
آلودگیهایبصریشهرکاهشمییابد
   رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر،  از ضرورت تدوین دستورالعمل خاص برای ساماندهی تبلیغات شهری می گوید؛  
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گرانی افسارگسیخته کاالها در بازار اصفهان بیداد می کند؛

انقالبدرکشفانباراحتکار

کمبود شدید دفتر در آستانه سال تحصیلی
نائب رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان اعالم کرد:
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 تنها ۲۰ درصد خودروهای در حال تردد 
معاینه فنی دارند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:
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 هشدار سخت قلعه نویی به زردپوشان
پیروزی راحت سپاهان در نخستین گام؛

گالری نگرش
هشتمین نمایشگاه سالیانه کانون 

عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
23 شهریور الی 4 مهرماه

پیش رو
یکشنبه ها ساعت: 21

»بیژن نوباوه« چهره  نام آشنای سال های دور 
خبرنگاری، پس از ســال ها دوری از جایگاه 
پرسشــگری، با »پیش رو« به قاب تلویزیون 
بازگشته است تا با پرسشگری، اساسى ترین 

مسائل ایران امروز را واکاوی کند.

 روز جهاني حفظ اليه ازن؛
 امروز می خواهیم   با حفظ 

»اليه ازن« از زمین مراقبت 
کنیم.می تونیم از خودروی 

شخصی  استفاده نکنیم  و 
محصوالت با برچسب بازيافت و 

دوستدار محیط زيست بخريم.
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گالری گذار
نمایشگاه تایم فور چنج

26 مرداد الی 26 شهریورماه

حادثه عاشورا قیامی خدایی بود
حادثه »عاشورا« واقعه ای است که دل های ارباب ایمان و عشاق فضیلت و حقیقت، در برابر آن به خاک تعظیم 
افتاد وآن ها را از ظلمات سرگردانی نجات داد. کاری که حسین)علیه السالم( انجام داد، کاری عادی نبود که 
مانند آن را تاریخ  بتواند نشان دهد؛ بلکه قیامی بی ســابقه و خدایی بود که عالم جبروت و ساکنان صوامع 
ملکوت و مالاعلی، آن را بزرگ ترین تجلی کمال مقام انسانی دانستند و قهرمانان فضیلت بشری، صاحبان 
عقول کامله، واصالن حقایق عالیه، پیغمبران اولوالعزم، اولیای عالی قدر و شهداِی راه صالح و هدایت آن را 

نمونه ممتاز و منحصربه فرد نمایش قدرت اراده، قوت عزم، ثباِت ایمان، فداکاری و شجاعت شمردند.
) آیت ا... صافی گلپایگانی(
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علیرضا کریمیان

تیرگی روابط میان عربســتان و قطر تا جایی پیش 
رفته که عربســتان تالش دارد تا عمال راه ارتباطی 
قطر با پیرامــون خود را تا حد ممکــن کوتاه کند. 
شاید کمتر کســی فکر می کرد با شروع اختالفات 
میان قطر و عربســتان، این دو متحد قدیمی تا به 
این حد از هم دور شــوند؛ اما حــاال طرحی فاش 
شده اســت که بر اساس آن عربســتان می کوشد 
قطر را به انزوای بیشــتری فرو ببرد.اخیرا بر اساس 
طرحی که توسط یک روزنامه سعودی فاش شده، 
قطر به یک جزیره تبدیل خواهد شــد! حفر کانالی 
با ۶۰ کیلومتر طول، دویســت متر عرض و بیست 
متر عمق برنامه اعالم شــده از ســوی عربســتان 
برای ایجاد چنین محلی اســت؛ طرحی که اجرای 
آن نزدیک به ۸۰۰ میلیــون دالر هزینه دارد و قرار 
است دوازده ماهه تکمیل شود و تاکنون پنج شرکت 
برای احــداث آن داوطلب شــده اند. اقدامی که در 
ادامه تیرگی روابط بین عربســتان و قطر توســط 
ســعودی ها دنبال می شــود و آنها درصدد انزوای 
بیشتر قطر در ســطح منطقه و بین الملل هستند.

روزنامه »سبق« در گزارشی اعالم کرده که بودجه 
این طرح توسط سرمایه گذاران عربستان و امارات 
تامین شــده  و هدایت آن هم به دســت عربستان 
خواهد بود؛ همچنین شــرکت های متخصص در 
زمینه کانال کشــی، اجرای این طــرح را برعهده 
دارند. در نهایت طرح عربستان باعث خواهد شد که 
قطر از لحاظ جغرافیایی از کشــور های عربی حوزه 
خلیج فارس جدا و عمال به یک جزیره تبدیل شود، 
همچنین قرار اســت در یک کیلومتری شمال این 
آبراه در نزدیکی مرز قطر، منطقه ای نظامی تاسیس 
شود تا به این شکل شاید برای همیشه فعالیت های 

بازرگانی بین دو کشور در این منطقه متوقف شود.
اختالف با قطر یا انتقام از ایران؟

ایران، به سرعت توانســت جای خالی عربستان را 
برای قطر پر کند، آن هم در شرایطی که این کشور 
در یمن و ســوریه شکســت های زیادی از سوی 
نیروهای مــورد حمایت ایران خورده اســت و این 

مسئله به خشم بیشتر عربستان از قطر و انتقام گیری 
از ایران منجر شده است؛ مسئله ای که موجب شده 
تا پا در میانی ها در موضوع آشتی این دو کشور هم 
تاکنون بی نتیجه بماند. این دشــمنی تا آنجا پیش 
رفته که قطع روابط با ایران، به عنوان پیش شــرط 
شروع مذاکرات عربســتان و امارات با قطر عنوان 
می شــود، مســئله ای که تا کنون از سوی مقامات 
قطری همچنان رد شده است. به گفته کارشناسان 
سیاسی، گسترش روابط قطر با ایران، سعودی ها را 
بیش از گذشــته عصبانی کرده و ایــن خود عاملی 
برای فشار بیشــتر این کشــورها بر قطر است، به 
طوری که روزنامه اماراتی »نشنال« در سرمقاله ای 
با عنوان »قطــر باید بین ایران و کشــور های عرب 
خلیج فارس یکی را انتخاب کند« نوشــته است که 
»سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چند 
روز گذشــته را با آزردگی از قطر بابت گزارش هایی 
در رابطه با اظهارت امیر این کشــور در قبال ایران 
گذراندند و حتی متوجه شــدند »شــیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی« امیر قطر با »حسن روحانی« رییس 

جمهور ایران تماس تلفنی داشــته است، ارتباطی 
که به طور گسترده  انعکاس یافت«. اقدام قطر برای 
گسترش روابط خود با ایران در زمانی که عربستان 
ســعودی برای ایجاد ائتالف نظامی و سیاسی علیه 
تهران با حمایت و استقبال ترامپ تالش می کند، 
از نظر عربستان عبور از همه خطوط قرمز محسوب 
می شــود و به همین دلیل هم به شدت در تالش 
تنبیه »دوحه« به واســطه این اقدامات  است.حال 
باید دیــد تیرگی روابط عربســتان و قطــر تا کجا 
پیش رفته و سرنوشــت کانال ۸۰۰ میلیون دالری 
به کجا ختم می شــود. متحدان مهم عربستان در 
خاورمیانه یعنی امارات، بحرین و مصر هم همگام با 
سعودی ها روابط اقتصادی خود را با دوحه متوقف 
و ورود شــهروندان قطری به کشورشان را ممنوع 
کردند. در این میان احساسات ضدایرانی سعودی 
ها و چهار کشور همراه ریاض تا جایی در میان آنها 
گسترش پیدا کرده که به هر شیوه ای تالش می کنند 
تا انتقام شکست های منطقه ای و بین المللی خود را 
از ایران بگیرند و در این مســیر به هر اقدامی، حتی 

غیر منطقی دســت می زنند؛ اما حقیقت آن است 
که شکست سیاســت های منطقه ای عربستان در 
مواجهه با ایران و در ادامه آن نزدیکی روابط تهران-

دوحه، ســعودی ها را به شدت خشــمگین کرده، 
تاجایی که اقدام برای انزوای قطر به نوعی تالش در 
راستای جبران شکست های آنان در سوریه، عراق، 
 یمن و برخی کشــور های دیگر در منطقه محسوب 

می شود.
به نظر می رســد در نهایت قطر برای بازگشــت به 
دنیای متحدان عرب خود در منطقه راه دشــوار و 
سختی را در پیش خواهد داشــت و از سوی دیگر 
استقبال و پذیرش این کشور کوچک از سوی سایر 
قدرت های منطقــه ای مانند ایران و ترکیه موجب 
شده تا سران قطر تمایلی برای ایجاد و از سر گیری 
روابط با عربستان و متحدانش را نداشته باشند. حال 
باید دید دیپلماسی و جنگ ناپیدای سیاسی میان 
ایران و عربستان می تواند این متحد تازه را در حلقه 
مخالفان عربســتان در منطقه نگه دارد یا بار دیگر 

قطر به دامان پدرخوانده خود بازخواهد گشت؟

توافق حکیم و العامری بر سر 
نامزدی »عادل عبدالمهدی«

یــک منبــع در جریان حکمــت اعــالم کرد، 
»عمــار الحکیم« رهبــر این جریــان و »هادی 
العامری«، رهبــر ائتالف الفتح بر ســر نامزدی 
»عادل عبدالمهدی« برای پست نخست وزیری 
موافقت کردند. وی در ادامــه افزود: العامری، به 
شــدت از عادل عبدالمهدی حمایــت می کند. 
عبدالمهــدی به نوعی تــوازن قوا ایجــاد کرده 
است. این منبع مدعی شد، »مقتدی صدر« نیز 
از این روند اســتقبال کرده اســت.این در حالی 
است که ائتالف سائرون وابسته به مقتدی صدر 
اعالم کرده کــه همه نام هایی که در رســانه ها 
در خصوص نامزدی برای پســت نخست وزیری 
مطرح می شــود، نادرست اســت.اخیرا حیدر 
العبادی، نخســت وزیر عراق اعــالم کرده هیچ 
 اصــراری بــرای ماندن در قــدرت نــدارد و به 
راهنمایی های مرجعیت دینی این کشور احترام 

می گذارد.

آنگال مرکل:
لغو تحریم های روسیه نیاز به 

سیگنال های مثبت دارد
صدراعظم آلمان در دیدار با ســران کشورهای 
حوزه بالــکان تاکید کرد تا در مســیر توافقنامه 
»مینسک« پیشرفتی حاصل نشود،تحریم های 
روســیه ادامه خواهــد داشــت.»آنگال مرکل« 
صدراعظم آلمان در جریان ســفر بــه لیتوانی با 
رهبران کشــورهای لتونی، لیتوانی و اســتونی 
دیدار و گفت وگــو کرد. وی پــس از این دیدار 
دربــاره تحریم هــای اروپا علیه روســیه اظهار 
داشــت: تا زمانی که پیشــرفت قابل توجهی در 
زمینه توافقنامه مینســک حاصل نشود نه تنها 
تحریم های روسیه قطع نشده بلکه تمدید خواهد 
شد. مرکل در ادامه افزود: تاکنون سیگنال های 
مثبت و قابل پیشــرفتی در خصوص توافقنامه 
مینسک دریافت نکرده ایم و این جای تاسف دارد، 
امیدواریم روسیه برای تغییر در وضعیت کنونی از 

هیچ تالشی فروگذار نکند. 

جنجال پرده های گران قیمت 
امنیتی محل اقامت »هیلی« 

نصب پرده های پرهزینه در محل سکونت نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل، جنجال برانگیز شــد و 
هیئت نمایندگی این کشور را ودار به پاسخگویی 
کرد.هیئت نمایندگی آمریکا در ســازمان ملل 
متحد از نصب این پرده ها در محل سکونت رسمی 
هیلی دفاع کرد. این هیئت اعالم کرد او اصال در 
این مســئله دخیل نبوده است.مسئله پرده های 
جدید محل اقامت هیلی پس از آن جنجال برانگیز 
شــد که »برت بروئن«، از مقامات کاخ سفید در 
دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، در یک پیام 
توییتری نوشــت: هزینه این پرده ها بیش از ۵۰ 
هزار دالر است که زمانی پرداخت شد که دولت 
دونالد ترامپ، رییس جمهــور کنونی، در صدد 

کاستن از بودجه وزارت امور خارجه بود.

»العهد الجدید« فاش کرد: 
محمد بن سلمان فکر می کند 
هر آن ممکن است ترور شود

حساب کاربری »العهد الجدید« در توییتی نوشت: 
»ولیعهد سعودی بسیار مضطرب و همواره نگران 
اســت که ترور شود«.حســاب »العهد الجدید« 
در توییتر کــه متعلق به افــراد نزدیک به کانون 
تصمیم گیری های پنهان در عربســتان اســت، 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان، را فردی 
مضطرب دانســت که هر آن احتمــال می دهد 

ترور شود.
در توییت العهد الجدید آمده است: صرف نظر از 
خبر روزنامه تایمز درمورد فرا رسیدن پایان قدرت 
بن سلمان، ولیعهد عربستان، عملکرد، اقدامات 
دیوانه وار و آزار و اذیت وی برای دیگران همگی 

نشان از احساس ناامنی و اضطراب دارد.

پای سعودی ها بر گلوی قطر

خبر انتصاب »ریگی« به عنوان 
سومین سفیر زن، تکذیب شد

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از اخبار 
منتشــر شــده مبنی بر انتخاب سومین زن 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در خارج از 
کشور و انتصاب حمیرا ریگی فرماندار کنونی 
شهرستان قصرقند سیســتان و بلوچستان 
 به عنوان رییس نمایندگی ایران در کشــور 
» برونئی« با تاکید بر اینکه من در حال حاضر 
نمی توانم چنین انتصابی را تایید کنم، توضیح 
داد: ممکن اســت یک زمانی به ایشــان و یا 
تعدادی دیگر ی از بانوان پیشنهاداتی برای 
این سمت شــده باشــد و اگر ایشان چنین 
پیشــنهادی را دریافت کرده و یــا در مورد 
این موضوع با ایشــان صحبتی شــده است، 
تاکنون من اطالع دقیق قابــل بیانی از این 

موضوع ندارم .

 پمپئو در واکنش به دیدار »کری«
 با »ظریف«:

کاری که »کری« انجام داده 
نامناسب و بی سابقه است

به دنبال اظهــارات »جان کــری« مبنی بر 
دیدار با محمدجواد ظریــف، مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریکا همتای پیشین خود 
را برای رفتار »نامناســب و بی سابقه« مورد 

انتقاد قرار دارد.
مایک پمپئــو، گفت: کاری کــه کری انجام 
داده، نامناسب و بی سابقه است.پمپئو افزود: 
او وزیر خارجه پیشینی است که با بزرگ ترین 
کشــور حامی ترور در ارتباط بوده و به گفته 
کری، او با آنها گفت وگو کرده و به آنان گفته 
که تا پایــان این دولت منتظر باشــند.وزیر 
خارجه آمریکا تاکید کرد: نمی توانید در تاریخ 
آمریکا سابقه ای از چنین رفتاری پیدا کنید و 
این وزیر خارجه پیشین نباید دست به چنین 

اقدامی می زد.

