که دومین خرید احتمالی قرمزها هم مشخص شده است. 
سایت فرتاک ورزشی، از محمد دانشگر به عنوان بازیکنی نام برده که قرار 

است طی روزهای آینده برای عقد قرارداد به باشگاه پرسپولیس برود. 

محمد دانشگر به پرسپولیس می آید

شنیده شده زندگی غیرحرفه ای گادوین منشا در تهران مخصوصا 15
در چند ماه گذشته باعث شده تا برانکو قید استفاده از این بازیکن را 
بزند و در شرایطی که منشا یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد 
مقدمات جدایی این مهاجم را از پرسپولیس فراهم کند.گفته شده 
عالقه شدید منشا به مصرف قلیان دلیل جدایی احتمالی این بازیکن 

از پرسپولیس است. 

قلیان، عامل جدایی اجباری منشا

امیر جدیدی بازیگر نقش 90
»غالمرضا تختی« شد

فیلم سینمایی»غالمرضا تختی«به کارگردانی بهرام 
توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان با دریافت پروانه 
ســاخت و تکمیل عوامل پشت صحنه وارد مرحله 

پیش تولید شد.
طبق گزارش رســیده؛  امیر جدیدی نخســتین 
بازیگری است که حضورش در این فیلم سینمایی 
قطعی شده ونقش »غالمرضا تختی«را ایفا خواهد 
کرد و دیگر بازیگران نیز به زودی معرفی خواهند 
شد.در سال ۷۳ علی حاتمی،فیلم »جهان پهلوان 
تختی« را شروع به ساخت کرد؛ اما باشدت گرفتن 
بیماری اش، این پروژه به اتمام نرســید. بعد از آن 
بهروز افخمی اتمام این پــروژه را بر عهده گرفت و 
فیلمی به کل متفاوت از فضای آثار حاتمی ساخت.

در حاشیه

کنداکتور

 والیبال
ایران - 
استرالیا

ساعت 
19:30

شبکه 
سه

فوتبال
رئال مادرید 
- لیورپول

ساعت
23:15

شبکه 
سه

 شنبهپخش  زنده مسابقات
 5 خرداد

پیشخوان

کی روش برای این ستاره ها 
در تیم ملی جا نداشــت، تیم 

حسرت

 مشهد کاندیدای 
میزبانی جام جهانی کشتی آزاد شد

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان خراســان رضــوی، پیرو 
تعامالت داخلی ورزش استان با مدیریت شهری »مشهد«، در 
جلسه حضوری با رسول خادم، آمادگی خود را برای میزبانی 
جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۹ میالدی اعالم کرد. بر 
این اساس فدراسیون کشتی درخواست میزبانی شهر مشهد 
را برای پذیرش میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در 
سال ۲۰۱۹ به اتحادیه جهانی کشتی ارائه کرد. فدراسیون 
کشــتی در صورت پذیرش تقاضای مذکور، هماهنگی های 
الزم را با اتحادیه جهانی جهت برگزاری این مسابقات انجام 

خواهد داد.

برگزاری مسابقات ووشوی  
قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان

رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان در مورد فعالیت های 
هیئت در سال ۹۶، اظهار کرد: سال گذشته تمام برنامه هایی 
که در تقویم ورزشی هیئت تدوین شده بود را عملیاتی کردیم 

و توانستیم  ۱۰۰ درصد تقویم ورزشی را به انجام برسانیم.
محسن روناسی  با اشــاره به اینکه ۶ ووشو کار که ترکیبی از 
آقایان و بانوان است به همراه تیم ملی درمسابقات قهرمانی 
جهان برزیل شــرکت می کنند، افزود: یکــی از برنامه های 
هیئت برگزاری مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان 
است و در این باره نیز مذاکراتی با دانشگاه آزاد انجام داده ایم 
تا با همکاری دانشگاه نجف آباد، میزبان این رقابت ها باشیم. 

افتخار آفرینی تکواندو کاران 
اصفهانی با یک نشان طال و نقره

رقابت هــای قهرمانــی آســیا پاراتکواندو بــا حضور ۱۲۰ 
هوگوپــوش از ۲۸ کشــور و پنجمیــن دوره مســابقات 
پومســه قهرمانــی آســیا ۲۰۱۸  بــه میزبانــی شــهر 
 »هوشــیمینه« ویتنام آغاز شــد.در این رقابــت ها حامد 
حق شناس، تکواندو کار اصفهانی تیم ملی که در وزن مثبت 
۷۵ کیلوگرم در این رقابت ها حضور داشــت موفق شــد در 
فینال در راند طالیی حریف خود را شکست بدهد و به مدال 
طال دست یابد؛همچنین در مسابقات پومسه قهرمانی آسیا 
نیزمرجان سلحشوری از اصفهان با کســب ۳۰/۸ امتیاز به 

عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها رسید.

سمیه مصور

انتخاب سرمربیان تیم های ســپاهان و ذوب آهن در 
صدر اخبار فوتبالی اصفهان در هفته گذشته 
قرار گرفــت. زردپوشــان اصفهانی کلید 
ســکان داری نیمکت را بــه قلعه نویی 
 ســپردند تا ســرمربی فصل گذشــته 
ذوب آهن، هدایت ســپاهان را در این 
فصل بر عهده بگیرد و سبزپوشان اصفهانی 
که تا همیــن چند روز پیــش گزینه اول و 
آخر خود برای ســرمربی گری تیم شان 
را  قلعه نویی معرفی مــی کردند بعد از 
جدایی ژنرال از این تیــم در یک فاصله 
زمانی ۴۸ ساعته امید نمازی را به جای او 
نشاندند؛ اتفاقی که برای خود هواداران 
ذوب آهن هم غیرقابــل تصور بود که 
گزینه ســرمربی گری این تیم خیلی 

زود معرفی شود.
حســین چرخابی، پیشکسوت فوتبال 
اصفهان دربــاره ایــن دو انتخاب به 
زاینده رود می گوید: انتخاب سرمربیان 
ســپاهان و ذوب آهن پیش از شروع 
نقل و انتقــاالت فصل جدید لیگ برتر 
می تواند نوید بخــش روزهای خوبی 
برای فوتبــال اصفهان باشــد؛ چرا که 
این دو تیم حاال با نظر سرمربیان جدید 
بسته می شود و  می توانند دوران آماده 
ســازی خود را زیر نظر آنهــا به خوبی 
طی کنند.این کارشــناس فوتبال درباره 
انتخاب امیرقلعه نویی به عنوان سرمربی 
جدید تیم سپاهان می افزاید:  با توجه به 
نتایجی که زرد پوشان اصفهانی در فصل 
گذشته کسب کردند، انتخاب قلعه نویی 
با توجه به سوابقی که دارد و  عنوان 
پرافتخار ترین مربی ایرانی 

را یدک می کشــد می تواند موثر برای این تیم باشد و 
انتظار می رود که با حضور او اتفاقات خوبی در سپاهان 