 حمله به سفارت ایران 
در پاریس توسط »کومله«

چند نفر از اعضای گروهک ضد انقالب کومله 
به ســفارت ایران در پاریس تعرض کردند. 
خبرگزاری صداوســیما اعالم کرده است که 
پلیس فرانسه با وجود اطالع قبلی از احتمال 
رویداد، برای جلوگیری از این تعرض در محل 

حاضر نشد. 
در این حادثه که عصر جمعه رخ داد، حدود 
۱۵ نفر از عناصر این گروهک تروریســتی با 
اهانت به پرچم مقدس جمهوری اســالمی، 
اقدام به پرتاب ســنگ و اشــیای مختلف از 
جمله لوازم کامپیوتر، کپســول آتش نشانی 
و ... کردند و شیشــه های ساختمان سفارت 
را شکســتند. بنابر اعالم صداوسیما، پلیس 
فرانســه از صبح روز جمعه از تحرکات این 
افراد خبر داشت و به مســئوالن سفارت نیز 
اطالع داده بود، اما درست در زمانی که عناصر 
گروهک تروریستی کومله در مقابل سفارت 
حاضر می شــوند، ماموران پلیــس اطراف 

سفارت را ترک می کنند.

مصری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس با بیان اینکه »رشــد ســرمایه گذاری ترکیه 
در عراق نسبت به ایران پیشــی گرفته است«، گفت: 
ترکیه در عراق ۲۲ رایزن اقتصادی دارد که در مقابل، 
ایران تنها یک رایزن اقتصادی در عراق دارد. موضوع 
رایزن های اقتصادی را ما در کمیســیون امنیت ملی 
به صورت جدی پیگیری می کنیم.حشمت ا... فالحت 
پیشه اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم، رایزن های 
اقتصادی در سفارتخانه ها حضور پیدا می کنند که این 
افراد باید سابقه، تحصیالت و تجربیات مرتبط با موضوع 
اقتصادی و بازرگانی را داشته باشند. در چنین شرایطی 
برخی از فعاالن اقتصادی از انتخاب این افراد در برخی 
از کشورها ناراضی هستند. به خصوص کشورهایی که 
تعامل ما با آنها خوب است.وی افزود: در این رابطه قرار 
شد که کمیته روابط خارجی کمیسیون، این موضوع 
را مورد بررسی قرار داده و جلســاتی را با رایزن های 
اقتصادی برگزار کنند تا توجه ویــژه ای به این بحث 
صورت گیرد. حاضریم در این رابطه نظر کمیسیون های 

دیگر را هم بشنویم.

 ایران در عراق فقط یک 
رایزن اقتصادی دارد

فالحت پیشه:

ویژه

عذرخواهی سید احمد خمینی برای حضور خاصش در یک هیئت

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان 
اینکه بعد از این، به کارگیری بازنشستگان در 
حکم »تصرف در اموال عمومی« است، تاکید 
کرد: فرآیند جابه جایی  بازنشســتگان با افراد 
جدید نباید طوالنی شــود.عبدالرضا مصری 
با اشــاره به تایید نهایی طــرح »اصالح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان« توسط 
شورای نگهبان اظهار داشت: این مصوبه مجلس 
قطعا یک تحول بزرگ در نظام اداری کشــور 
ایجاد خواهد کرد که مختص یک مقطع زمانی 
نخواهد بود.وی با اشــاره به ابعاد تحول مورد 
انتظار در نظام اداری با این مصوبه مجلس گفت: 
اوال این مصوبه باعث می شود تا در هر مقطعی، 
یک دور مدیریت ها تغییر یابد و مسئولیت ها به 
صورت نانوشته ثابت نمی ماند ثانیا افرادی که 
جذب دستگاه های اجرایی می شوند، بیش از 
حد سن بازنشستگی امکان کار نخواهند داشت.

 فرآیند جابه جایی  
بازنشستگان نباید طوالنی شود

سردار یزدی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر:

حجت االســالم ناصر نقویان گفت: وقتی که چند 
خانم در خیابان انقالب روسریشــان را برداشــتند 
و به دختران انقالب معروف شــدند، من به یکی از 
مسئوالن صداوسیما که در همان روزها با هم جلسه 
داشــتیم، گفتم جای شــما بودم یکی از اینها را به 

تلویزیون می آوردم که حرف بزند.
 تبلیغات وســیع صورت می دادیم و امنیت شــان 
را هم تامین می کردیم. منتهــی یکی از خانم های 
تحصیلکرده موافق حجاب را می آوردیم که مناظره 
کنند. هــر کس از نگاه قشــر خــودش دالیلش را 
بگوید. قرآن می گوید »قل هاتــوا برهانکم«. نباید 
آن دختری که دســت به این کار زده  را به نیروی 
انتظامی برد. باید در رســانه حرفش را بزند، چون 
او می گوید از طــرف جمع کثیــری از مردم آمده 
است. وی افزود: اگر برخی ها توقع داشته باشند که 
روحانیت همه یک باره یک بیانیه برای ســرنگونی 
 نظام بدهند خب این اشتباه است. روحانیت هم مثل 

مردم است. 

پیشنهاد دادم دختران انقالب 
را به تلویزیون بیاورند

نقویان: 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران 
گفت: عده ای از زیر بــار امر به معروف و نهی از 
منکر می گریزند به این بهانه که یا تاثیر ندارد 
ویا شرایط جامعه ایجاب نمی کند که البته هر 
دو بهانه قابل قبول نیست.وی افزود: عالوه بر 
اینکه مردم نسبت به هم وظیفه امر به معروف 
و نهی از منکر را دارند، نسبت به کارگزاران نظام 
و دولتمردان نیز نسبت به مردم این وظیفه را 
دارند؛ لذا باید به این موضوع به صورت جدی 
پرداخته شود.یزدی با بیان اینکه نحوه و شیوه 
امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم است، 
گفت: عده ای از زیر بار این موضوع می گریزند به 
این بهانه که تاثیر ندارد و یا شرایط جامعه ایجاب 
نمی کند. یزدی خاطرنشــان کرد: ما االن در 
شرایط جنگ اقتصادی هستیم و خرید کاالی 
ایرانی امر به معروف و نخریدن کاالی خارجی 

نهی از منکر است.

باید مسئوالن را امر به خدمت 
و مردم را امر به وحدت کنیم

پیشخوان

بین الملل

وقتی قطر قربانی انتقام گیری سعودی ها از ایران می شود؛
دیدار های کری با ظریف 

کار دستش داد

وقت بازنشستگی

کری: ما هم بــه وقتش از 
برجام خارج می شدیم

کشاورزی با کراوات

عذرخواهی سید احمد خمینی برای حضور خاصش در یک هیئت
طی روزهای گذشته، انتشار یک تصویر از حضور ســید احمد خمینی در مراسم عزاداری حضرت سید 
الشهدا)ع( سوژه کاربران فضای مجازی شد.در این تصویر حضور فرزند سید حسن خمینی در یک جایگاه 
شیشه ای که در میان اهالی ورزش به vip معروف است، حاشیه ساز شــد تا جایی که سیل انتقادات به 
حضور ویژه سید احمد خمینی در مراسم عزاداری خادم الرضا)ع( در شهر قم به اینستاگرام او هم رسید و 

کاربران با درج کامنت ذیل آخرین عکس احمد خمینی به این موضوع به شدت انتقاد کردند. 
وی در واکنش به این اعتراضات گفت: قطعا باالتر دیدن خودم از ســایر مردم امري اشتباه و غلط است 
هرچند در ایــن باره من توضیحات دیگــري دارم که ممکن اســت به عنوان توجیه قلمداد شــود و به 
همین دلیل اکنون قصد توضیح بیشــتر در این باره ندارم. نقد به حضور من در جایگاه ویژه وارد اســت 
 و من از این بابت عذرخواهي مي کنم. باید نقد را ببینیم، اگر درســت بود بپذیریم و ســپس عذرخواهي

 کنیم.

هیئت های »پوتین« و »اردوغان« در سفر به تهران چند نفر بودند؟
 معاون تشریفات دفتر رییس جمهوری گفت: در اجالس تهران در مجموع ۱۹۶ تن از روسیه با ۱۲ هواپیما و 
۱۶۱ تن از ترکیه با ۴ هواپیما به تهران آمدند که هزینه های آنها بر اساس اصل عمل متقابل پرداخت شد. به این 
ترتیب که چون روس ها در اجالس سوچی هزینه های مربوط به رییس جمهوری به همراه ۵ نفر از هیئت همراه 
را متقبل شدند، ما نیز در اجالس تهران همین کار را انجام دادیم. ترک ها نیز در اجالس آنکارا هزینه های ۱۰+۱ 
نفر از هیئت ایرانی را پذیرفتند و ما پرداخت هزینه مربوط به این تعداد را بر عهده گرفتیم. مردم بدانند که برای 
حضور هیئت های خارجی در کشور، از جیب جمهوری اسالمی ایران هزینه ای نکردیم و هزینه این هیئت ها با 
ما نیست، بلکه پول آنها در جیب هتل های ما می رود و به نفع کشور است، چون دالر وارد کشور می شود. بهمن 
حسین پور افزود: تیمی ۷ نفره متشکل از نمایندگان تشریفات، حفاظت، روابط عمومی و پشتیبانی به جزیره 
کیش، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و محمود آباد برای بررسی امکانات این شهرها اعزام شدند، اما بر اساس 

گزارشاتی از سوی این تیم ارائه شد، این شهرها مورد تایید واقع نشد.

چهره ها

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت شیخ 

اشرفی شاهرودی

رهبر معظــم انقــالب اســالمی در پیامی 
درگذشــت عالــم جلیــل حجت االســالم 
والمسلمین آقای حاج شیخ مرتضی اشرفی 

شاهرودی را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیــت ا... خامنه ای به این 

شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

درگذشــت عالــم جلیل جناب مســتطاب 
حجت االسالم والمســلمین آقای حاج شیخ 
مرتضی اشرفی شــاهرودی رحمه ا... علیه را 
به خاندان مکرم و بازمانــدگان معزز به ویژه 
اخوی معظم ایشــان و نیز بــه ارادتمندان و 
شــاگردان آن مرحوم و به همه  مردم مومن 
و انقالبی شاهرود تســلیت عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی و علو درجات ایشان را 

مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای

کافه سیاست
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کمبود شدید دفتر در آستانه سال تحصیلی
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

کارتخوان های بانکی از سال 
آینده مشمول مالیات می شوند

رییس امور مالیاتی کشــور از دریافت مالیات از 
کارتخوان ها در سال آینده خبر داد.

»کامــل تقوی نژاد« دربــاره وضعیــت مالیاتی 
دستگاه های کارتخوان بانکی گفت: درحال حاضر 
در قانــون، الزامی برای وجود دســتگاه POS در 
اصناف، فروشــندگان و مطب پزشــکان وجود 
ندارد؛ اما با توجه به حساســیت ایجاد شــده در 
زمینه ضرورت وجود دستگاه کارتخوان، از مردم 
درخواست شد تا در صورتی که مواردی از جمله 
عدم ارائه دستگاه POS و دریافت مبالغ به صورت 
نقدی آن هــم مبالغ زیاد به خصــوص در مراکز 
درمانی وجود داشــت را اطالع دهند تا این دسته 
از شکایت ها پیگیری شــود. معاون وزیر اقتصاد با 
اشاره به اصناف دارای اولویت برای دریافت مالیات 
از طریق کارتخوان های بانکی فعال در این دسته از 
اصناف، اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام 
شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف به عنوان 
»اصناف دارای اولویت در طرح«، هفصنف خاص 
از جمله »رســتوران« ها در اولویت طرح دریافت 
مالیات از کارتخوان های بانکی قرار گرفته اند و این 
طرح از سال ۱۳۹۸ عملیاتی خواهد شد؛ هم اکنون 
زیرساخت های این طرح با همکاری دیگر نهاد ها 
در حال آماده ســازی برای اجرای موفق از ســال 
آینده اســت. وی تاکید کرد: با انجام فرآیند های 
مربوط به دریافت مالیات از دستگاه های کارتخوان 
بانکی، تا پایان سال جاری از اصناف مذکور چهار تا 
پنج برابر مالیات بحق دریافت خواهد شد و از فرار 
مالیاتی در این حوزه جلوگیری می شود که می تواند 
درآمد های مالیاتی کشــور را به صــورت عادالنه 
افزایش دهد؛ زیرا بســیاری از اصناف درآمد های 
کارتخوان خود را اظهار نمی کردند و از طرفی دیگر 
صرفا به صورت نقدی فروش داشتند؛ البته بسیاری 
از فعاالن این اصناف در زمینه مالیات همکاری های 
مناسبی داشتند که نشــان از و تعامل آن ها برای 

کمک به اقتصاد کشور دارد.

بازار

پرچم آنتنی محرم

پس از گذشت بیش از ۴۰ سال؛
بومی سازی خط تولید پشم 

معدنی به روش کوره الکتریکی
خط پنجــم تولید پشــم معدنی بــه روش کوره 
الکتریکــی در کارخانه  »ذوب آهــن« اصفهان، 
بومی ســازی و راه اندازی شــد. مدیر طرح های 
شــرکت »تارابگین« از مجموعــه صنعتی ذوب 
آهن اصفهان این شرکت را نخستین تولیدکننده 
عایق های معدنی پشم سنگ کشور معرفی کرد و 
گفت: این شرکت را »اتریشی«ها مجهز به چهار 
خط تولید پشم ســنگ در ســال56 راه اندازی 
کردند که به سبب باالبودن کیفیت محصوالت از 
 تولیدکنندگان مطرح عایق های معدنی در کشور

 است.
»مسعود پیرجمالی« افزود: با بهره گیری از دانش 
داخلی به روش مهندســی معکوس، خط تولید 
مشابه با خطوط تولید شرکت اتریشی پس از پنج 
ماه  به عنوان نخستین خط بومی تولید پشم سنگ 
طراحی و شهریورماه امسال بهره برداری شد. وی 
گفت: پس از گذراندن روند آزمایشی موفقیت آمیز، 
تولید نامی پشم سنگ با کیفیت عالی، هفته نخست 
شهریور محقق شــد و این خط برای  تولید مداوم 
تحویل بهره بردار شــد. مدیر طرح های شــرکت 
تارابگین از مجموعــه صنعتی ذوب آهن اصفهان 
افزود: ســاخت، نصب و راه اندازی موفقیت آمیز 
خط پنجم تولید شرکت ذوب آهن به روش کوره 
الکتریکی پس از گذشت بیش از 40سال نخستین 

بار طراحی و بومی سازی شد.

سبحانی، رییس انجمن فوالد شد
مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
با دستور کار انتخابات اعضای جدید هیئت مدیره 
برگزار شد و هفت عضو دوره جدید هیئت مدیره 

انجمن انتخاب شدند. 
بر اســاس رای گیری صورت گرفتــه در مجمع 
این نهاد، »بهــرام ســبحانی« مدیرعامل فوالد 
 مبارکه با 72 رای، به عنوان رییس انجمن انتخاب 

شد.

پرچم آنتنی محرم زربافت 
مخصوص ماشین بسته 2 عددی

 12,000
تومان

پرچم محرم ساحل پرچم 
SP130RM مدل بادبانی کد

 320,000
تومان

پرچم و بیرق محرم زربافت 
طرح مثلثی بسته 2 عددی

 22,000
تومان

نائب رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان با اشاره به معطل 
ماندن ۱۸00 کانتینر لوازم التحریر در گمرک طی ماه های گذشته، 
گفت: امسال با کمبود شــدید دفتر مواجه هستیم، همچنین سایر 

لوازم التحریر نیز با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شده است.
»محسن سعیدی« تصریح کرد: سال گذشته یک کارتن ۱50 عددی 
دفتر چهل برگ معمولی، ۸2 هزار تومان قیمت داشته است، اما امسال 

تا این لحظه هر کارتن ۱50 هزار تومان به فروش می رسد. وی با بیان 
اینکه بیشترین کمبود در دفاتر معمولی است، گفت: دفاتر فانتزی به 
دلیل قیمت باال، کمتر مورد توجه خریداران است. سعیدی علت این 
افزایش قیمت را باال رفتن نرخ ارز عنوان کرد و افزود: مواد اولیه کاغذ 
دفاتر، مقوای جلد آن و مرکبی که برای چاپ جلد آن استفاده می شود، 
وارداتی است. وی با اشاره به افزایش قیمت دیگر اقالم لوازم التحریر در 

اصفهان، اظهار کرد: به عنوان مثال مدادرنگی جعبه فلزی ۱2 عددی 
از یک برند ایرانی تا 6 ماه قبل ۹۸ هزار تومان بود، اما همین محصول 
اکنون با قیمت ۱55 هزار تومان به فروش می رسد. سعیدی اظهار 
کرد: ۱۸00 کانتینر اقالم مختلف لوازم تحریر و مواد اولیه آن طی چند 
ماه گذشته در گمرک مانده است؛ دولت باید به ترخیص آن سرعت 

ببخشد تا وضعیت بازار لوازم التحریر به تعادل برسد. 

نائب رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان اعالم کرد:
کمبود شدید دفتر در آستانه سال تحصیلی

درحالی که فهرســت بیشــترین و کمترین 
صادرات محصوالت مختلف در بخش صنعت 
و معدن طی سه ماه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل اعالم شد، برخی 
فرآورده ها مانند »کاغذ« و »موادغذایی«  نیز 
که در این فهرست درصدر لیسِت رشد قیمت ها 
و ارزش قرار دارنــد، از نکات جالب توجه این 

لیسِت انتشار یافته است. 
بر اساس این گزارش، در صادرات بخش معدن طی 
سه ماهه نخست ســال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، شاهد رشــد 6200 درصدی صادرات 
مربوط به استخراج »زغال سنگ« و »لیمیت« بودیم؛ 
اما در بخش اســتخراج کانه های فلزی و اســتخراج 
سایر معادن، به ترتیب کاهِش 26/7 و ۱4/7درصدی 
را تجربه کردیم. به نظر می رسد این کاهش بیشتر از 
آنکه به دالیل فنی یا بازارهای جهانی باشــد، ناشی 
از سیاســت های متمرکز دولت در عرصه ارزی بوده 
است؛ شرکت هایی که باید پول حاصل از صادرات را 
به »سامانه نیما« بیاورند، اکنون به دلیل گرانی مواد 
اولیه و هزینه های تولیدی، شرکت های تولیدکننده 
موادمعدنی ترجیح می دهند صادرات نداشته باشند. 
این در حالی است که در بخش صادرات صنایع، گروه 
کاالیی کاغذ و محصوالت کاغذی، محصوالت غذایی 
و آشامیدنی و ابزار پزشکی، بیشترین رشد صادراتی 
رخ داده اســت. کاغذ و محصوالت کاغذی با رشدی 

2۳۹ درصــدی در میزان 
وزن صادراتی و رشد ۱66 
درصــدی در میزان ارزش 
صادراتی طی ســه ماهه 
نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 
بیشترین رشد را در بخش 
صنعت به خود اختصاص 

دادند. همچنیــن محصوالت غذایی و آشــامیدنی 
با رشــد 27۳ درصــدی در میــزان وزن صادراتی و 
رشد ۱00/7درصدی در میزان ارزش صادراتی طی 

بهار ۱۳۹7 نســبت به سه 
ماهه مشابه سال گذشته، 
کار خــود را دنبال کردند. 
درعین حال ابزار پزشکی، 
اپتیکی، و انواع ســاعت با 
رشد 60درصدی در میزان 
وزن صادراتی و رشد ۹۱/۸ 
درصــدی در میزان ارزش 

صادراتی در مدت مذکور روبه رو شدند.
 در مورد کاهش میزان ارزش صادرات بخش صنعت 
نیز باید اعــالم کرد که محصــوالت حاصل از توتون 

و تنباکو با کاهشــی ۹۹/۸ درصدی، ماشین آالت و 
دســتگاه های برقی نیز به ترتیب بیشــترین میزان 
کاهش را در ســه ماه نخست ســال جاری نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل تجربه کردند. محصوالت 
توتون و تنباکو با کاهش ۹۹/۸ درصدی، ماشین آالت 
و تجهیزات با کاهش ۳۹/۱ درصدی و دســتگاه های 
برقی با کاهش2۳/4 درصدی طی سه ماهه نخست 
سال جاری نسبت به مدت ســال گذشته، در میزان 

صادرات خود مواجه شدند.
این ارقام در حالی از سوی گمرک ایران اعالم شد که 
طی ماه های اخیر، مشکالت زیادی در زمینه تامین 
کاغذ در کشور وجود داشته است؛ هر چند صادرات 
این محصوالت از ابتدای شهریورماه ممنوع شد، اما 
هم چنان بحران کاغذ گریبان صنعت نشــر کشور را 

گرفته است. 
این صادرات به تازگی از سوی سندیکای تولیدکننده 

کاغذ با اعتراضات زیادی مواجه بوده است.
 بر اساس اعالم سندیکای تولیدکنندگان، در بخش 
کاغذ روزنامه، کشور نیاز به واردات دارد؛ زیرا ساالنه ۳0 
هزار تن توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود؛ 
درحالی که نیاز کشور معادل 60 هزار تن است. بر این 
اساس در بخش کاغذ روزنامه 50 درصد نیاز به واردات 
وجود دارد. از آن طرف در بخش تولید کاغِذ بسته بندی 
و برخی دیگر از اقالم کاغذی، به دلیل سرمایه گذاری و 
واردات ماشین آالت به روز، شاهد مازاد تولید هستیم و 
 نیاز به صادرات برای عدم ضرردهی واحدهای تولیدی 

ضروری است.

استراتژی معکوس!
وقتی در بحران نبود کاغذ، صادرات آن رشد می کند

معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه آب را مدیریت کردیم، گفت: همان سهمیه هایی که از 
گذشته بوده با توجه مضیقه های آبی امسال تعدیل شده و به بخش های مختلف تخصیص داده شده است؛ 

آب هیچ بخشی به بخش دیگری داده نشده است.
»علی مقدس زاده« با بیان اینکه آب سهمیه بندی شده است، اظهار داشت: سهمیه هر مصرف کننده ای 
مشخص است. چه مصرف کنندگان آب شرب استان اصفهان که پنج میلیون شهروند هستند و چه صنایع 
و محیط زیست و انتقال به یزد؛ بنابراین براساس حجم آبی که ذخیره شده و موجود بوده این سهمیه ها از 
قبل وجود داشته و تعدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: سهمیه بندی آب سبب شد که امسال هم به آب 
شرب مصرفی استان صدمه ای وارد نشده و جیره بندی نشود؛ دیگر اینکه صنایع نیز در تامین آب، دچار 
مشکل نشدند، عالوه بر این به محیط زیست آسیب جدی وارد نشد. معاون عمرانی استاندار اصفهان تاکید 
کرد: امسال اتفاق خوبی با این نوع مدیریت افتاد که خدا را شکر به هیچ بخشی آسیب جدی وارد نشد. وی 
درباره اینکه بعضی گزارش ها خبر از انتقال آب کشاورزان گز و برخوار می دهند، بیان کرد: کشاورزانی که 
در مضیقه آبی قرار گرفتند و به کشاورزی  آنان آسیب وارد شده است، از آزردگی روحی نیز رنج می برند. 
نمی دانم چه تعداد از کشاورزان محترم صحبت از بردن آب گز و برخوار کرده اند، اما واقعیت این است که 

این آِب کشاورزی نبوده است که به بخشی دیگر داده شود.
مقدس زاده ادامه داد: همان سهمیه هایی که از گذشته بوده، با توجه مضیقه های آبی امسال تعدیل شده 
و به بخش های مختلف تخصیص داده شده است. وی افزود: ضمن اینکه  استاندار و مجموعه مدیریتی 
ذی ربط در استانداری، حراست و بازرسی همه از وضعیت مصرف آب کشاورزان و وضعیت محیط زیست 

و سایر مصرف کنندگان به طور روزانه مطلع هستند و این بخش مدیریت می شود.

امسال سهمیه ها با توجه به مضیقه های آبی تعدیل شد؛

 وضعیت آب را مدیریت کردیم

هر چند صادرات کاغذ از ابتدای 
شهریورماه ممنوع شد، اما هم چنان 
بحران این محصول، گریبان صنعت 

نشر کشور را گرفته است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف 
2۱ انبار بزرگ احتکار کاال با ارزش میلیاردها تومان 

در اصفهان خبرداد.
»غالمرضا صالحــی« درباره آخرین کشــفیات 
کاالهای احتکار شده در اصفهان اظهار داشت: طی 
مدت  اخیر، چهارانبار بزرگ احتکار آهن و میلگرد، 
چهار انبار لوازم خانگی، شــش انبار مواداولیه نخ، 
دو انبار روغن موتورخودرو، دو انبار لوازم یدکی و 
یک انبار برنج در اصفهان کشف و ضبط شده است. 
وی با اشاره به کشــف دو انبار احتکار روغن موتور 
خودرو در اصفهان، افزود: عالوه بر کشــف این دو 
انبار، انبار لوازم موبایل، انبار تســمه و لوازم یدکی 
خودرو نیز کشف شد که در مجموع ارزش کاالهای 
کشــف شــده همه این انبارها، 6 میلیارد تومان 
اســت. صالحی پیرامون اینکه طبق آمار سازمان 
تعزیزات حکومتی کشور، اصفهان در احتکار آهن 

و میلگرد در رده دوم اســتانی بیشترین تخلفات 
را داشته اســت، بیان کرد: در آخرین بازرسی ها 
در اواخر مردادماه انبار ۱۹6 هــزار تنی میلگرد و 
تیرآهن در اطراف اصفهان و دور از شهر کشف شد 
که در آن بیش از هفت هزار میلیارد ریال میلگرد 
و تیرآهن کشف شــده بود که طی روزهای اخیر 
تعداد احتکار این نوع کاال به چهار انبار رســیده 
اســت. وی درباره اینکه کاالهای کشف شده آهن 
و میلگرد برای کاهش قیمت هــا در بازار اصفهان 
عرضه خواهد شد، گفت: تمام این اقالم کشف شده 
به قیمت کارشناسی شده برای مصرف کنندگان 
و جامعه هدف از طرف شــعبه تعزیرات حکومتی 
اصفهان صادر خواهد شد. صالحی افزود:  براساس 
نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستورات 
کاالهای احتکار، صادر شده و با تعیین قیمت های 

واقعی در بازار عرضه می شوند. 

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,841,000
تومان

1,751,000 نیم سکه
تومان

960,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

294,000
تومان

      قیمت سکه و طال

گرانی افسارگسیخته کاالها در بازار اصفهان بیداد می کند؛
انقالب در کشف انبار احتکار

مرضیه محب رسول

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

   آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي  
 به شماره 97/77/29

    دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاري 
آدرس: شهرکرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- روبه روي فرمانداري        

      تلفن:3-322۴۴852                 نمابر:3225۰997                     کدپستي: 8817653۴۴9

ف
مدت موضوع مناقصه ردی

)ماه(
 برآورد اولیه

)ریال(
 تضمین شرکت در مناقصه 

 حداقل پایه   و رشته)ریال(

1

حذف و اصالح نقاط حادثه 
خیز منجرمویی)جابه جایی 

شبکه فشارمتوسط دو 
مداره منجرمویی(- 
تجدید شده بار دوم

32,688,767,16213۴,۴38,358
کلیه شرکت های 
مورد تایید شرکت 

توزیع برق

2

بهسازی و روکش آسفالت 
محور فارسان- جونقان-

ایذه ) روکش آسفالت محور 
پردنجان- جونقان(- همراه 
با ارزیابی کیفی   تجدید شده

حداقل رتبه 5 612,۰79,529,5766۰3,976,۴79
راه و ترابری

زمان و بازگشایي پیشنهادها مهلت تحویل پیشنهادها مهلت خرید اسناد مناقصه

از روز یکشنبه مورخ  1397/۰6/25 
تا ساعت 19:۰۰روز سه 

شنبه  مورخ 1397/۰7/3         

تا ساعت 13:3۰ روز شنبه 
مورخ 1397/۰7/1۴

 ساعت 9:۰۰ صبح روز
 یکشنبه مورخ 1397/۰7/15 

http://www.setadiran.ir  :محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
 محل تحویل ضمانت نامه)پاکت الف(و اسناد ارزیابی کیفی : دبیرخانه محرمانه )اداره حراست( 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری  و سایر اسناد )تصویرپاکات الف. 
ب . ج  و اسناد ارزیابی کیفی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری گردد- درضمن 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.
 کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه  می باشد.