رقم بخورد. 
چرخابی ادامه می دهد: البته برای اینکه اتفاقات خوبی 
در سپاهان رقم بخورد باید پستی و بلند های این تیم 
در فصل گذشته ترمیم شود که برای این کار نیاز است 
تا تمام بازی های این تیم و تمام بازیکنان و همچنین 
استراتژی باشــگاه در فصل قبل آنالیز شود  تا سرمربی 
جدید بتواند پســتی ها  را برطرف کنــد و بلندی ها را 
ارتقا دهد که اگر چنین کار صــورت بگیرد قلعه نویی 
و کادر فنی اش مــی توانند در فصل پیــش رو موفق 
 باشند.پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره شرایط کاری 
قلعه نویی در ســپاهان می گوید: این تیم سال گذشته 
دارای مشــکالت زیادی بود. قلعه نویــی روی جذب 
بازیکنان جدید حســاس اســت و همچنیــن  از تمام 
بازیکنان ایرانی شناخت دارد و امیدواریم که دیگر این 

تیم در جذب بازیکن مشکلی نداشته باشد .
 چرخابی می افزاید: از لحاظ مشــکالت مدیریتی که 
سپاهان در فصل گذشــته با آنها روبه رو بود امسال با 
توجه به انتخاب مســعود تابش به عنــوان مدیر عامل 
این تیم و اینکه تابش هم تجربــه مدیریتی دارد و هم 
تجربه بازی در سال های دور، دیگر با چنین مشکالتی 
مواجه نیستیم.این کارشــناش فوتبال ادامه می دهد: 
یکی از مشــکالت ســپاهان، صبور نبــودن هواداران 
این تیم اســت ولــی آنها بایــد بدانند اگــر بخواهند 
تیم شــان به روزهای اوج گذشــته برگــردد، صبوری 
 پیشــه کنند تا قلعه نویی بتواند کار خود در سپاهان را 
پیــش ببرد.پیشکســوت فوتبــال اصفهــان در 
پاســخ بــه این ســوال کــه فکر مــی کنیــد محرم 
 بــه کادرفنــی ســپاهان اضافــه می شــود یــا نه؟ 
می گوید: هر سرمربی این حق را دارد که دستیارانش 
را با توجه به شــناختی کــه از آنهــا دارد و همچنین 
هنرهای که آنها دارند، انتخاب کنــد و نمی توان این 
مســئله را به قلعه نویی تحمیل کرد ولی با این وجود 

 اضافه شــدن محرم به کادرفنی هم به نظر او و هم نظر
 قلعــه نویــی بســتگی دارد که بــا توجه بــه اینکه 
 محــرم بازیکن بااصولی اســت اگر به ســپاهان بیاید

 می تواند کمک بسیاری به این تیم بکند.
چرخابی همچنین درباره انتخاب امید نمازی 
به عنوان سرمربی جدید سبزپوشان اصفهانی 
می گوید: مــا درتیم های ایرانی با ســه نوع 

سرمربی مواجه هســتیم. سرمربیانی 
که تجربــه کار دارند ، ســرمربیانی 
که علم ایــن کار را دارند و ســوم 
سرمربیانی که هم تجربه و هم علم 
دارند که امید نمازی در دسته دوم 
قرار می گیرد کــه از علم فوتبال 
برخوردار اســت ولی به رغم اینکه 
در آمریــکا کار کرده اســت تجربه 
حضور در تیم  های باشگاهی ایران 
را نــدارد و مثل هندوانه سربســته 
 بــرای ذوب آهــن مــی مانــد که 
نمی توان پیش بینــی کرد که چه 
نتایجی با سبزپوشــان  به دســت 

می آورد.
 این کارشــناس فوتبــال اصفهان 
درباره اینکه  آیا نمــازی می تواند 
در ذوب آهن موفق شود یا نه؟می 
گوید: این مســئله به اســتراتژی 
باشگاه ذوب آهن برمی گردد. اگر 
مسئوالن باشــگاه بخواهند این 
تیم پوســته جدیدی بیندازد، 
امید نمازی مــی تواند گزینه 
خوبی برای سبزپوشان باشد 

ولی اگر بخواهند با او سریع 
نتیجه بگیرند کار نمازی 
در ذوب آهن  ســخت 

خواهد بود.

انتخاب مطمئن سپاهان، هندوانه دربسته برای ذوب آهن
 بررسی نیمکت تیم های اصفهانی در گفت و گو با حسین چرخابی؛ 

۳ بازیکن پارس در رادار سپاهان
تیم فوتبال پارس جنوبی جم که در نیم فصل نخست لیگ هفدهم، جزو گزینه های کسب سهمیه آسیا 
بود، با توجه به مشکالت مالی و ناراحتی برخی بازیکنان از این وضعیت، به حاشیه کشیده شد و در پایان 
لیگ با کســب ۴۷ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.پس از این اتفاقات برخی از بازیکنان هم ساز جدایی 
کوک کردند و در صدد جدایی از پدیده لیگ هفدهم هســتند و باشگاه های دیگر هم تالش می کنند تا 
با جذب ستاره ها، بتوانند حضوری پر قدرت در لیگ هجدهم داشته باشند.بر همین اساس، شنیده می 
شود، باشگاه سپاهان اصفهان با هدایت امیر قلعه نویی در صدد به خدمت گیری ۳ بازیکن پارس جنوبی 
به نام های ابراهیم صالحی، علی دشتی و فرشاد محمدی مهر است و تالش می کند تا آنها را به دیار نصف 
جهان ببرد.دشتی که یک سال دیگر با پارس قرارداد دارد، از مسئوالن این تیم درخواست کرده تا هرچه 

زودتر رضایت نامه اش را صادر کنند و او بتواند به تیم جدید بپیوندد.

چرا مهاجم استقالل به کویت سفر کرد؟
در شرایطی که گفته می شود عکس های جدید تیام در صفحه اینســتاگرامش مربوط به حضور او در کشور 
کویت است و گویا مهاجم محبوب هواداران استقالل به عقد قرارداد با باشــگاه الکویت بسیار نزدیک شده، 
سرپرست آبی ها معتقد اســت که ســفر تیام به کویت را نباید به مذاکره او با الکویت ربط داد. عمو نصی به 
خبرگزاری تسنیم گفته:» تیام می خواست برای بردن مادرش به مکه ویزا بگیرد که نتوانست و به همین دلیل 
از طریق یک دوست که ایرانی هم هست، به کویت سفر کرد تا از آنجا راهی مکه شود. این دوست ایرانی همان 
کسی است که پیش از این توضیح داده بودم استقاللی است و در قطر به ما خیلی کمک کرد.« عبداللهی در 
بخش دیگری از صحبت هایش با اطمینان از ماندن تیام در استقالل خبر داده:» الکویت دیگر چیست؟ تیام 
 استقالل را دوســت دارد و اصال این حرف هایی که زده می شود، مطرح نیســت. هیچ اتفاقی نمی افتد و تیام 