م الف: 2۴8796
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مفاد آراء
6/351 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز 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 ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه 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 .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139760302008002673 - 97/05/14 - زهره السادات میرنیام شهرضا 
فرزند سید حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

1983 فرعی به مساحت یکصد و چهل و یک متر و هشتاد و یک صدم متر مربع
2- رای شماره 139760302008002674 - 97/05/14 - محمد رضا عمرانپور فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1983 

فرعی به مساحت یکصد و چهل و یک متر و هشتاد و یک صدم متر مربع
3- رای شــماره 139760302008003302 - 97/06/06 - مهناز عابدی فرزند جعفر 
نسبت به چهل و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 3586 فرعی در ازاء چهل و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که چهارده 
حبه مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه از طرف صغری منوچهری و بیست و هشت حبه 

دیگر آن از قسمت مجهولی آن
4- رای شماره 139760302008003180 - 97/05/28 - سید رحیم عمادی فرزند سید 
موسی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 4630 فرعی به مساحت یکصد و 

پنجاه و هفت متر و شصت و پنج صدم متر مربع
5- رای شماره 139760302008002832 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت چهل و سه متر مربع
6- رای شماره 139760302008002834 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب حسینیه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت پانصد و پنجاه و شش متر مربع
7- رای شماره 139760302008002835 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و سه متر و هفتاد صدم متر مربع
8- رای شماره 139760302008002836 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت نوزده متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع
9- رای شماره 139760302008002838 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و هفت متر و ده صدم متر مربع
10- رای شماره 139760302008002841 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هجده متر و پنجاه صدم متر مربع
11- رای شماره 139760302008002844 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هجده متر مربع
12- رای شماره 139760302008002846 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هفده متر مربع
13- رای شماره 139760302008002848 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت چهل متر و سی و پنج صدم متر مربع
14- رای شماره 139760302008002849 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت هفده متر و هفت صدم متر مربع
15- رای شماره 139760302008002850 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و دو متر مربع
16- رای شماره 139760302008002851 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت سی و یک متر و شصت صدم متر مربع
17- رای شماره 139760302008002856 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست متر و سی و پنج صدم متر مربع
18- رای شماره 139760302008002858 - 97/05/18 - موقوفه محمد حسن توکل 
به شناســه ملی 14000714175 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب مغازه که عرصه و اعیان وقف می باشد مجزی شده از پالک 9371 

فرعی به مساحت بیست و سه متر و شصت و پنج صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

19- رای شــماره 139760302008003342 - 97/06/07 - محمد علیان علی آبادی 
فرزند جعفر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 76 فرعی به مساحت هشتاد و 

پنج متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
20- رای شــماره 139760302008003052 - 97/05/23 - سیمین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
21- رای شــماره 139760302008003053 - 97/05/23 - شهین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
22- رای شــماره 139760302008003054 - 97/05/23 - محمد حسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
23- رای شماره 139760302008003055 - 97/05/23 - حمید رضا محمودی فرزند 
داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویست و دوازده متر و شانزده صدم متر مربع 
که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شــهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را 

داده است
24- رای شماره 139760302008003056 - 97/05/23 - اصغر محمودی فرزند داود 
نسبت به هشت سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویست و دوازده متر و شانزده صدم متر مربع که به 
انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
25- رای شــماره 139760302008003057 - 97/05/23 - مهنــاز همــت فرزند 
عبدالرسول نسبت به چهار سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویســت و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
26- رای شــماره 139760302008003058 - 97/05/23 - پری دخت هدایت فرزند 
سراج الدین نسبت به چهارده سهم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت دویست و دوازده متر و شانزده صدم 
متر مربع که به انضمام قسمتی از جای دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
27- رای شــماره 139760302008003059 - 97/05/23 - محمد حسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه ســهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
28- رای شماره 139760302008003060 - 97/05/23 - اصغر محمودی فرزند داود 
نسبت به هشت سهم مشاع از شصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری مجزی شده از 
پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک صدم متر مربع 
29- رای شــماره 139760302008003061 - 97/05/23 - حمیــد رضا محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده سهم مشاع از شصت و نه ســهم ششدانگ یک باب انباری 
 مجزی شــده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشــتاد و چهار متر و بیست و

 یک صدم متر مربع 
30- رای شــماره 139760302008003062 - 97/05/23 - شهین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
31- رای شــماره 139760302008003063 - 97/05/23 - سیمین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به نه سهم و نیم مشاع از شــصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
32- رای شــماره 139760302008003064 - 97/05/23 - پریدخت هدایت فرزند 
سراج الدین نسبت به چهارده سهم مشــاع از شصت و نه سهم ششدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
33- رای شــماره 139760302008003065 - 97/05/23 - مهنــاز همــت فرزند 
عبدالرسول نســبت به چهار سهم مشاع از شصت و نه سهم ششــدانگ یک باب انباری 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت چهارصد و هشتاد و چهار متر و بیست و یک 

صدم متر مربع 
34- رای شــماره 139760302008003067 - 97/05/23 - سیمین دخت محمودی 
فرزند داود نسبت به شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار 

سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
35- رای شماره 139760302008003068 - 97/05/23 - شهین دخت محمودی فرزند 
داود نسبت به شش حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار سابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
36- رای شــماره 139760302008003069 - 97/05/23 - محمد حسین محمودی 
فرزند داود نسبت به دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار 

سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
37- رای شماره 139760302008003070 - 97/05/23 - حمید رضا محمودی فرزند 
داود نسبت به دوازده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار سابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
38- رای شماره 139760302008003071 - 97/05/23 - اصغر محمودی فرزند داود 
نسبت به دوازده حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای دیوار حصار سابق 

شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
39- رای شــماره 139760302008003072 - 97/05/23 - پری دخت هدایت فرزند 
سراج الدین نسبت به بیست و چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مجزی شده از پالک 163 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و هفتاد و شش 
صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 1844 فرعی از 1 - اصلی و قسمتی از جای 

دیوار حصار سابق شهرضا جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
40- رای شــماره 139760302008003152 - 97/05/27 - عبدالحسین رئیسی باغ 
شهبازی فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 440 فرعی به 

مساحت دویست و دو متر و شصت و چهار صدم متر مربع
41- رای شــماره 139760302008003044 - 97/05/22 - احســان بکیانی فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 
پالک 469 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و یک متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع در 
ازاء یکصد و بیست و شش سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و هفتاد سهم و هشتاد و پنج 
- یکصدم سهم مشاع از دو هزار و دویست و پنجاه و هفت سهم و هشتاد و پنج - یکصدم 

سهم چهار دانگ از ششدانگ انتقال عادی از طرف طلعت سودائی
42- رای شــماره 139760302008003045 - 97/05/22 - الهام اسماعیلی نیسیانی 
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده 
از پالک 469 فرعی به مســاحت دویســت و پنجاه و یک متر و پنجــاه و پنج صدم متر 
مربع در ازاء یکصد و بیست و شش ســهم مشــاع از یک هزار و هفتصد و هفتاد سهم و 
هشتاد و پنج - یکصدم سهم مشاع از دو هزار و دویســت و پنجاه و هفت سهم و هشتاد 
 و پنج - یکصدم ســهم چهار دانگ از ششــدانگ انتقــال عادی مع الواســطه از طرف 

طلعت سودائی
43- رای شــماره 139760302008002908 - 97/05/20 - خدیجه یونســی فرزند 
فضل اله ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 619 فرعی به مساحت 
یکصد و هفتاد و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع در ازاء ده ســهم و شــصت و هفت - 
 یکصدم سهم مشــاع از چهل و یک سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف

 لعیا بیگم مدینه
44- رای شماره 139760302008002352 - 97/04/28 - آیت اله کامیابی فرزند عباس 

نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.3 فرعی که به شماره 
15352 فرعی تبدیل شده به مساحت شصت و سه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 753.4 فرعی که به شــماره 14057 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.4 فرعی که به شماره 
14057 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و شصت و شش متر و سی و یک صدم متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753.3 فرعی که به شماره 15352 فرعی تبدیل شده 

جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
45- رای شماره 139760302008002353 - 97/04/28 - پروین دهقان فرزند قدرت 

اله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.3 فرعی که به شماره 
15352 فرعی تبدیل شده به مساحت شصت و سه متر و هفتاد و شش صدم متر مربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 753.4 فرعی که به شــماره 14057 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.4 فرعی که به شماره 

14057 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و شصت و شش متر و سی و یک صدم متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753.3 فرعی که به شماره 15352 فرعی تبدیل شده 

جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
46- رای شماره 139760302008003421 - 97/06/18 - امین کامیابی فرزند عباس 

ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.4 فرعی که به شماره 
14057 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و چهل و هشت متر و سی و هشت صدم متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 753.3 فرعی که به شماره 15352 فرعی تبدیل شده 

جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 753.3 فرعی که به شماره 
15352 فرعی تبدیل شده به مساحت پنجاه و پنج متر و هشــتاد و نه صدم متر مربع که 
به انضمام قسمتی از پالک 753.4 فرعی که به شــماره 14057 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است
47- رای شماره 139760302008003181 - 97/05/28 - ابوالقاسم مرادی سوالری 
فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده 
از پالک 753.5 فرعی که به شماره 14056 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و دوازده 

متر و بیست صدم متر مربع
48- رای شماره 139760302008003188 - 97/05/28 - مریم خانی سوالری فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
پالک 753.5 فرعی که به شماره 14056 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و دوازده 

متر و بیست صدم متر مربع
49- رای شماره 139760302008003000 - 97/05/21 - مسیح اله صفدریان فرزند 
ایاز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 

809 فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و بیست صدم متر مربع
50- رای شــماره 139760302008003174 - 97/05/28 - قاسم سبزواری شهرضا 
فرزند سیف اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 904 فرعی به مساحت چهل 

و هفت متر و نه صدم متر مربع
51- رای شماره 139760302008002793 - 97/05/17 - محمد کاظم جمالی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1036 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد 

و هفت متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
52- رای شماره 139760302008003133 - 97/05/25 - محسن نباتی شهرضائی 
فرزند اسمعیل نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان سه طبقه 
 مجزی شــده از پالک 1087 فرعی به مســاحت نود و هفت متر و هشــتاد و دو صدم 

متر مربع
53- رای شماره 139760302008003164 - 97/05/28 - حسن علی حیدری شهرضا 
فرزند مختار ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه مجزی شده از پالک 1087 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و چهار صدم متر مربع
54- رای شماره 139760302008003336 - 97/06/07 - غالمحسین کوتی فرزند 
نعمت اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1117 

فرعی که به شماره 13481 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و سی و سه متر مربع
55- رای شــماره 139760302008003337 - 97/06/07 - لیال ســلیمانزاده فرزند 
رمضانعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1117 

فرعی که به شماره 13481 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصد و سی و سه متر مربع
56- رای شماره 139760302008003153 - 97/05/27 - عارف عرفان فرزند نعمت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1125 فرعی به مساحت یکصد و نود و 

هشت متر مربع
57- رای شماره 139760302008003284 - 97/06/05 - سید حسام صالح فرزند سید 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1327 فرعی که به شماره 13371 فرعی تبدیل شده به مساحت سیصد و چهل و پنج متر 

و شصت صدم متر مربع
58- رای شماره 139760302008003285 - 97/06/05 - اکرم عرفان فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1327 فرعی 
که به شــماره 13371 فرعی تبدیل شده به مساحت ســیصد و چهل و پنج متر و شصت 

صدم متر مربع
59- رای شــماره 139760302008003046 - 97/05/22 - فرج جمالی فرزند رحمن 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1336 فرعی به مساحت سیصد و پنجاه و پنج 

متر و هشتاد و هفت صدم متر مربع
60- رای شماره 139760302008002710 - 97/05/15 - فاطمه جمالی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1621 فرعی به مساحت دویست 

و چهل و نه متر و چهل صدم متر مربع
61- رای شماره 139760302008002711 - 97/05/15 - فاطمه جمالی فرزند فضل 
اله ششدانگ دو باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 1621 

فرعی به مساحت هشتاد و سه متر و سیزده صدم متر مربع
62- رای شــماره 139760302008003308 - 97/06/06 - سیف اله متوسل فرزند 

غالمرضا ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 
2776 فرعی که به انضمام قسمتی از پالک 2775 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه با 
ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است در ازاء ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف محمد آزادیپور
ب( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 
2775 فرعی به مســاحت پانزده متر و نود و پنج صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ 
پالک 2776 فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را 
داده است در ازاء سه حبه و پنجاه و یک - یکصد و هفتاد و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو 

حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد آزادیپور
63- رای شماره 139760302008002792 - 97/05/17 - محمد کاظم جمالی فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 3509 فرعی به مساحت سیصد و 

نود و هفت متر مربع
64- رای شماره 139760302008002172 - 97/04/20 - سمیه حیدری شهرضا فرزند 
حسنعلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 3755 فرعی به مساحت 

یکصد و پنجاه متر و چهل و نه صدم متر مربع
65- رای شماره 139760302008003323 - 97/06/07 - محمد ابراهیم زارع فرزند 
جعفر علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 4078 فرعی به مساحت هفتاد و 

پنج متر و نود و سه صدم متر مربع
66- رای شماره 139760302008003392 - 97/06/14 - امین آرامی فرزند مصطفی 

ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 13997 فرعی به مساحت دویست و 
هشتاد و نه متر و نود و هفت صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 13996 فرعی 
جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء دویست و هشتاد و چهار سهم مشاع از پانصد 

و بیست سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف وراث بنفشه فیروزی 
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 13996 فرعی به مساحت هفت متر و 
نود و هشت صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 13997 فرعی جمعاً تشکیل یک 
باب خانه را داده است در ازاء بیست و هفت حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال 

عادی از طرف وراث بنفشه فیروزی 
67- رای شــماره 139760302008003159 - 97/05/27 - فاطمه عموهادی فرزند 
پرویز نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 16343 

فرعی به مساحت یکصد و پنج متر و نود و چهار صدم متر مربع
68- رای شماره 139760302008003160 - 97/05/27 - محمد رضا عموهادی فرزند 
علی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 16343 

فرعی به مساحت یکصد و پنج متر و نود و چهار صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

69- رای شــماره 139660302008006586 - 96/12/08 - مسجد االنوار به شناسه 
ملی 14000827052 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شهرضا ششدانگ 
یک باب مسجد مجزی شده از پالک 443 فرعی به مساحت هشتصد و سی و هفت متر و 
بیست صدم متر مربع در ازاء هشتصد و هفتاد سهم و هشتاد و پنج صدم سهم مشاع از دو 
هزار سهم ششدانگ انتقال عادی به موجب وقف نامه عادی مورخ 1378.03.18 از طرف 

مرضیه السادات حجازی
70- رای شــماره 139760302008003175 - 97/05/28 - محمد رضا یزدانی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 552 فرعی 

به مساحت دویست و هفتاد و یک متر و نود و یک صدم متر مربع
71- رای شــماره 139760302008003176 - 97/05/28 - مریم نعیم فرزند محمد 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 552 فرعی به 
مساحت دویست و هفتاد و یک متر و نود و یک صدم متر مربع

72- رای شــماره 139760302008003179 - 97/05/28 - مهدی آربیع فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 949 فرعی به مساحت یکصد و سه متر و 