می ماند.«

موافقت دادگاهCAS با نقل 
و انتقاالت باشگاه پرسپولیس، 

بازگشایی پنجره سرخ

الهه منصوریان: روحانی 
هم خواهان حضور خانواده ها 

درورزشگاه است

 از مکزیک تا روسیه
 با تل استار

توپ رســمی جام ۲۰۱۸ »تل استار« نام 
دارد.اولین توپ رسمی جام جهانی که به  
طور انحصاری از سوی شرکت آدیداس ارائه 
شد »تل اســتار« نام گرفت. این نخستین 
توپ سیاه و سفید فوتبال بود و از ۱۲ قطعه 
پنج ضلعی ســیاه رنگ و ۲۰ قطعه ۶  ضلعی 
ســفیدرنگ تشکیل می شــد. انتخاب نام 
تل اســتار به این خاطر بود که مســابقات 
جام جهانی ۱۹۷۰ بــرای اولین بار به طور 
مســتقیم از طریق تلویزیون پخش شــد. 
دو رنگ بودن این توپ ســبب می شد که 
بیننــدگان تلویزیون بهتــر بتوانند آن را 

تشخیص دهند.
در جام جهانی ۱۹۷۴ آلمان نیز تل اســتار 
بار دیگر ســتاره  میدان بود؛ البته شرکت 
آدیداس نوشــته  روی توپ را که در جام 
جهانی ۱۹۷۰ به رنــگ طالیی بود، این بار 
به رنگ ســیاه عرضه کرد و از آن گذشته، 
نســخه ای دیگر نیز به رنگ کامال ســفید 
 Telstar–Chile روانه بازار کرد که نــام
را یدک می کشــید. انتخاب این نام به این 
سبب بود که در جام جهانی ۱۹۶۲ شیلی، 
برای نخستین بار از توپی به رنگ یک دست 

سفید استفاده شده بود.
توپ رسمی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به  
یاد آورنده  توپ های تل استار در جام های 
۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ اســت؛ البته در این توپ 
مدرن قطعــه ای الکترونیکــی کارگذاری 
شــده که می توانــد اطالعــات مربوط به 
بازی را به موبایل تماشاگران منتقل کند. 
نوشــته ها و عالئم روی این توپ به رنگ 
طالیی است. توپ »تل اســتار ۱۸« برای 
نخستین بار در دیدار دوستانه تیم های ملی 
 روسیه و آرژانتین در نوامبر ۲۰۱۷ به کار 

گرفته شد. 

جام جهانی
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قارچ های سمی به اصفهان رسیدند
پیشنهاد سردبیر:

چهره

شهرداری

از منطقه ۱۴ چه خبر؟
مدیر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهان گفت: 
منطقه ۱۴ در حال توسعه اســت و امیدواریم 
با مشارکت سرمایه گذاران، پروژه های تعریف 

شده این منطقه هر چه سریع تر اجرایی شود.

علی شــمس اظهارکرد: منطقه ۱۴ شهرداری 
اصفهــان یکــی از متراکم تریــن مناطــق از 
نظر جمعیتی اســت که دارای شــدیدترین 
شاخصه های فرســودگی شــامل ریزدانگی، 
نفوذناپذیــری و ناپایــداری بناهاســت؛اما 
محرومیت هایی که از این منطقه یاد می شود، 

تنها از بعد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ســومین میدان بزرگ شهر 
اصفهان به وســعت ۱۹ هکتار در منطقه ۱۴ 
شهرداری اصفهان در حال شکل گیری است، 
افزود: چهار هکتار از وسعت این میدان پیرامون 
حرم حضرت زینب)س( قرار دارد که شــامل 
بقعه، شبستان و مجتمع های فرهنگی داخل 

حرم است.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان ادامه داد: 
۱۵ هکتار از وسعت سومین میدان بزرگ شهر 
اصفهان شــامل پروژه های اقتصادی، تجاری، 

فرهنگی، بهداشتی درمانی و هتل است.
وی با بیان اینکه در ضلــع جنوبی این میدان 
شــهری یک پروژه تجاری پیش بینی شــده 
اســت، گفت: قرارداد ایــن پروژه بــه عنوان 
نخستین پروژه مشارکتی اطراف حرم حضرت 
زینب)س( منعقد شــده و قرار است بنا بر قول 
 مدیر پروژه در کمتر از ۱۸ ماه مورد بهره برداری

 قرار گیرد.
شــمس از این پروژه تجاری به عنوان یکی از 
پروژه های شــاخص محرک توســعه منطقه 
۱۴ شــهرداری اصفهان یاد کرد و افزود: برای 
احداث این پروژه، آورده شهرداری ۳۰ میلیارد 
تومان و آورده مشارکت کنندگان ۱۶ میلیارد 

تومان است.
وی تاکید کــرد: منطقــه ۱۴ ، منطقه ای در 
حال توســعه اســت و امیدواریم با مشارکت 
سرمایه گذاران، پروژه های تعریف شده منطقه 

هر چه سریع تر اجرایی شود.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
ساکنان این منطقه از قشر مهاجر هستند که از 
سمت غرب اصفهان مهاجرت کرده اند، از این رو 
فرهنگ غنی بختیاری و زاگرس نشینان در این 

منطقه گویاست.

معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان:

 شهرداری، آماده مشارکت
 با خیران شهرساز است

معــاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان 
آماده مشارکت با خیران شهرساز در بخش های 
خدمات عمومــی و رفع معضــات اجتماعی 

شهر است.
مرتضی رشــیدی ، بر مشــارکت بــا خیران 
شهرســاز تاکید و اظهارکرد: هر تشکل مردم 
نهــاد، ســمن ها و خیرانی که بــه بخش های 
مختلف اجتماعی ورود کنند، در کنار آنها قرار 
می گیریم، موانع موجود بر سر راه فعالیت آنها 
را برطرف می کنیم و تا حد امکان کمک مادی 

و معنوی خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: فرصتی که خیران برای فعالیت 
در حوزه شهر برای ساخت مدارس، مساجد و 
... به دست آورده اند، فرصتی است که خداوند 
در اختیار آنها قرار داده و بایــد آن را غنیمت 

بشمارند.
معــاون اجتماعــی و مشــارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان افزود: معاونت اجتماعی و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان سعی 
دارد ســنگی از جلوی پای خیران بردارد تا در 

رسیدن به اهداف خود موفق باشند.
وی با بیان اینکه اداره مشــارکت های معاونت 
اجتماعی شــهرداری اصفهان، یکی از وظایف 
خود می داند که با نهادها، سمن ها و گروه های 
مرم نهــاد تعامل و همدلی داشــته باشــد تا 
رویدادهای خوبی در شــهر رقم بخورد، گفت: 
این به معنای دخالــت در فعالیت های مردمی 
نیســت، بلکه خط مشــی ما این است هر جا 
گروه های مردم نهــاد فعال شــوند میدان را 
در اختیــار آنها قــرار دهیــم تا شــهری پر 
 از شــادی و انرژی و رنگ و بوی خدا داشــته 

باشیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا)ع(:
برخی ها در داخل هم باور 

نمی کردند خرمشهر آزاد شود
فرمانده قرارگاه عملیاتی سید الشهدا)ع( گفت: 
درسی که خرمشهر به ما می دهد این است که اگر 
مانند دوران دفاع مقدس حرف ولی فقیه را آویزه 
گوش مان کنیم و تسلیم دشمنان نشویم، به طور 

حتم موفق خواهیم شد.
سردار جواد استکی در جمع کارکنان سپاه و ناجا، 
در ســالروز عملیات بیت المقدس و آزاد سازی 
خرمشــهر که در محل گلستان شهدای اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: دفاع مقدس همه مبتنی 
بر قرآن بود. فراموش نمی کنیم که هر رزمنده ای 
یک قرآن در جیب داشت و با آن مأنوس بود و با 
تمسک به قرآن و اهل بیت)ع( بود که بر دشمن 

هجوم می بردند و دشمن را عقب می راندند.
وی بــا بیــان اینکه عملیــات بیــت المقدس، 
بزرگ ترین و گسترده ترین عملیات در طول دفاع 
مقدس بود، افزود: قبل از آن عملیات های نامنظم 
کوچکی بعــد از عزل بنی صدر صــورت گرفته 
 بود که حاصلش جلوگیری از پیشــروی دشمن

 بود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سید الشهدا)ع( با اشاره 
به خیانت های بنی صدر گفت: بنی صدر به عنوان 
رییس جمهور از امام)ره( فرماندهی کل قوا را با 
ادعای اینکه جنگ را تمام کند درخواست کرد؛ 
اما با راهبردی که از سوی دشمن به او دیکته شده 
بود که زمین می دهیم و زمان می گیریم، ضربات 

سنگینی را به ما وارد کرد.
اســتکی تصریح کرد: اولین عملیاتی که بعد از 
عزل بنی صدر صورت گرفــت، عملیات فرمانده 
کل قوا خمینی روح خدا بود که ما در آن عملیات 
سر پلی را به ســمت آبادان و خرمشهر گرفتیم و 
بعد از آن عملیات ثامن االئمه به دستور حضرت 
امام برای شکســتن حصر آبادان انجام شــد که 

موفقیت آمیز بود.
وی افزود: عملیات بعدی، عملیات طریق القدس 
بود که جبهه شمالی و جنوبی نیروهای عراق را 
قطع کرد و بعثی ها برای آنکــه بتوانند در جبهه 
شــمال و جنوب خود تردد کننــد، باید از بصره 

دور می زدند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سید الشهدا)ع( با اشاره 
به تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت نیروهای 
مسلح عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس هرکجا 
وحدت داشــتیم به هم افزایی رســیدیم؛ نمونه 
آن عملیــات فتــح المبین و در ادامــه عملیات 
بیت المقدس بود که نیروهای مسلح با فرماندهی 
واحد حضرت امام)ره(، بــه پیروزی های بزرگی 

دست یافتند.
استکی با اشاره به مقاومت نیروهای سپاه، ارتش 
و مردم در محاصره خرمشــهر مطرح کرد: کمتر 
از ۵۰۰ نفر بیش از ۳۴ روز شــهر را نگه داشتند 
و از ۱۵۰ پاسداری که در خرمشهر به فرماندهی 
شهید بزرگوار، شــهید جهان آرا بودند تنها چند 
 تن باقی ماندند و تســلیم نشــدند تا به شهادت

 رسیدند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سید الشهدا)ع( خاطر 
نشان کرد: صدام و غربی ها باور نمی کردند و حتی 
برای برخی از ما هم باور کردنی نبود که خرمشهر 
با این شرایط آزاد شود به همین خاطر بود که امام 

فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد.

 سلسله نشست های چهل چراغ با محوریت آموزش 
میانبرهایی برای زندگی فردی و اجتماعی، روزهای 
ماه رمضــان در تاالر ادب میزبــان جمع کثیری از 

شهروندان اصفهانی به ویژه جوانان و بانوان است.
در  دومین نشســت چهل چراغ،  مراسم با اجرای 
نمایش طنــز و برنامه های تفریحی و ســرگرمی 
آغاز شــد. دکتر محمدرضا عابــدی و دکتر راضیه 
ایزدی از اســاتید روان شناسی و مشــاوره به ایراد 
ســخنانی پرداخته و مطالبی را پیرامون مســئله 
تربیت اجتماعی به عنوان مهم ترین شاخصه رشد 
و ســواد اجتماعی افراد یک جامعه مطرح کردند. 
محمدرضا عابدی با بیان اینکــه تربیت اجتماعی 
از چهار رکن آگاهی، مشــارکت، مــدارا و اعتماد 
تشکیل شده است، اظهار کرد: افرادی که از تربیت 
اجتماعی برخوردارند، در ابتدا نسبت به موضوعی 
که در جایــگاه قضاوت و رفتار دربــاره آن قرار می 
گیرند، آگاهــی دارند. آنها همه جوانــب کار را در 
نظر می گیرند و پیش از آنکه آگاهی شــان نسبت 
به موضوع کامل شــود هیچ عکس العملی نشــان 
نمی دهنــد.وی ادامه داد: چنین افــرادی از مؤلفه 
مشارکت نیز برخوردارند؛ یعنی می توانند شرایطی 
را فراهم کنند که مسئله به جای حرکت به سمت 
بحران، به ســمت آرامش حرکــت کند؛ همچنین 
می توانند از طریق مدارا با مصائب به وجود آمده، از 
شدت یافتن مشکات پیشگیری کنند و در نهایت 
با برخورداری از مؤلفه اعتماد به حل موضوع کمک 
کنند.راضیه ایزدی هم گفت: در نخستین جلسه از 
این مجموعه نشست ها، عنوان کردیم که نخستین 
پیشنهاد و میانبر ما برای افرادی که به مرحله تربیت 
اجتماعی دست یافته اند، »تبسم« است، به این معنا 
که فرد، بحران به وجود آمده را با لبخندی مثبت و 

از سر آرامش مدیریت کند.
در ادامه برنامه دو تن از حاضران به روایت تجربه های 
شخصی خود از قرار گرفتن در شرایط مشکل ساز 
پرداختند و از کارشناسان برنامه خواستند تا درباره 

میزان تربیــت اجتماعی 
آنهــا در موقعیت های به 
وجود آمده قضاوت کنند.