پنجاه صدم متر مربع
73- رای شماره 139760302008002916 - 97/05/20 - فرزانه میرزائی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 994 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر و هفتاد و هفت صدم متر مربع در ازاء یکصد و هشتاد و سه سهم و یک - سوم 
سهم مشاع از یکهزار و نهصد سهم ششدانگ که میزان هشتاد و سه سهم و یک - سوم 
سهم مشــاع آن به انضمام بهاء ثمنیه اعیانی یکصد سهم مشاع آن انتقال عادی از طرف 
اقدس قاسمی و میزان یکصد سهم مشاع آن انتقال عادی از طرف توران میرزائی موروثی 

از طرف پرویز میرزائی
74- رای شــماره 139760302008003177 - 97/05/28 - اسماعیل اباذری فرزند 
محمد رضا ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1126 فرعی به مساحت بیست 

و سه متر مربع
75- رای شــماره 139760302008002823 - 97/05/18 - مرضیه هاشمیان فرزند 
نوراله نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2253 

فرعی به مساحت یکصد و هفده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
76- رای شماره 139760302008002826 - 97/05/18 - علیرضا میرزائی فرزند ذبیح 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2253 

فرعی به مساحت یکصد و هفده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
چهارم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

77- رای شــماره 139760302008003182 - 97/05/28 - زهــره آقاخانــی فرزند 
عباسعلی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

482 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر و دوازده صدم متر مربع
78- رای شــماره 139760302008003183 - 97/05/28 - مریــم آقاخانــی فرزند 
عباسعلی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

482 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر و دوازده صدم متر مربع
79- رای شــماره 139760302008003316 - 97/06/06 - طیبــه هاشــمی 
دهکردی فرزند ســید میرزا نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه 
 مجزی شده از پالک 482 فرعی به مســاحت یکصد و پنجاه و هفت متر و دوازده صدم

 متر مربع
80- رای شــماره 139760302008002725 - 97/05/15 - مهدیقلــی بکیــان 
فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 603 فرعی 
 که به شماره 2607 فرعی تبدیل شــده به مساحت یکصد و شــانزده متر و پنجاه صدم

 متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

81- رای شماره 139760302008003339 - 97/06/07 - پریسا کاظم پور فرزند صفر 
علی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 109 فرعی به مساحت یکصد 

و پنجاه و نه متر مربع
82- رای شماره 139760302008003171 - 97/05/28 - غالمرضا صالح پور فرزند 
خسرو نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 140 فرعی 

به مساحت سیصد و سی و دو متر و شصت و شش صدم متر مربع
83- رای شماره 139760302008003172 - 97/05/28 - مریم سلطانی فرزند علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 140 فرعی به 

مساحت سیصد و سی و دو متر و شصت و شش صدم متر مربع
84- رای شماره 139760302008003341 - 97/06/07 - سامان یزدانی فرزند مجتبی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 872 فرعی به مساحت یکصد و چهل و هشت 

متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

85- رای شــماره 139760302008001164 - 97/02/25 - زهــرا فرازمنــد فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
210 فرعی به مساحت پنجاه و یک متر و سی صدم متر مربع در ازاء بیست و شش سهم 
 مشاع از پانصد و نود و نه سهم سه قفیز مشاع از ملک چهل قفیزی انتقال عادی از طرف

 علی امیری
86- رای شماره 139760302008001165 - 97/02/25 - علی امیری فرزند ابوالقاسم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 210 فرعی به 

مساحت پنجاه و یک متر و سی صدم متر مربع
87- رای شــماره 139660302008006588 - 96/12/08 - مسجد حاج محمد علی 
صالحپور ) آعلی ( به شناســه ملی 14000619860 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا ششدانگ یک باب مسجد مجزی شده از پالک 317 فرعی به مساحت 

پنجاه و یک متر و سه صدم متر مربع 
88- رای شماره 139760302008003418 - 97/06/17 - افسر دادور فرزند علیرضا 

ششدانگ : 
الف( قســمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 568 فرعی به مســاحت یکصد 
و شــصت و چهار متر و هفتــاد و پنج صدم متر مربــع که به انضمام قســمتی از پالک 
 21 فرعی که بــه شــماره 2456 فرعی تبدیل شــده جمعًا تشــکیل یک بــاب خانه 

را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 21 فرعی که به شماره 2456 فرعی 
تبدیل شده به مساحت نود و سه متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 568 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء هشتاد و هشت سهم 
مشاع از دویست و سه سهم ششدانگ که میزان بیست و پنج سهم مشاع آن انتقال عادی 

از طرف وراث دانش دانش پور
هفتم : شماره فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

89- رای شــماره 139660302008006587 - 96/12/08 - مســجد خاتم االوصیاء 
به شناســه ملی 14007132436 به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مسجد مجزی شده از پالک 15 فرعی به مساحت پانصد و شانزده متر 

و نود صدم متر مربع
هشتم : شماره فرعی از 76- اصلی مهیار

90- رای شــماره 139760302008003066 - 97/05/23 - محمد علی فرجی فرزند 
نصراله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مجزی شده از پالک 221 فرعی به مساحت 
دویست و بیست و چهار هزار و ششصد و یک متر مربع در ازاء 224.625 جریب از 9600 
جریب ششــدانگ که 31.5 جریب آن انتقال عادی از طرف پرویز انصاری مهیاری و 25 
جریب آن انتقال عادی از طرف یداله نوروزی و 12.5 جریب آن انتقال عادی از طرف سیف 
اله گنجی و 15 جریب و سه - چهارم جریب آن انتقال عادی از طرف پروانه انصاری و 27.5 

جریب آن انتقال عادی از طرف اسماعیل انصاری مهیاری
نهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

91- رای شماره 139760302008002366 - 97/04/30 - عبدالرضا محمودی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 497 فرعی به مساحت یکصد و 
سی و سه متر و سی و پنج صدم متر مربع در ازاء یکصد و سی و سه سهم و سی و پنج صدم 
سهم مشاع از شانزده هزار و چهارصد و سی و هشت سهم و پنج دهم سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
92- رای شماره 139760302008003355 - 97/06/11 - حسین رجبی فرزند محمد 
علی ششدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانی مجزی شده از پالک 1142 فرعی به مساحت 

سی متر و هفتاد و شش صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

93- رای شماره 139760302008003338 - 97/06/07 - مهرداد برمک فرزند خسرو 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 59 فرعی به مساحت دویست و بیست و پنج 

متر و هشتاد و دو صدم متر مربع
94- رای شــماره 139760302008003173 - 97/05/28 - مقدس فرهادی فرزند 
عطاءاله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 66 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد 

و یک متر و پنجاه صدم متر مربع
یازدهم : شماره فرعی از 172- اصلی مزرعه کامرانیه که به شماره 231- اصلی تبدیل شده

95- رای شماره 139760302008002047 - 97/04/13 - محسن صادقی فرزند مهدی 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام به مساحت چهل و هشت متر و بیست و پنج صدم متر 
مربع در ازاء چهل و هشت سهم و بیست و پنج صدم ســهم مشاع از 318701.25 سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف داریوش نیکرو
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1397/06/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/09

م الف: 248314 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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احضار متهم
پرونــده:  شــماره   9710463624700004 درخواســت:  شــماره   6 /335
9109983624000184 شــماره بایگانی شــعبه: 940492  نظر به اینکــه در پرونده 
کالسه 940492 شعبه اول بازپرســی متهم محمد مهدی شمسی فرزند محمود به اتهام 
مشارکت در کالهبرداری) با آقای محمدرضا پیامی( به مبلغ 29/129/121 ریال از طرف 
این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول 
خواهد شد.  م الف: 247750 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اردستان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

6/337 شماره پرونده: 139704002003000206/1 شماره بایگانی پرونده: 9700297/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000228 بدینوسیله به احمدرضا کرمانی فرزند 
محمد علی به شناسنامه شماره 426 و کدملی 1283067153 به نشانی خ رباط 413478 
کدپســتی 8187687181 و آدرس اعالمی میدان انقالب، پاساژ سپاهان طبقه 2 مغازه 
کیف و کفش  بدهکار پرونده کالســه 1/ 139704002003000206  که برابر گزارش 
اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید  ابالغ می گردد که  برابر چک شماره 
0481/242742-96/10/30 عهده بانک صادرات شعبه میدان انقالب  اصفهان بین شما 
و احمدرضا کرمانی مبلغ هشــتصد میلیون ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشــد. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود  آگهی می شود و طبق تبصره 
2 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
 اسالمی ایران چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
 می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
 م الــف: 247866 اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان)269 کلمــه،

 3 کادر( 
ابالغ اجرائیه

6/338 شماره پرونده: 139704002003000121/1 شماره بایگانی پرونده: 9700181/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000226 بدینوسیله به احمدرضا کرمانی فرزند 
محمد علی به شناسنامه شماره 426 و کدملی 1283067153 به نشانی خ رباط 413478 
کدپستی 8187687181 و آدرس اعالمی میدان انقالب، پاساژ سپاهان طبقه 2 مغازه کیف 
و کفش  بدهکار پرونده کالسه 1/ 139704002003000121 که برابر گزارش اداره پست 
نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید  ابالغ می گردد که  برابر چک شماره 0481/242743-

96/12/10 بین شــما و احمدرضا کرمانی مبلغ نهصد میلیون ریال بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشــد. لذا بنا به تقاضای بستانکار 
 طبق ماده 18 آئین نامه اجــرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در روزنامه زاینده رود آگهی 
می شود و طبق تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی 
و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی که 
روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت. م الف: 247867 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)185 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

6/339 شماره پرونده: 139704002003000122/1 شماره بایگانی پرونده: 9700182/1 
شماره آگهی ابالغیه: 139703802003000227 بدینوسیله به احمدرضا کرمانی فرزند 
محمد علی به شناسنامه شماره 426 و کدملی 1283067153 به نشانی خ رباط 413478 
کدپســتی 8187687181 و آدرس اعالمی میدان انقالب، پاساژ سپاهان طبقه 2 مغازه 
کیف و کفش  بدهکار پرونده کالســه 1/ 139704002003000122 که برابر گزارش 
اداره پست نشــاط اصفهان شــناخته نگردیده اید  ابالغ می گردد که  برابر چک شماره 

 0481/242741-96/08/30 عهــده بانک صادرات شــعبه میدان انقــالب اصفهان
 بین شــما و احمدرضا کرمانی مبلغ هفتصد میلیون ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
 صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشــد. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیه فقــط یــک مرتبــه در روزنامــه زاینده 
رود  آگهــی مــی شــود و طبــق تبصــره 2 مــاده 113 قانــون برنامــه پنج ســاله 
ششــم توســعه اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی جمهــوری اســالمی ایــران 
 چنانچه ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ایــن آگهی کــه روز ابالغ محســوب
 می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

م الف: 247868 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)192 کلمه، 2 کادر( 

فقدان سند مالکیت
6/341 شــماره:1397/04/520182-1397/6/21 نظر به اینکه سند مالکیت ده دقیقه 
از قنات مشهور طیالب پالک ثبتی 27- اصلی در شــبانه روز حکیم )ردیف 20( واقع در 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 13 در صفحــه 54 دفتر 6 مجاری  امالک به نام آقای 
محمد صادق بیکی علیائی فرزند غالم ثبت و صادر و تسلیم گردیده است نامبرده به موجب 
گواهی حصر وراثت 262 مورخ 1368/12/07 فوت و ورثه نامبرده به موجب درخواست 
وارده 970407061683229 مورخ 1397/03/10  به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 64845 الی 64847 مورخ 1397/02/13 به گواهی دفترخانه 
7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 247842 عباسعلی عمرانی رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز)243 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/344  خانم زهره افضلیان دارای  شناسنامه شــماره 30 به شرح دادخواست به کالسه  
1837/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمرضا مدا به شناسنامه 14 در تاریخ 97/6/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدرا مدا، ش.ش 1276476671 
فرزند 2- سپهر مدا، ش.ش 1275397476 فرزند 3- مهدیه مدا، ش.ش 1274536979 
فرزند 4- زهره افضلیان، ش.ش 30 همســر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 248232 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )131 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/346 شماره ابالغنامه: 9710100351106560 شماره پرونده: 9709980351100155 
شماره بایگانی شعبه: 970173  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مصطفی شاهسنائی گنیرانی فرزند برات و حسن یزدانی پور فرزند بهمن،  خواهان  محمد 
مسائلی و مریم سعیدی دادخواســتی به طرفیت  خواندگان مصطفی شاهسنائی گنیرانی 
فرزند برات و حسن یزدانی پور فرزند بهمن به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
و مطالبه خسارت مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ 
شهدای ستار مجتمع قضائی شهید بهشــتی واحد 208(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980351100155 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع 
شهید بهشتی( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/08/05 ساعت 10/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 

بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:247824 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید بهشتی( )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/347 شماره ابالغنامه: 9710106794203584 شماره پرونده: 9709986794200779 
شماره بایگانی شعبه: 970781  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
عفت توکلی فارفانی فرزند خلیل، خواهان ابراهیم احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خانم عفت توکلی فارفانی به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9709986794200779 شعبه 12 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/08/03 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 247939 شعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو  شورای حل اختالف اصفهان 

)168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/348 شماره ابالغنامه: 9710106794103956 شماره پرونده: 9709986794100501 
شماره بایگانی شعبه: 970504  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
داود سرلک فرزند حسین و جاسم سرلک فرزند حسین و جواد سرلک فرزند حسین و سجاد 
سرلک فرزند حسین، خواهان آقای مهرداد پوالدوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
جاسم سرلک و جواد سرلک و سجاد سرلک و داود سرلک به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794100501 شعبه 11 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/08/02 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 247974 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم(  )188 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/350 شماره ابالغنامه: 9710106796303598 شماره پرونده: 9709986796300715 
شماره بایگانی شعبه: 970726  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
سعید صدیقی بناب فرزند یوســف، خواهان آقای حمیدرضا جعفری نژاد با وکالت سعید 
عکاف دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید صدیقی بناب به خواسته تایید فسخ قرارداد 
)جلب ثالث نسبت به خواندگان پرونده کالسه 970484 ( مطرح که به این شعبه )اصفهان 
چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف( 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986796300715 شعبه 33 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/05 
ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 248239 شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )181 کلمه، 2 کادر( 

حصر وراثت
6/343  آقای سعید سلیمانی جوشــقانی دارای  شناسنامه شماره ملی 1250026407 به 
شرح دادخواست به کالسه  1809/97 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا ســلیمانی جوشــقانی به شناسنامه 
117 در تاریخ 1396/9/27 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همســر: 1- سعید سلیمانی جوشقانی به 
ش ملی 1250026407 نسبت با متوفی فرزند 2- نرگس سلیمانی جوشقانی به ش ملی 
1270805002 فرزند 3- فاطمه ناظری، ش.ش 73 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 248230 شعبه 54 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 1 کادر(
مزایده

6/336 اجرای احکام شــعبه نهم کیفری دادگســتری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالسه پرونده 97/129- ش/9 طبق مزایده ای مورخ 1397/07/17 روز سه شنبه ساعت 
10 الی 11 برگزار نماید شاکی پرونده مصطفی سمسار زاده فرزند حسن علیه زهرا نگینی 
فرزند قاسم به نشانی اصفهان: کوچه 33 ارشاد کوی سیدان - پالک 21 موضوع مزایده 
عبارتست از فروش 24/568 سهم از 248 مشاع از 514 سهم عرصه و اعیان شش دانگ 
پالک ثبتی 3 فرعی از 9219 اصلی بخش 3 ثبتی اصفهان متعلق زهرا نگینی فرزند قاسم 
که مشخصات محل طبق نظریه کارشناسی بدین شرح می باشد. الف- محل آن اصفهان: 
خیابان عالمه مجلســی- جنب کوچه دارالشــفاء حضرت زهرای مرضیه)س( - مغازه 
فروش پوشاک زنانه- کدپستی 17553-81558 که موقعیت آن مطابق شکل ترسیمی 
مقابل می باشد. ب- مشــخصات ثبتی: به موجب مندرجات یک برگ سند مالکیت ارائه 
شده عرصه و اعیان دویست و چهل و هشت ســهم مشاع از 504 سهم یک باب مغازه به 
شماره 3 فرعی از 9219 اصلی بخش 3 ثبت اصفهان در صفحه 323 دفتر 190 امالک این 
بخش زیر شماره 61078 ثبت و بنام خانم زهرا نگینی صادر و مساحت آن در سند مالکیت 
23/75 مترمربع درج گردیده ولی مساحت مفید در محل 22/9 متر مربع اندازه گیری شد. 
ج- سایر مشخصات: بطوری که در باال بعرض رسید مغازه مورد بازدید به مساحت مندرج 
در سند مالکیت به شرح باال )23/75 متر مربع( بوده دارای دیوارهای باربر و پوشش اصلی 
تیر چوبی و زیر آن) سقف کاذب( با ورقه های شــبیه فیبر اجرا شده است. دیوارها با کاغذ 
دیواری روی کاشی ها پوشش گردیده و در قسمتی از دیوارهای عقب مغازه کاغذ دیواری 
فرسوده و پاره شده است در مغازه پلیتی کرکره باال رونده و کف آن با سرامیک فرش شده، 
دارای یک دستگاه کنتور برق تک فاز بوده و کنتور آب در این مغازه قرار دارد که اظهار شده 
تعدادی از مجاورین با اجرای لوله انشعاب از آب استفاده می کنند. د- نظریه کارشناسی: 
اینک به توجه به شرح باال موقعیت، وسعت، وضعیت و سایر مشخصات، د1- قیمت شش 
دانگ مالکیت این مغازه )عرصه و اعیان آن( به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
ریال )2/850/000/000 ریال( و با این حســاب به مقدار 248 سهم مشاع از 504 سهم 
عرصه و اعیان به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و دو میلیون و ســیصد و هشتاد و یک هزار 
ریال ) 1/402/381/000 ریال(، د2- قیمت شــش دانگ عرصه و اعیان و مشترکات و 
حقوق تجاری و کلیه حقوق متصوره بــه مبلغ هفت میلیارد و ســیصد و چهل میلیون و 
هشــتصد هزار ریال ) 7/340/800/000 ریال( برآورد و اعالم می گردد. ضمنا محل به 
فروشگاه پوشاک زنانه اختصاص دارد. شایان ذکر است پالک بدون سرقفلی فروخته می 
شود و حسب استعالم از اداره دارایی اصفهان: که چهار دانگ سرقفلی متعلق به ورثه مرحوم 
کاظم احمــد زاده و دو دانگ آن متعلق به خانم صدیقه مجرد هراتیان می باشــد و طلب 
شاکی به مبلغ 138/930/000 ریال می باشــد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و 
فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت را استناد نمایند و ده درصد مبلغ 
کارشناسی را نقداً همراه داشته باشند و طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند. مزایده در ساختمان کل دادگستری اصفهان 
واقع در خیابان شهید نیک بخت ساختمان کل دادگستری اصفهان طبقه همکف اتاق 30 
برگزار می گردد.  م الف: 247936 اجرای احکام شعبه نهم کیفری دادگستری اصفهان 

)563 کلمه، 6 کادر(

مفاد آراء
6/329  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر با آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت بادرود، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین 

صدور  سند مالکیت  مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی نخواهد بود .
1- برابر راي شــماره 139760302022000221 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علی محمدی بادی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 60 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 280.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر 
آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

احمد علی محققی محرز گردیده است.
2- برابر راي شــماره 139760302022000222 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ثریا قربیان بادی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 12 صادره از نطنز در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 280.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر 
آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقای 

احمد علی محققی محرز گردیده است.
3- برابر راي شــماره 139760302022000223 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شمسی خانم 
نظریان فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 120 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 160.65 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
4- برابر راي شــماره 139760302022000224 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امیر حسین 
نظریان فرزند اکبر بشماره شناســنامه 4321 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 158.9 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر راي شــماره 139760302022000225 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي روح اله متینی 
فرزند نوراله بشماره شناسنامه 171 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
207.55 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد نو بادرود جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی 

محرز گردیده است.
6- برابر راي شــماره 139760302022000226 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم حوری خانم 
خزاعی بادی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 29 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 137.24 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر 
آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای 

احمد علی محققی محرز گردیده است.
7- برابر راي شــماره 139760302022000227 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بــادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي عبداله 
نرجسی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 82 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 139.79 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
8- برابر راي شــماره 139760302022000228 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم پری جانی بادی 
فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 119 صادره از نطنز در دو دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 245.79 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه 
خیر آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي 

آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
9- برابر راي شــماره 139760302022000229 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید رضا 
صولتیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 249 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 242.75 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خیر آباد 
نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
10- برابر راي شماره 139760302022000230 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدی عالفیان 
بادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 103 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 240.9 مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي  واقع در مزرعه خیر آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139760302022000231 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمت آقاجانی 
فرزند علی بشماره شناســنامه 76 صادره از نطنز در چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 245.79 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه 
خیر آباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
12- برابر راي شماره 139760302022000232 مورخ 97/05/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بتول رضائی بادی 
فرزند محمد حسین بشماره شناســنامه 173 صادره از نطنز در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 231.3 مترمربع مفروز و مجزی شده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد نو 
بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواســطه از مالک رسمي آقای احمد 

علی محققی محرز گردیده است.
13- برابر راي اصالحی شماره 139760302022000233 مورخ 97/05/25 )رای سابق 
شماره 139660302022000026 مورخ 1396/03/30( هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای حسن شاهرخی فرزند جواد 
بشماره شناســنامه 3448 صادره از نطنز در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 277 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از 198 اصلي واقع در مزرعه خیر آباد نو بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمي آقای احمد علی محققی محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/10   

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/06/25   
م الف: 234081  ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالک بادرود

تحدید حدود اختصاصی
6/330 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 10393/3730 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ابوالقاسم نوروزی هرندی فرزند حیدر 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
1397603020227000488-97/1/20 مفــروز گردیده با توجــه 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 متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
97/7/17 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 امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 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 دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید.  م الف:245782 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/331 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ یکبــاب خانه )مســکونی تجــاری( پالک 
3728 فرعــی از 10393 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق رای شــماره 
139760302027001165 مورخ 1397/02/08 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 نسبت به ملک مرقوم به نام آقای رضا کمال فرزند 
علی به شناسنامه 1893 و شــماره ملی 1286258431 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 نامبرده متقاضــی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/07/17 چهارشنبه 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 ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن 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:245781 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/332 چون آقای قربانعلی رئیسی دهکردی با وکالت مع الواسطه از طرف حسین نورالهی 
فرزند امین اله  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تایید دفتر 34 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 
ششدانگ پالک 12087 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 010587 در دفتر 
258 صفحه 576 به نام نامبرده سابقه  ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 
دفتر امالک معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و 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 شــود 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 سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 247759 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )222 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/334 شماره ابالغنامه: 9710100370303079 شماره پرونده: 9509980358700345 
شماره بایگانی شــعبه: 950318  محاکم کیفری یک دادگســتری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالســه 950318 ک 5 برای متهم حمیدرضا زارعی 

فرزند نصراله به اتهام مشارکت در آدم ربائی با وسیله نقلیه منجر به هتک حیثیت نظر به 
متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواست نموده که رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه 97/8/26 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب آگهی دو بار به فاصله 
10 روز به گونه ای که از تاریخ آخرین انتشار تا وقت رسیدگی بیش از یکماه نگذشته باشد 
انتشــار یابد. تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. 
 بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  
م الف: 247770 شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( استان اصفهان 

)167 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/340 چون تحدید حدود قســمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت 
عدم حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین 
شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل
پالک 1356  اصلی واقع در اماکن

خانم کبریا شکاری آرانی فرزند آقا محمد  ششدانگ یک باب بایر محصور
پالک 2365  اصلی واقع در اماکن 

آقای علی عباســی آرانی فرزند علی اکبر   و خانــم فاطمه موالیی آرانــی فرزند حیدر  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب دکان  

شماره  فرعی از پالک 2637  اصلی واقع در مسعود آباد 
297  فرعی: خانم معصومه افروز فرزند محمد   و خانم فاطمه عباســی آرانی فرزند علی 

)بالمناصفه(، ششدانگ  قطعه زمین 9 قفیزی 
شماره های فرعی از پالک 2638  اصلی واقع در احمد آباد

3185  فرعی: آقای محسن خلیفه آرانی فرزند رضا  قســمتی از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 157/27مترمربع. 

97/07/17
3186  فرعی: آقای محسن خلیفه آرانی فرزند رضا  قســمتی از ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 106/68  مترمربع.
3205  فرعــی: خانم فهیمه عابدین زاده بیدگلی فرزند حســین بــا قیومیت خانم زینب 

ذوالفقاری  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170/4 مترمربع
3206 فرعی: خانم فاطمه زهرا مرنجیان آرانی فرزند آقاخانی  ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 141/25 مترمربع. 
3207  فرعی: آقای عباس مرنجیان آرانی فرزند آقا خانی  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

132/25 مترمربع.
97/07/18

شماره  فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت
1945 فرعــی: آقــای ابوالفضل موســای آرانی فرزند عبــاس وخانم اعظــم یتیمیان 
 آرانــی فرزنــد محمــد  )بالمناصفــه(، ششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت 64/12 

مترمربع. 
شماره  فرعی از پالک 2678  اصلی واقع در معین آباد آران

100 فرعی: خانم نگار منصوری و غیره  ششدانگ قطعه زمین 16 قفیزی  
شماره  فرعی از پالک 2704  اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه

381  فرعی مفروز و مجزا از 253 فرعی : آقای امیر حســین زاهدی بیدگلی  ششــدانگ  
یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع.

97/07/19
به موجــب این آگهــی به کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگردد کــه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 )ســی( روز پذیرفته

 خواهد شد.
تاریخ انتشار:  97/06/25

 م الــف: 245788 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره  ثبــت اســناد
 آران و بیدگل



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2515 | یکشنبه 25 شهریور 1397 | 6 محرم 1440

مورینیو: 
آینده »پوگبا« در یونایتد 

نامشخص است
در فصل نقل و انتقاالت، شــایعات بســیاری 
در مــورد جدایی پوگبا 
و پیوســتن او بــه 
بارســلونا شنیده 
می شد. پوگبا که 
دو فصل اســت از 
یوونتوس به یونایتد 
بازگشــته، شــرایط 
چندان خوبــی در این تیم ندارد و نتوانســته 
به اوج پتانسیل خود برســد. حال »مورینیو« 
مدعی شــد که آینده این ستاره در باشگاهش 
نامشخص است.مورینیو گفت: »اگر من »مینو 
رایوال« )ایجنت پوگبــا( را در تصویر ببینم که 
می گوید »پل« می خواهد برود و سپس در حال 
برنامه ریزی برای ایجاد شرایط جدایی باشد، 
آن موقع بــاور می کنم که پوگبــا می خواهد 
برود. تنها چیزی که بــرای من واضح و قطعی 
است این است که او هیچگاه ، هیچگاه در این 
روزها از من نخواسته که تیم را ترک کند.اگر او 
از رفتنش چیزی به من نگوید، علتش این است 

که قصد ماندن دارد«.

 مهاجم سابق تیم ملی اسپانیا 
در راه امارات

باشگاه النصر امارات به دنبال جذب مهاجم سابق 
تیم ملی اسپانیاســت.

در ادامه خریدهای 
گــران قیمت تیم 
های باشگاهی در 
حوزه  کشورهای 
خلیج فــارس، تیم 
النصر امارات در حال 

ه  د مــا سازی برای جذب یک مهاجم مطرح آ
است.رســانه های اماراتی گزارش داده اند که 
باشگاه النصر در آستانه به خدمت گرفتن »آلوارو 
نگردو« اســت. این مهاجم پیشــین تیم ملی 
اسپانیا و تیم های سویا، منچسترسیتی و والنسیا 
ممکن اســت در انتقالی 7 میلیون یورویی، از 
بشیکتاش راهی النصر شود تا مهم ترین نقل و 
انتقال این فصل امارات را به خود اختصاص دهد.

جالب اینجاست که »نگردو« تا به اینجای فصل 
در پایان هفته چهارم سوپرلیگ ترکیه، دو گل 
برای بشیکتاش به ثمر رســانده و در بازی های 
مقدماتی لیگ اروپا هم یک بــار برای این تیم 

گلزنی کرده است.

 خوشحالی »توخل«
 از یکه تازی پاری سن ژرمن

پاری  ســن  ژرمن با هدایــت »توماس توخل« 
همچنــان روی نــوار 
برد قــرار دارد. تیم 
پاریسی در هفته 
پنجم رقابت های 
لیگ فرانســه از  
»سن اتین« پذیرایی 
کرد و توانست با چهار 
گل به پیروزی برسد تا با ۱۵ امتیاز به یکه تازی 
خود در صدر جدول رده بندی ادامه دهد.توماس 
توخل در نشســت خبری بعد از بــازی گفت : 
خوشحالیم که توانستیم با ارائه یک بازی خوب 
به پیروزی برسیم و سه امتیاز را به دست آوریم. 
این دیدار بهترین تمرین برای دیدار حســاس 
برابر لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا بود. او ادامه  
داد: در نیمه نخست با مشکل برخورد کردیم و 
عملکرد خوبی از خود نشان ندادیم؛ اما در نیمه 
دوم عملکرد ما بهتر شد و توانستیم بازی خوبی 

را به نمایش بگذاریم.  