تشــریح  بــا  عابــدی 
ویژگی هــای روایت های 
بیــان شــده در حــوزه 
تربیــت اجتماعی گفت: 
شــخصی کــه از تربیت 

اجتماعی باالیی برخوردار اســت حــق را به فردی 
که قصد مظلوم نمایی دارد، نمی دهد. او به درستی 
می داند که نبایــد از ابعاد مختلــف واقعیت غافل 
شــود و حقانیت را نادیده بگیرد. چنین شــخصی 
 لحــن مناســبی را برای ســخن گفتــن انتخاب
 می کند. در ادامه، کارشناسان به معرفی و تشریح 
دومین میانبر و پیشنهاد برای افزایش سطح تربیت 
اجتماعی پرداختنــد.  محمدرضــا عابدی گفت: 
شــخصی که با یک موقعیت ویژه مواجه می شود 
می تواند چندیــن روش را برای بــروز رفتار خود 
در نظر گرفتــه و یکی را انتخاب کنــد. او می تواند 
مســئله مورد نظر خود را به طــرف مقابل دیکته 
کند و فرد ملزم شود تا به آنچه مطلوب اوست عمل 

کند. در روش دوم او می 
تواند تســلیم موقعیت به 
وجود آمده شــود، کوتاه 
بیاید و بــا کم محلی و بی 
توجهی مسئله را رفع کند.
وی ادامه داد: در سومین 
روش شخص می تواند از 
حضور یک شخص سوم در 
این شرایط استفاده کند. در چنین شرایطی شخص 
سوم می تواند با قضاوت نادرست و اشتباه به بحرانی 
تر شــدن ماجرا دامن بزند. ضمن اینکه حتی اغلب 
مشاوران نیز به قضاوت و داوری درباره طرفین ماجرا 
می پردازند و این هیچ کمکی به حل مسئله اصلی 
نمی کند. این استاد دانشــگاه افزود: چهارمین راه، 
حل مسئله است و مشروط به این است که طرفین 
رابطه هر دو انگیزه ای برای حل مشکل داشته باشند 
که در غیر این صورت مشکل بر سر جای خود باقی 
مانده و حل نمی شــود.وی ادامه داد: اما راه پنجم 
که پیشنهاد و میانبری اســت که قصد بررسی آن 
را داریم، روش گفت و گو اســت. این روش بهترین 
نتیجه و کارکرد را دارد و می تواند سرانجام مطلوبی 

را در زمان ایجاد بحران در روابط رقم بزند.
راضیه ایزدی در تایید این سخن گفت: باید از خود 
بپرســیم که ما چقدر اهل گفت وگو بــا خانواده، 
دوســتان، مخالفان و حتی دشمنان خود هستیم؟ 
گفت وگویی که طرفین رابطه در پی ساکت کردن 
دیگری در آن نباشــند و قصد نداشته باشند سخن 
خود را به کرسی بنشــانند، بهترین راه حل مسئله 

است.
عابدی نیز گفت: براساس معیار گفت وگو، زوج های 
جوان را می توان به ۵ دسته تقسیم کرد. دسته اول 
زوج هایی هستند که با شعار »بیا با هم حرف بزنیم« 
با هم رابطه برقرار کرده انــد و باید گفت که در بین 
آنها مسئله طاق به ندرت رخ می دهد. دسته دوم 
زوج هایی هستند که با هم گفت وگو می کنند؛ اما 
کم و کوتاه. این زوج هــا هم کمتر در معرض طاق 
هستند. دسته سوم نیز میل و رغبتی به گفت وگو 
ندارند؛ امــا کار را به حال خود رها مــی کنند و از 
مرافعه و گفت وگو پرهیز می کنند! چنین زوج هایی 
هم کمتر در معرض طاق هستند؛ اما زوج هایی که 
اهل جدل و دعوا هســتند و یا همراه با خصومت با 
همدیگر دعوا می کنند بیشتر از سایرین در معرض 
طاق قرار دارنــد و باید برای زندگــی خود نگران 
باشــند. وی با تاکید بر اینکه تربیت اجتماعی یکی 
از مهم ترین مؤلفه ها در ازدواج و زندگی مشــترک 
اســت، گفت: تربیت اجتماعی مؤلفه گفت وگو را 
در خود دارد. شــخصی که اهل گفت و گو است در 
ابتدا برای طرف رابطه خود احســاس امنیت ایجاد 
کرده و بعد آرام آرام مقصود و منظور خود را برای او 
شرح می دهد. در چنین فضایی امکان بروز خشم، 
پیش داوری، قضاوت نادرســت و دلخوری بســیار 

کم می شود.
گفتنی است؛ سلسله نشســت های چهل چراغ به 
همت مرکز تخصصی خانواده ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان از 2۹ 
اردیبهشــت ماه آغاز شــده و تا ۱۳ خردادماه، هر 
 روز از ســاعت ۱۳ در تاالر ادب پذیرای شهروندان

 است.

بیا با هم حرف بزنیم
 سلسله نشست های چهل چراغ با محوریت آموزش در تاالر ادب برگزار می شود؛

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:
»باغ گل ها« گلباران می شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: روز 2۵ خردادماه سال جاری» روز گل« است 
که همزمان با عید سعید فطر ویژه برنامه ای برگزار و باغ گل ها گلباران می شود.فروغ مرتضایی نژاد اظهارکرد: 

در روز گل، با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، 
برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره گل ها با تاکید بر معرفی 
گیاهان زینتی با نیاز آبی کم به مدت یک هفته در باغ گل ها 
انجام شــده اســت.وی افزود: یک هفته پس از ماه مبارک 
رمضان را »هفته گل« قرار دادیــم که در این زمان اتفاقات 
فرهنگی خوبی در جای جای شهر خواهد افتاد.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره 

به فعالیت های مرکز تحقیقاتی گل وگیاه محمودآباد تصریح کرد: 2۰ سال از راه اندازی مرکز تحقیقاتی گل و 
گیاه محمودآباد وابسته به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان می گذرد و این مرکز از سال های 
گذشته اقدام به جمع آوری گونه های گیاهی زینتی کشور و حتی خارج از کشور کرده است.وی با بیان اینکه 
مرکز تحقیقاتی گل وگیاه محمودآباد در سطح وسیعی، بیش از ۵۰۰ ژرم پاسم از انواع چمن های ایران و سایر 
نقاط دنیا را جمع آوری کرده اســت، گفت: در این مرکز، تحقیقات متعددی روی تنش های شوری و خشکی 
در سال های گذشته و به ویژه سال های اخیر انجام شده که خروجی این تحقیقات در عرصه های فضای سبز 
شهر وارد می شود، به طوری که شهروندان می توانند در تمام نقاط شهر  چمن های مقاوم را مشاهده می کنند.

مدیر عامل شرکت عمران بهارستان خبر داد:
بهره برداری از متروی بهارستان تا پایان دولت دوازدهم

مدیر عامل شرکت عمران بهارستان گفت: تا پایان دولت دوازدهم متروی بهارستان به طول ۱۴ کیلومتر که ۹/۵  
کیلومتر آن داخل تونل و ۴/۵ کیلومتر به صورت روباز است، مورد بهره برداری و افتتاح قرار می گیرد.