انتقام یونایتد از والنسیا؛ 
بلیت گران شد

والنســیا، قیمت بلیت هواداران میهمان را برای 
دیدار برگشت دو تیم که 
اواخر پاییــز برگزار 
می شود، 77 پوند 
اعالم کــرد که با 
اعتراض باشــگاه 
یتد  نا یو منچســتر
همــراه شد.باشــگاه 
منچستریونایتد انتظار داشت که قیمت بلیت های 
دیدار این تیم مقابل والنســیا حداکثر ۵۵ پوند 
باشد؛ اما مانند دیدار فصل گذشته این تیم مقابل 
سویا، باشگاه اســپانیایی قیمت بسیار باالتری را 
برای هواداران شیاطین ســرخ در نظر گرفت.به 
همین دلیل، این باشــگاه تصمیم گرفت دست 
به تالفی بزنــد و اکنون اعــالم کردند که قیمت 
بلیت های دیدار دو تیم برای هواداران والنســیا، 
افزایش پیدا خواهد کــرد و برابر با مبلغی خواهد 

بود که هواداران یونایتد باید در مستایا بپردازند. 

بازیکنجدیددرتمریناتذوبآهن

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

در فاصله سه روز تا اولین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا رسانه 
های بلژیک از تصمیم سرمربی کروات بروژ برای بهره بردن از ستاره 
ایرانی به عنوان انتخاب اول در خط حمله پرده برداشتند.ایوان لکو، در 
آخرین روزهای پنجره تابستانی با قراردادی رکوردشکن کاوه رضایی، 
بهترین گلزن فصل گذشته شارلروا را به جمع شاگردانش اضافه کرد تا 

ستاره ایرانی صاحب پیراهن شماره ۱0 قهرمان بلژیک شود.

کاوه رضایی، مهاجم اول »بروژ« مقابل دورتموند

مجید علیاری، مهاجم تیم پارس جنوبی جم که در برخورد با عیسی 10
آل کثیر، بازیکن پیکان از ناحیه قفسه سینه به شدت آسیب دید و با 
آمبوالنس در اواسط نیمه دوم راهی بیمارستان شد، مشکل حادی 
ندارد.بر اســاس اعالم کادر پزشــکی پارس جنوبی، علیاری بعد از 
حضور در بیمارستان و گرفتن ام آر آی از دنده هایش مشخص شد 

که شکستگی و مشکل خاصی ندارد و به همین خاطر مرخص شد.

خطر از سر مهاجم پارس جنوبی گذشت

24

 تشویق کریمی
 در رختکن سپیدرود

روز جمعــه در یــک بــازی 
جنجالی ســپیدرود رشت 
موفق شــد با شکست ملوان 
بنــدر انزلی بــه مرحله یک 
هشــتم نهایی جام حذفی 
صعود کند. این بــازی در 
انزلی برگزار می شــد و به 
همین دلیل برد سپیدرود 
طعم دیگری داشت. بعد 
از پایان بازی اتفاق جالبی 
در رختکــن ســپیدرود 
افتاد و بازیکنان سپیدرود 
همگی یکصدا به تشــویق 
سرمربی شان پرداختند. آنها با 
سر دادن شعار معروف » از اینجا 
تا خدا 8 تا بهشــته، علی کریمی 
سلطان عشقه« ســرمربی جدید 

تیم شان را تشویق کردند.
 

 بازیکن جدید 
در تمرینات ذوب آهن

قرار اســت چند بازیکــن جدیــد در تمرینات 
ذوب آهن شــرکت کنند.پس از اینکه مســعود 
حســن زاده از تیم فوتبال ذوب آهن جدا شــد 
گمانه زنی هــا در مورد جایگزیــن او در این تیم 
مطرح شد و شنیده شد که قرار است یک بازیکن 
خارجی جای او را در ذوب آهن پر کند.در همین 
ارتباط قرار است در هفته جاری یکی ۲ بازیکن 
جدید در تمرینات ذوب آهن شرکت کنند تا در 
صورت رضایت کادرفنی با آنها قرارداد بسته شود. 
این بازیکنان فقط گزینه های خارجی نیســتند 
بلکه در این بین نام بازیکنان داخلی هم به چشم 

می خورد.

در حاشیه

 درخشش فیل ایرانی 
با قهرمانی تاریخی در جهان

استاد بزرگ شــطرنج ایران موفق شد یک دور 
مانده به پایان مسابقات جوانان جهان، قهرمانی 
خود را قطعی کند.مســابقات شطرنج قهرمانی 
جوانان جهان این روزها در کشور ترکیه در حال 
برگزاری است که »پرهام مقصودلو« در روزهای 
اخیر با عملکرد خیره کننده خود از ســایر رقبا 

فاصله گرفته بود.
در دور دهم و ماقبل پایانی این رقابت ها، پرهام 
مقصودلو در شــرایطی که با یک تســاوی هم 
می توانســت قهرمانی خود را قطعی کند، برابر 
»ماکسیم واوولین« از روسیه به برتری دست پیدا 
کرد. با این برد، استاد بزرگ و پدیده شطرنج ایران 
قهرمانی خود را در مسابقات جهانی جشن گرفت.
این برای نخســتین بار بود که یک شــطرنج باز 
ایرانی می تواند در رده جوانان به عنوان قهرمانی 
در جهان برســد.مقصودلو در ایــن رقابت ها تا 
پایان دور دهم 9/۵ امتیــاز از ۱0 امتیاز ممکن 
را کســب کرد و به عنوان نخســت دست یافت.
در روزهای اخیر بســیاری از چهره های مطرح 
شطرنج جهان از جمله سوزان پولگار، نخستین 
استاد بزرگ شطرنج بانوان جهان در اظهار نظرات 
 مختلف عملکرد خیره کننده مقصودلو را تحسین

 کرده اند.

منهای فوتبال

پیشخوان

بیرانونــد: هم ســرباز 
کی روش هستم هم برانکو

هشدارسختقلعهنوییبهزردپوشان
پیروزی راحت سپاهان در اولین گام؛

  عکس روز

واکنش تلخ برهانی به درگذشت همبازی سابقش
مجید غالم نژاد، مدافع راست سابق استقالل و تیم ملی ایران  روز جمعه در سن ۳۵ سالگی 
درگذشت. اتفاق تلخی که واکنش آرش برهانی، هم تیمی غالم نژاد در استقالل را به همراه 
داشــت. چند روز پیش مرحوم غالم نژاد، تولد آرش را تبریک گفته و حاال آرش برای رفتن 

او تسلیت می گوید...

تقسیم ترسناک

تسویه حساب گلر پارس با مجید جاللی
پیکان و پارس جم در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل هم قرار گرفتند  که  در نهایت شاگردان 
»تارتار« توانستند پیروز شوند و جواز صعود به مرحله بعد را بگیرند.در این بازی احمد گوهری، گلر موفق 
پارسی ها غایب بود و رحمان احمدی با تجربه جای او را در ترکیب اصلی گرفت تا مقابل پیکان، تیم سابق 
خودش قرار بگیرد.احمدی عالوه بر اینکه در طول 90 دقیقه با ایستادگی خود مانع از گلزنی مهاجمان 
پیکان شد، در ضربات پنالتی هم ۳ ضربه از حریف دریافت کرد تا با وجود از دست رفتن دو پنالتی توسط 
هم تیمی هایش، پارس جم صعود کند و به مرحله بعد برود.احمدی فصل گذشــته از مقطعی به بعد در 
پیکان نیمکت نشین نیازمند جوان شد و دیگر جاللی به او بازی نداد و او  به نوعی در این بازی توانست با 

تیم و مربی سابق خودش تسویه حساب کند.

کری خوانی کاپیتان »الدحیل« برای سرخ پوشان
الدحیل، در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا، دوشنبه همین هفته در ورزشگاه 
آزادی به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس خواهد رفت. کریم بوضیاف، کاپیتان این باشگاه قطری که دیدار رفت 
را به خاطر آســیب دیدگی از دست داده بود در دیدار برگشت مشــکلی برای همراهی تیمش ندارد.کاپیتان 
الدحیل در گفت وگو با الرای گفت :» بازی سختی پیش رو داریم؛ اما آماده آن هستیم. ماموریت ما غیر ممکن 
نیست و آماده هستیم تا با نهایی کردن صعود خود دســت پر به قطر برگردیم. من آماده بازی کردن هستم و 
می توانم به میدان بروم؛ اما همه چیز بستگی به نظر سرمربی تیم دارد و به نظر او احترام خواهم گذاشت«.این 
بازیکن کلیدی الدحیل در پایان صحبت های خود  اضافه کرد: امید زیادی برای قهرمانی در این رقابت بزرگ 

داریم و بر این باور هستم که می توانیم به هدف خود در لیگ قهرمانان آسیا برسیم.

تعطیالت لیگ؛ فرصتی پیدا کردن نقش بختیار
همکاری سپاهان و »بختیار رحمانی« با امید بازگشت به اوج برای هر دو طرف شروع شد؛ اما با گذشت 
6 هفته، رحمانی یا بازی نکرده یا یک طرف تعویض بوده   و حتی گل یا پاس گلی هم برایش ثبت نشده 
است. کمتر کسی از پتانسیل رحمانی بی خبر است؛ بازیکن توانایی که ملی پوش هم شد و در حال حاضر 

هدفش بازگشت دوباره به تیم ملی است.
در ابتدا همکاری رحمانی و مربی سابقش ساده به نظر می رسید؛ اما فعال یکی از دشوارترین کارهای 
کادر فنی تیم، جا دادن او در ترکیب است. رحمانی در یکی از مصاحبه هایش گفته: »فوتبال زیر نظر 
قلعه نویی سخت است.« او یک بار به جای هافبک هجومی تیم و سه بار به جای وینگر تیم بازی کرده؛ 
پست  هایی که به خاطر سبک بازی تیم مهاجمانی ســر زن و تمام کننده بازی می کنند. در سپاهان 
همیشه چهار مهاجم در لحظه ارسال سانتر وارد محوطه می شوند تا عالوه بر افزایش احتمال گل زنی، 
احتمال گرفتن توپ برگشتی در محوطه هم باشد؛ اما بختیار با ۱77 سانتی متر قد هرگز در این مورد 

موفق نبوده و برای او آمار پنج نبرد هوایی ناموفق و فقط دو نبرد هوایی موفق ثبت شده است. 
از طرفی حضور او می تواند تنوع بیشتری به نقشــه های هجومی تیم بدهد. قدرت شوت زنی، ارسال 
پاس های دقیق و دریبل زنی اش در کنار هوش و خالقیــت او این تنوع را به تیم می دهد و دفاع مقابل 
سپاهان سخت تر خواهد شد. ضمنا میانگین 7۲ لمس توپ در نود دقیقه و رتبه دوم تیم از این حیث 

هم نشان می دهد تحرک زیادی برای تاثیر گذاری در حمالت داشته است.
تعطیالت فعلی لیگ فرصت مناســبی برای رحمانی اســت تا با بازی کردن در کنار دیگران عالوه بر 
هماهنگی، بر خالف چیزی که در مصاحبه گفته، به یک احساس ارزشمند یعنی لذت بردن از فوتبال 
هم برسد؛ احساسی که تمرکز بیشتر هم به همراه دارد. این تعطیالت همچنین فرصتی برای تطبیق 
 بیشــتر او و تاک تیک های تیم اســت تا همان طور که می خواهد، هم ســپاهان و هم خودش به اوج

 برگردند.

کی روش: فرمایشی ندارید 
مرخص شیم

مرگ پشت دروازه استقالل
در ادامه رقابت های مرحله یک شــانزدهم فوتبال جام 
حذفی ایران، تیم ســپاهان در یک بازی راحت و بدون 
دردسر با سه گل از سد تیم شهرداری ماهشهر گذشت 
تا به مرحله یک هشــتم نهایی این بازی ها صعود کند. 

شاگردان امیر قلعه نویی در همان  18 دقیقه اول بازی کار 
شاگردان امیرمهابادی را یک سره کردند ولی عملکرد 
ضعیف آنها در نیمه دوم سبب شــد تا امیر قلعه نویی 
بازیکنان کم کار را تهدید به اخراج از باشگاه کند. سرمربی 
زردپوشان در نشست خبری بعد از پایان بازی از اینکه 
برخی از شاگردانش قدر لباســی که به آنها رسیده را 

نمی دانند اظهار تاسف کرد و مدعی شد که شاگردانش 
نمی دانند با کسی کار می کنند که نمی تواند این چیزها را 
تحمل کند و اگر شرایط به همین منوال پیش برود آنها  را 
در اختیار باشگاه قرار می دهد. درگزارش پیش رو نگاهی 
خواهیم داشت به نکات آماری اولین بازی زرد پوشان در 

رقابت های جام حذفی فصل جاری، با ما همراه باشید:

سمیه مصور

پیروزی شاگردان امیر قلعه نویی مقابل تیم شهرداری ماهشهر در جریان رقابت های جام جذفی، اولین برد آنها 

در ورزشگاه نقش جهان در فصل جاری بود. طالیی پوشان نصف جهان در این دوره از رقابت های لیگ برتر در 

سه بازی از 7هفته برگزار شده این مسابقات در این ورزشگاه، میزبان حریفان شان بودند که هر سه دیدار این 

تیم با تیم های صنعت نفت آبادان، پیکان  وتراکتور سازی به تساوی انجامید تا انتظار هواداران سپاهان برای 

گرفتن جشن پیروزی در ورزشگاه نقش جهان طوالنی شود؛ اما باالخره شاگردان قلعه نویی با برتری در اولین 

دیدار آنها در جام حذفی، طلسم دست نیافتن شان به  پیروزی در این ورزشگاه را شکستند.

تیم سپاهان به دنبال سومین مقام قهرمانی در این رقابت هاست.و ۱۳87 جام قهرمانی مسابقات جام حذفی را برای استقالل به ارمغان آورد با دو بار توانسته به مقام قهرمانی دست یابد. سرمربی زردپوشان که در سال های ۱۳8۱ سال های ۱۳89و ۱۳90 را در کارنامه می بیند در جریان رقابت های جام حذفی تنها قهرمانی با تیم های استقالل تهران در سال ۱۳8۵، ۱۳88، ۱۳9۲ و تیم سپاهان در »امیر قلعه نویی« که عنوان پر افتخارترین مربی ادوار لیگ برتر را یدک می کشد و پنج 

 تیم سپاهان در کنار دیگر تیم همشهری خود، یعنی ذوب آهن پس از استقالل و پرسپولیس که به 
ترتیب 7 و پنج قهرمانی را در رقابت های جام حذفی به دست آوردند با کسب چهار عنوان قهرمانی 
از پرافتخارترین تیم های ایرانی در این جام محســوب می شود. آخرین قهرمانی این تیم در رقابت 
های جام حذفی به سال ۱۳9۲ بر می گردد که این تیم در آن مسابقات با برتری مقابل تیم پرسپولیس توانست جام 
قهرمانی این بازی ها را باالی سر ببرد؛ اما از آخرین قهرمانی سپاهان بیش از پنج سال می گذرد و دیگر این تیم 
نتوانسته موقعیت چشمگیری در جام حذفی کسب کند و از آن سال تاکنون زردپوشان اکثرا در مراحل ابتدایی 
از دور مسابقات کنار رفته اند همانند فصل گذشته که آنها در همان گام نخست مغلوب صنعت نفت آبادان شدند 

تا خداحافظی زود هنگامی با این رقابت ها داشته باشند.