محمدرضا احمدی با بیان اینکه حجم انعقاد قراردادها و پروژه 
های عمرانی سال ۹۶ در مقایسه با سال گذشته سه برابر و 
سال ۹۴ پنج برابر بوده اســت، اظهار کرد: با افتتاح ۱۱ هزار 
واحد مسکونی مسکن مهر پیش بینی افزایش حدود 2۵ هزار 
نفر جمعیت به این شهر می شود که سرریز اصفهان را جبران 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه در سال جاری شاه بیت پروژه 
های قابل بهره برداری، متروی بهارستان است، گفت: تا کنون 
۸۰ درصد این پروژه با پیشرفت همراه بوده که ۱۵۰ میلیارد تومان نیز هزینه شده است.مدیر عامل شرکت عمران 
بهارستان با اشاره به جانمایی ایستگاه های مترو از پایانه صفه تا بهارستان گفت: از پایانه صفه سه ایستگاه سپاهان 
شهر، راه آهن و ورودی بهارستان را خواهیم داشت که برای تکمیل متروی بهارستان ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
الزم است.احمدی ادامه داد: بودجه شرکت عمران بهارستان در سال گذشته به غیر از مترو ۱۱۰ میلیارد تومان 
بود که ۶۰ درصد آن محقق شد و در رتبه نخست تخصیص اعتبار در سطح شهرهای جدید کشور قرار گرفتیم. 
وی اضافه کرد: در بخش پروژه های روبنایی ۱7 پروژه تعریف شده که مهم ترین آن باغ بهارستان و محور پردیس 

است که تا چند ماه آینده مسیر دو کیلومتری پیاده راه محور پردیس افتتاح می شود.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: دو نوجوان بر اثــر مصرف قارچ 
سمی در روستای دره ساری اســتان اصفهان 

مسموم شدند.
غفور راستین در خصوص جزئیات مسموم شدن 
این دو نوجوان اظهار داشــت: دو نوجوان که از 
اهالی روستای دره ســاری در استان اصفهان 
بودند، به دنبال مصرف قارچ های ســمی دچار 

مسمومیت شدند.
وی بیان داشــت: حدود ساعت 22 و ۳۰ دقیقه 
روز چهارشــنبه دوم خردادمــاه جــاری، طی 
تماســی با اتاق فرمــان فوریت های پزشــکی 
اعام شــد که یک پسر ۱۳ ســاله و یک دختر 
۱۵ ســاله از اهالی روستای دره ســاری بر اثر 
مصرف قارچ سمی دچار مســمومیت شده اند. 
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: به دنبــال این امدادخواهی، یک 
واحد اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام 

شدند و بیماران را پس از انجام اقدامات درمانی 
 اولیه به درمانــگاه بویین و میاندشــت منتقل 

کردند.
وی گفت: این دو نوجوان از قارچ خودرویی که 
دایی آنها از کوه های منطقــه جمع آوری کرده 
بود، مصرف کردند و نیم ساعت پس از آن دچار 
دل درد، تهوع و استفراغ زیاد و ضعف و بی حالی 

شدند.
راســتین اعــام کرد: مســموم شــدگان که 
فقــط از قارچ هــای کوچــک مصــرف کرده 
و قارچ هــای بــزرگ را نخــورده بودند، پس 
از رگ گیــری و کنترل عائم حیاتی توســط 
تکنســین های اورژانــس ۱۱۵ بــه درمانگاه 
 میاندشــت منتقل شــدند و تحت درمان قرار

 گرفتند.
وی اضافه کرد: این دو نوجوان به مدت دو ساعت 
در درمانگاه تحت نظر و درمان بودند و ســپس 

ترخیص شدند.

 مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان 
 از مسمومیت دو نوجوان در یکی از روستاهای استان خبر داد:

قارچ های سمی به اصفهان رسیدند
آگهی مزایده عمومی

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت اول

مبلغ سپرده شرکت در مزایدهمدتمحل اجراءموضوع مزایدهشماره مزایده

43/97/2/م۱
واگذاری محل جهت اجاره 

سه باب غرفه آزاد
5 درصد مبلغ کل پیشنهادی یکسالهیکسالایستگاه راه آهن اصفهان

5 درصد مبلغ کل پیشنهادی یکسالهیکسالایستگاه راه آهن اصفهانواگذاری محل جهت اجاره پارکینگتجدید 43/97/1/م2

تذکر 1: کلیه مستاجران فعلی ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده می باشند. 
تذکر 2: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررســی و موافقت کمیسیون معامات به متقاضی جهت عقد قرارداد اعام 

خواهد شد. الزم به ذکر است ارائه شغل پیشنهادی به منظور دفتر کار و همچنین مشاغل همسان غرفه های موجود قابل قبول نمی باشد.
تذکر 3: داشتن مجوز فعالیت از اتحادیه صنف در زمینه مرتبط با موضوع مزایده الزامی است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۹7/۰۳/۰۹ با در دست داشــتن معرفی نامه کتبی به نشانی اصفهان- جاده شیراز- بعد از 
ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱2 ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹7/۰۳/2۴ به نشانی: دبیرخانه امور اداری 
3- زمان بازدید: از تاریخ ۹7/۰۳/۰۵ تا تاریخ ۹7/۰۳/۰7 از ساعت ۹ الی ۱۱ 

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹7/۰۳/27 به نشانی: دفتر مدیریت 
5- هزینه اسناد مزایده: مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR ۶- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد.

م الف: 179387

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سهامی خاص(

اداره کل راه آهن اصفهان

فرناز کلباسی

 افرادی که از تربیت اجتماعی 
برخوردارند، در ابتدا نسبت به موضوعی 
که در جایگاه قضاوت و رفتار درباره 

آن قرار می گیرند، آگاهی دارند
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   پیامبر اکرم )صلی ا...علیه و آله وسلم(:
   فرزندان خود را بر سه خصلت ، تربیت کنید: 
دوست داشتن پیامبرتان، دوست داشتن اهل 

بیت او و خواندن قرآن 

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

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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افقی:
1- اثري از ارنست همينگويـ  اليعقل خراباتي 

 2- چراغدان، شمعداني که از سقف مي آويزندـ  
آتش برافروختهـ  درس نخوانده

   3- کســي که  علم  ادب مي داندـ  مرکز يکي از 
استان هاي ايرانـ  جوان

 4- نام يکي از پســران حضرت نوحـ  من و توـ  
حرف تعريف اسم هاي عربيـ  خبرچين

 5- بدنـ  مطبوع خاطرـ  کمک
 6- از مجازات هاي اسالمي لواطـ  نياي رستمـ  

مخترع تلفن 
 7- طفيلي و موجب زحمت ديگرانـ  ديشــبي 

ـ جسماني
 8- ســخن بيهودهـ  فضاي سرپوشيده مدخل 

عمارتـ   کسي که شبانه طي طريق کند 
9- پولک هاي ريز روي پوست ماهيـ  دهـ  يکي 

از دو جهت احدي الحسنيين
  10- حرف عربي در معني درـ  پيام آورـ  فروتن

11- از ابتدا تا انتهاـ  يکهـ  حناي ناقص
 12- گرفته شده از دشــمنـ  پدر يا مادر فرزند 
ناخلف را مي کنندـ  اوـ  از سازمان هاي جاسوسي

 13- امروزه بيشتر درهاي ورودي ساختمان ها 
چنين  هستندـ  فراوانـ  خلق و خو 

 14- همه دارندـ  مشاور و وزير قديميـ  تالفي
 15- ايل در هم ريختهـ  نويسنده تاريخ جهانگشا.

عمودی:
1- بي شــرميـ  از شــاعران ايراني قرن ششم 

هجري 
2- از اجزاي بــدن در فکـ  مرکــز کاروليناي 

شمالي در آمريکاـ درخت نو رسته
  3- چرمـ  پوست گندمـ  هنر هفتم

 4-نقصـ  حمايتـ  لطافت 

 5- مخفف بلکهـ  سر و کارش با فلز مس استـ 
 6- ماشين جايگزين انســانـ  در عربي به معني 

سخت راندن است 
 7-في الفورـ  قاضيـ  سمت و جانب

 8- نام يکي از زنــان حضرت ابراهيــمـ  قريهـ  
بسيار پاينده

  9- شب هاـ بزرگواريـ  نام کوهي در غطفان در 
نجد عربستان

  10- تعويذـ  قــاره کهنـ  جــاي پخت نان در 
نانوايي 

11- نفس کوتاه و شــديدـ  برناـ نام نوعي ترهـ  
تکرار يکي از صامت هاي فارسي و عربي

 12- بــه ريــز نمــرات در بــرگ امتحــان 
 گفتــه مي شــودـ  جمــع کشــته شــدگان

 در راه خداـ  کوزه سفالي
 13- از بنادر فرانســهـ  خرابـ  اشــباع در غذا 

خوردن 
14- از سين هاي هفت سين ايرانيـ  بندر در هم 

ريختهـ  سرگشته 
 15- بزرگ ترين شاعر انگليسي زبان قرن بيستم 
ـ خواهران و برادراني که از يک پدر و مادر نباشند.
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 توكل، تقرب و رستگارى
سه خواسته امروز ما از پروردگار

 در اين دعا بنده از خداوند ســه مطلب درخواست مىکند؛  ابتدا 
مىخواهيم ما را جزو کســانى قرار دهد که به او توکل مىکنند.  
»توکل« يعنى فقط به پروردگار اميد داشــته باشيم و بدانيم هر 
آنچه مىخواهيم در يد با کفايت اوست و ديگران در اين راه کاره اى 
نيستند؛ مگر اينکه واسطه تحقق خواسته خدا قرار گيرند. بنابراين 
اگر ما به درجه اى از معرفت برسيم که اميدمان فقط به خدا باشد 
و فقط براى او قدم برداريم، به خدا تــوکل کرده ايم و بند اول اين 
دعا براى ما به اجابت رسيده اســت. در نهج البالغه امام على)ع( 
مىفرمايند: »َمن توَکل عليِه کفاه و َمن ســاله اعطاه و من اقرضه 
قضاه و من شــکر جزاه«؛ هر کس به خدا توکل کند، او را کفايت 
نمايد و هر کس از او بخواهد، مىپــردازد و هر کس براى خدا به 
محتاجان قرض دهــد، وامش را بپردازد و هرکس او را ســپاس 
گويد، پاداش نيکو دهد. در فراز دوم دعا، از خدا مىخواهيم ما را 
از »رستگاران« قرار دهد؛  اين افراد ترس از خدا دارند و با ايمان به 
خدا براى رضاى او قدم برمىدارند، به دستورهاى او عمل کرده، از 
معصيت دورى مىکنند. بنابراين پس از اينکه درخواســت ورود 
به حلقه متوکالن را داشتيم، درخواســت توفيِق قرارگرفتن در 
جمع افرادى را داريم که رســتگارند و فقط رضاى خالق را دنبال 
مىکنند. اين افراد حتى رضاى خلق را هم براى رضاى خدا جلب 
مىکنند و هــرآنچــه درهدف و تفکر آنها مطرح اســت، جلب 
رضايت خداوند است. در فراز سوم دعا درخواسِت قرارگرفتن در 
دايره مقربان الهى را داريم. »مقربان« در تعريف قرآن، باتقواترين 
مردم هســتند: »انَّ اکرمکم عندا...اتقيکم«؛ کسانىکه تقوا دارندو 
از دستورهاى خدا، رسول)ص( و ائمه)ع( اطاعت مىکنند. در اين 
دعا سه خواسته مهم و بزرگ را درخواست کرديم و خدا را به احسان 
و کرم خودش قســم داديم و با نام نهايت و غايت طالبان -يعنى 
کسى که تنها اميد درخواســت کنندگان در آن زمان که از همه 

جا بازمانده اند-، صدا زديم تا ان شاء ا... در حق ما به اجابت برسد.

حجت االسالم مشیری

شرح دعای روز دهم ماه مبارك رمضان 

97/03/05 تاریخ   
اذان صبح       04:22:54  
طلوع آفتاب   05:58:41

13:00:21 اذان ظهر    
20:02:18 غروب آفتاب  
20:21:55 اذان مغرب    
نیمه شب شرعی   00:12:36

معرفی کتاب

 کتاب »رمضان ماه خدا« نوشته »فرزانه حيدرى«، فضيلت ماه رمضان و 
وظيفه روزه داران را به زبان ساده  تبيين کرده است.

اين کتاب مشتمل بر دو بخش اصلى است؛ بخش اول ماه مبارک رمضان 
نام دارد که در مورد فضيلت ماه رمضان و جايگاه اين ماه در اديان توضيح 
داده شده است. در اين بخش به وجوب روزه، ويژگى هاى رمضان و جايگاه 
قدر اشاره شده است. در بخش دوم کتاب » رمضان ماه خدا« اعمال، آداب 
و احکام ماه مبارک رمضان بررسى شده است. در بخش آداب، به مسائلى 
همچون افطارى دادن، قرآن خواندن، دعا کردن و زيارت امام حسين )ع( 
در ماه مبارک رمضان اشاره شده است. در بخش احکام نيز احکام به روز 
و مبتال به و نه تمام احکام ذکر شده است. در واقع در کتاب، احکامى ذکر 
شده که به درد جامعه ما بخورد و قابل اســتفاده و کاربردى باشد. کتاب 
»رمضان ماه خدا«، تقريبا خالصه کتاب  ماه خداست. کتاب » ماه خدا« 
پژوهش کاملى درمــورد ماه مبارک رمضان بوده که در دو جلد توســط 

انتشارات دارالحديث به چاپ رسيده است.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

آیین ترتیل خوانی قرآن كودكان در حرم امام علی)علیه السالم(رمضان ماه خدا
در طول ماه مبارک رمضان، آيين ترتيل خوانى قرآن کريم هر روز با حضور کودکان در حرم امام على)ع( برگزار مى شود.

ماه رمضان تاثیر زیادى در من داشت
قبل از اعزام به ســربازى در حال و هوايى ديگر بودم. با ورود به پادگان 
آموزشى، ماه رمضان آغاز شــد. جو پادگان و برخورد فرماندهان تاثير 
بسيارى بر من داشت. دوره آموزشى را در جاده چالوس سپرى کرديم. در 
آن طرف سد قمقمه ها را به آب زدم، شروع به آب خوردن کردم و سر و 
صورتم را شستم. فرمانده تعقيبم کرده بود. از پشت سر گفت: دوستانت 
منتظرند براى شان آب ببرى! گفتم: آب سد که تمام نمى شود.پاسخ داد: 
بايد ياد بگيرى به فکر انجام کارت باشى نه اينکه سيراب شوى! همين 
سخنان روى من تاثير بسيارى داشت. رمضان دگرگونى درشخصيت ام 

ايجاد کرد،طورى که يک سال بعد درجبهه بودم و سال بعد اسير شدم.
                                                             

واردمنطقه که مى شــديم، رتبه جاى خود را به دوســتى مى داد. در 
ســنگر هر کدام از بچه ها کارى انجام مى داد؛ يکى چــاى مى آورد و 
ديگرى ســحرى آماده مى کرد. بعد از نماز دعا مى کرديم. به آن روزها 
که مى انديشم، غبطه مى خورم. شب دهم يا يازدهم رمضان وارد يکى از 
ميادين مين شديم، در خاک دشمن بوديم که مين در دستم منفجر شد 
و دو دست، چشم و صورت و کل بدنم را تحت تاثير قرار داد. دکترها قطع 
اميد کردند؛ اما زنده ماندم و خدا رسالتى ديگر روى دوشم گذاشت که 

در خدمت مردم جامعه باشم.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش فرا رسیده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
کرده باشد. ســال ها پیش در این سرزمین جوانانی 
بودند که بسیار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند 
قیام کردند و نه تنها بی هیچ شــکایتی بلکه در اوج 
لذت در نمایش مباهات معشوق درخشیدند. مردانی 
که گرمی هوا، آتش گلوله دشمن، کمی غذا، روزهای 
سخت اســارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز 
نمی داشت. با خاطرات شان همراه می شویم بدان امید 

که در لذت خلوص شان شریک مان کنند.

گفت وگوى ما طوالنى شــده بود؛ ولــى ازآنجاکه 
 با توجــه خاصــى بــه صحبت هاى مــن گوش

 مى دادند، دوست داشــتم به اين گفت وگو ادامه 
بدهم. دوباره يکى ديگر از آنها باب پرسش را  شروع 
کرد و گفت: خداوندکه مي دانســت چه کســاني 
گمراه مي شوند و چه کســاني هدايت، بهتر نبود 
فقط آن گروهــي را که قابل هدايــت بودند خلق 
مي کرد و گمراهان را نمى آفريد تا اينکه در جهنم 
از انسان شدن خودشان پشيمان نشوند و جهنم از 

آنها پر نمي شد؟

با خنده گفتم: اين همان سوالي بود که فرشتگان 
از خداوند کردنــد. آنها گفتند: چــرا آدم را خلق 
مي کني او ظلم کنده است و ما تسبيح تو مي گوييم.

خداوند در جواب فرمود: مــن چيزي مي دانم که 
شما نمي دانيد.  

شــما مي گوييد، چــرا خداونــد فرشــتگاني از 
جنس انســان خلق نکرد چون چيزي که شــما 
مي گوييد بر فرشــتگان منطبق مي شــود؛ آنها 
عقل محض هســتند و گمراه نمي شــوند و البته 
اين گمراه نشــدن براي آنها فضيلــت خاصي به 
شــمار نمي آيد. هدايت زماني معني مي دهد که 
فــرد، توانايي ارتکاب خطا را داشــته باشــد ولى 
خطا نکنــد. در ضمن قرار خداوند اين اســت که 
بهشــت را در عوض تالش و خودنگه داري)تقوي( 
به بندگان بدهد و خداوند همــه چيز را براي آنها 
فراهم کرده تا هدايت شوند؛ حال اگر کسي چشم 
خود را ببندد گنــاه خالق چيســت؟! خداوند به 
هيچ کسي ظلم نمي کند؛ چون احتياجي به ظلم 
 کردن ندارد؛  انسان هاي گمراه بايد خود را مالمت 

کنند.

عکس روز

 
تبليــغ ديــن جــزو نخســتين و 
مهم تريــن پروســه هايى اســت که 
طلبه ها براى زکات علــم خود به آن 
مشغول مى شــوند؛ حاال اگر طلبه اى 
خــوش ذوق باشــد و زبــان ديگرى 
هــم بداند، مســير ديگــرى برايش 
گشوده شــده و فرصت هم کالمى با 
غيرمســلمانانى را پيــدا مى کند که 
فرســنگ ها فاصله ذهنى بــا آيين 
محمدى دارند و مى تواند با بهره گيرى 
از اين فرصت ناب، تصوير درســتى از 
اسالم را به آنها ارائه کند؛ مانند کارى 
که حجت االسالم »زمانى« درمدرسه 
علميه»ناصريه«انجــام مى دهــد. 
واکنش هاى جالب گردشگران خارجى 
به آيين هــاى ماه مبــارک رمضان و 
پرســش هايى که درباره به اين ماه و 
روزه گرفتن مى پرســند، بهانه اى شد 
تا به مناسبت فرارسيدن ماه ميهمانى 

خدا با خاطرات او همراه شويم. 

سمیه مصور 
خداوند به هیچ كس ظلم نمی كند

حركت با »عصاى احتیاط« شرط موفقیت در زندگی 
آيت ا... مظاهرى، در ادامه سلسله مباحث اخالقى به تبيين و شرح روايتى از امام صادق 

»عليه السالم« پرداخته اند.
بحث امروز راجع به روايتى از امام صادق »ع« است. توجه و عمل به اين روايت براى 
خواص جامعه، به خصوص براى روحانيت و طالب علوم دينى، بيش از ساير مردم الزم 
است. راوى مى گويد: منصور دوانقى در يکى از اعياد، جايزه و عيدى مى داد. من رفتم در 
مقابل خانه اش ايستادم تا جايزه بگيرم و موفق نشدم. امام صادق»ع« را ديدم که جلو 
مى آيند. نزد ايشان رفتم و گفتم: من کسى را ندارم تا برايم جايزه بگيرد. آن حضرت 
رفتند از آن کســى که جايزه مى داد جايزه مرا گرفتند و به من دادند و فرمودند: کار 
خوب از هر کسى سر بزند خوب است و از تو خوب تر است؛ چون منسوب به ما هستى 
و کار بد از هر کسى سر بزند بد است و از تو بدتر است؛ چون منسوب به ما هستى. عمل 
به توصيه امام صادق»ع« در اين روايت شريف، تعبدى نيست، عرفى و عقلى است. ما 
بايد هميشه اين سفارش را در نظر داشته باشيم و در کردار، گفتار و رفتار خانوادگى ، 

با »عصاى احتياط« حرکت کنيم.

در محضر بزرگان
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