در این دیدار مهرداد محمدی، ســجاد شــهباززاده و عزت ا...

پورقاز توانستند برای سپاهان گلزنی کنند. شهباززاده در فصل 

جدید توانسته بود برای زردپوشان سه بار گلزنی کند و در صدر 

بهترین گلزنان این تیم قرار بگیرد. محمدی و پورقاز در جریان رقابت های 

فوتبال لیگ برتر تا پایان 6 هفته برگزار شده دوبار توپ را وارد دروازه حریفان 

سپاهان کردند تا در جمع گلزنان دو گله این تیم قرار داشته باشند.
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 تنها ۲۰ درصد خودروهای در حال تردد 
معاینه فنی دارند

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

 اعالم فراخوان دومین 
جشنواره ادبی  »مادرم زمین«

ادبــی جشــنواره  دومیــن   فراخــوان 
»مــادرم زمیــن« در اصفهــان منتشــر 
شــد. دبیــر ادبــی ایــن جشــنواره گفــت: 
دوســتداران محیط زیســت تــا  30 مهرمــاه 
 امســال می توانند آثــار خــود را بــه رایانامه

 madaramzamin.iifjo@gmail.com 
بفرستند.

»بهراد بهشتی« افزود: داســتان کوتاه، داستان 
کوتاه کوتاه و شــعر با موضوع محیط زیست را از 
بخش های این جشنواره ادبی بیان کرد و افزود: 
دومین جشنواره محیط زیست »مادرم زمین« با 
حمایت کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت 
و آزادی ایران اسالمی، نیمه دوم آذرماه برگزار 
می شود. نخستین دوره این جشنواره دوساالنه ، 

سال 95 در اصفهان برگزار شد.

تاریخ و طبیعت در یک گذر
میان بناهــا و طبیعت اصفهان گم می شــوید و 
در یک نگاه از پیچ و خم تاریــخ و طبیعت گذر 
می کنید. دیوارها و نقاشــی ها گــذری از تاریخ 
و طبیعت اصفهــان را به نمایش گذاشــته اند.

نمایشگاهی از آثار نقاشی رنگ روغن و اکریلیک 
»مرضیه گلستانه« با عنوان »گذر« و با موضوع 
»طبیعت و بناهای تاریخی اصفهان« در گالری 
»کوثر« برپا شده است. گلستانه اظهار کرد: سعی 
کردم در آثاری که در نمایشــگاه نقاشی »گذر« 
به نمایش گذاشته شده است، بناهای تاریخی، 
طبیعت و فضاهای ایرانی را به تصویر بکشــم و 
فضاهایی که انتخاب کردم با روحیات من سازگار 
بوده است. این هنرمند ادامه داد: آثار ارائه شده 
در این در نمایشگاه کپی و عکس نیستند، بلکه 
مکان مورد نظر را انتخاب کردم و آن را به تصویر 
کشــیدم؛ مثال بناهای به تصویر کشیده شده، 
حمام دردشــت و مســجد جامع یزد و اصفهان 
است اما در تصاویر، تنها بنا مورد نظر نبوده است 
و پرتره هایی که در صحنه حضور داشته اند نیز در 
آثار به چشم می آید؛ همچنین نقاشی هایی نیز 
از طبیعت به تصویر کشــیده ام که بیشتر آن ها 
فضای اطراف »باغ بهادران« است. عالقه مندان 
برای بازدید از این نمایشگاه نقاشی می توانند تا 
۲۷ شهریورماه صبح ها ساعت 9 تا ۱3 و عصرها 
ساعت ۱۷ تا ۱9 به نگارخانه کوثر، واقع در میدان 

نقش جهان جنب عالی قاپو مراجعه کنند.

انتشار نسخه اندرویدی 
كتابخانه دیجیتالی تخت فوالد

مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نسخه 
اندرویدی کتابخانه دیجیتالی مجموعه تاریخی، 
فرهنگی، مذهبی »تخت فوالد« را منتشر کرد. 
مزار مقدس تخت فوالد بــا قدمتی دیرین، پس 
از قبرســتان »وادی الســالم« در نجف اشرف، 
شریف ترین و شکوهمندترین مزار جهان تشیع 
به شمار می آید. ســرزمین مقدسی که در قرون 
و اعصار متمــادی آرامگاه تعداد بی شــماری از 
عالمان و صالحان، حکیمان و عارفان، هنرمندان 
و شــاعران، مومنین و متقین، همچنین قرارگاه 
هزاران پرنده خونین بال دفاع مقدس بوده است.

تاکنون متن کامل ۱۸ جلد کتاب در حوزه های 
علوم حوزوی، علوم دانشگاهی، تاریخ و جغرافیا، 
زبان و ادبیات، درسی، آموزشی و مجالت، مقاالت 
و نشریات در این نرم افزار بارگذاری شده است. 
از امکانات ایــن کتابخانــه دیجیتالی می توان 
به جســت وجوی قدرتمند و ســریع در یک یا 
همگی کتاب ها، ســادگی مطالعه متن، امکان 
سفارشی سازی متن با تغییر فونت، اندازه متن، 
تغییر حاشیه صفحه، رنگی کردن اعراب و نوشتن 
یادداشت و نشانه گذاری یا اشتراک گذاری متن 
اشاره کرد. این برنامه به صورت چند زبانه و شامل 
زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، آذربایجانی، 
چینی و اردو بوده و دریافت لیســت کتاب ها به 

صورت آفالین نیز امکان پذیر است.

استاندار اصفهان:
ظرفیت های مردمی برای 

 تسریع در بازسازی 
عتبات عالیات جذب شوند

»محسن مهرعلیزاده« استاندار اصفهان در دیدار 
با رییس و اعضای ستاد بازسازی عتبات عالیات 
استان، ضمن اشاره به ســوابق طوالنی محبت و 
ارادت مردم والیت مدار استان اصفهان نسبت به 
ائمه )علیهم السالم(، بر ضرورت مدیریت و جذب 
هوشــمندانه کلیه ظرفیت های مردمی اســتان 
جهت تسریع در بازسازی عتبات عالیات و ایجاد 
تسهیالت برای رفاه زائران قبور مطهر ائمه اطهار 

تاکید کرد.
در این دیــدار »مصطفی نوریان« رییس ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات، گزارشــی از نذورات 
جمع آوری شده در سطح استان و اقدامات شاخص 
خیرین و ســتاد بازســازی جهت تجهیز اماکن 

متبرکه در کشور عراق ارائه داد.
وی از برپایــی 6۷ موکب جهت ارائه اســکان و 
تغذیه در ایام زیارتی اربعین حســینی خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد: با همــکاری کلیه مبادی 
ذی ربط اســتان اصفهان، امکان پذیرایی از 60 
هزار زائر اربعین حسینی در مرزها و داخل کشور 
عراق فراهم شــود. اســتاندار اصفهان همچنین 
در دیدار با اعضای دفتر هیئت اجرایی جمعیت 
دفــاع از ملت فلســطین با ایشــان ضمن اعالم 
آمادگی برای حمایت از نشــر معارف فلسطین 
و قدس بــه عنوان یادگار سیاســی حضرت امام 
خمینی)ره( در سطح استان اصفهان تاکید کرد: 
امام خمینی)ره( چهار دهه پیش به خوبی خطر 
رژیم صهیونیســتی را علیه کشــورهای منطقه 
خصوصا ملت ایران شــناختند و در این راســتا 
هشدار دادند. وی اذعان داشت: سیاه نمایی ها و 
تحرکات اخیر علیه جمهوری اسالمی، ریشه در 
طراحی های صهیونیسم دارد که باید با هوشیاری 

با آن مقابله کرد.

مدیرکل اوقاف استان اصفهان خبر داد:
344 بقعه متبركه در استان 
میزبان عزاداران حسینی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با 
اشاره به شــروع ماه محرم الحرام و ایام عزاداری  
حسینی اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ماه 
محرم الحرام و ایام عزاداری اباعبدا...الحســین، 
344 بقعه متبرکه و امام زادگان اســتان اصفهان 
با حضور 500 مبلغ دینی اعزامی و بومی میزبان 

عزاداران حسینی است. 
»رضا صادقی« افزود: حضور هیئت های مذهبی، 
برپایی خیمه معرفت، ایستگاه همه واقف باشیم 
و توزیع اطعام حسینی از جمله برنامه هایی است 
که در ایــن اماکن متبرکه اجرا می شــود. وی با 
اشاره به گرامیداشت مقام شهدای کربال در ایام 
عزاداری حســینی گفت: به  منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره هر یک از شــهدای کربال، برای هر 
 یک از ایام دهه محرم یک شعار خاص همچون،

»احلی من العســل« و »لبیک یا زینب« در نظر 
گرفته  شده اســت. صادقی در پایان خاطرنشان 
کرد: اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
ظهر تاسوعا و ظهر عاشــورا، میزبان هیئت های 
مذهبی شــهر و عزاداران حسینی در انگورستان 

ملک همراه با مراسم مقتل خوانی خواهد بود.

»توجه دقیق به برنامه ریزی تبلیغات شهری و 
تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی مناسب، نه تنها 
مناظر شــهری را از اغتشاش و آلودگی بصری 
نجات می دهد، بلکه می تواند زمینه ساز ایجاد 
منابع پایدار اقتصادی برای مدیریت شــهری 
باشد.«  این جمله به نقل از رییس کمیسیون امور 
اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی 
شهر به خوبی گویای اهمیت تدوین طرحی برای 
تمرکز تصمیم گیری بر تبلیغات شهری و محیطی 
است که از ســالیان دور تاکنون تهیه چنین 
طرحی نه تنها گمشده این شهر شلوغ بود که به 
مطالبه مردم و جامعه خبری نیز تبدیل شده بود. 
نبود متولی واحدی برای ســاماندهی تبلیغات سبب 
شد تا اوایل شهریورماه جاری، طرح تدوین ساماندهی 

تبلیغات شهری در شورای شهر به تصویب برسد.
»نصیر ملت« در گفت وگو بــا خبرنگار »زاینده رود« 
با اشــاره به اینکه تبلیغات محیطی، ابزاری در دست 
مدیران شهر است تا با توجه به تاثیرگذاری آن برای 
شــهروندانی که بیشترین ســاعات روز را در محیط 
شهری می گذارنند، بتوان عالوه بر ایجاد درآمد برای 
شهر، ظرفیتی برای زیباسازی محیط نیز فراهم کرد، 
می گوید: در شهرداری زیرمجموعه های مختلفی اعم 
از سازمان ها، معاونت ها و شرکت ها کار تبلیغات انجام 
می دهند که نه تنها ارتباطی با هم ندارند، بلکه بدون 
وحدت رویــه، کار را انجام می دهنــد. نتیجه چنین 

عملکــردی، استقرار بدون نظم و  قاعده تابلوهاست 
که طبق ســلیقه پیمانکار جانمایی و طراحی شده و 
اغتشــاش بصری شــهر را به همراه داشته است. وی 
می افزاید: نوع قراردادها و شیوه تمدید آن، موجب زیان 
شهرداری و تضییع حق شــهر شده و به همین دلیل، 
طرحی توسط هشت نفر از اعضا ارائه شد تا بر مبنای 
آن، حوزه تبلیغات به مجموعه مشخصی در شهرداری 
سپرده شود. رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر ادامه می دهد: متولی 
تبلیغات شهرداری با محوریت ســازمان زیباسازی، 
وظیفه دارد بانک اطالعاتی از تابلوها و بنرهای تبلیغاتی 

شهر تهیه و شیوه قراردادها را نیز ساماندهی و بررسی 
کند. این طرح، تابلوهای صنفی، تبلیغاتــــی و همه 
تابلوهای تبلیغاتی موجود در ســطح شهر را از منظر 
فرهنگی، زیباســازی و اقتصادی ساماندهی می کند. 
ضمن آنکه درآمد حاصل از واگذاری تابلوها به خزانه 
متمرکز شهرداری واریز و شــیوه نامه توزیع آن بین 

سازمان های مرتبط، تهیه می شود.
 ملت درباره اهمیت تهیه این طرح می گوید: زمانی که 
مردم با یک تابلوی تبلیغاتی مواجه می شــوند، اصلی 
ترین کلیدواژه یعنی ارتباط در آنها شکل می گیرد. این 
ارتباط برای انتقال مطلب یا مفهومی آغاز می شود؛ در 

حین این ارتباط، چالش هایی که با تبلیغات محیطی 
ایجاد می شود، خود را نشان می دهد. در واقع تبلیغات 
محیطی یک ابزار محسوب می شـــود و در اختیــــار 
کســـانــــی قــــرار دارد که سیاست گذاری انتقال 
یک پیــام را در یک محدوده جغرافیایی مشــخص، 

برعهده دارند.
استفاده از تبلیغات برای اقناع ســازی افراد، در عین 
حال که نشان دهنده باال بودن مصرف در جامعه است، 
چرخیدن چرخ اقتصاد سایرکشورها )برای تبلیغات 
تولید خارجی( و اقتصاد محلی و ایران)برای تبلیغات 
کاالی ایرانی( را نوید می دهــد. روی دیگر تبلیغات 
محیطی، زمانی خود را نشان می دهد که بخش بزرگی 
از افراد جامعه، امکان دستیابی به کاال یا خدماتی که 
تبلیغ می شــود را ندارند و دچار اضطراب اجتماعی 
می شــوند. بنابراین ســازه های تبلیغاتی، یک رسانه 
محسوب می شوند و می توان از آن برای فرهنگ سازی 

استفاده کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر ادامه می دهد: 
با درآمــــد حاصـــل از تبلیغات محیطی می توان 
بسیاری از پروژه های عمرانی و هزینه های مربوط به 
شهر را پوشش داد؛ به همین دلیل در شهرهای بزرگ 
جهان، فضاهای تبلیغاتــی متنوعی برای درآمدزایی 
طراحی و ایجاد شــده اســت.نباید فراموش کرد که 
توسعه کاربردی رســانه های تبلیغات محیطی باید 
با توجه به  فرهنــگ و ارزش های اصیل جامعه ایرانی 
انجام شود تا با استفاده از فناوری روز، پاسخگوی نیاز 

آگهی دهنــــدگان و مــردم در سطح شهر باشد.

آلودگی های بصری شهر کاهش می یابد

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان اظهارکرد: واحد امالک و 
آزادسازی در منطقه سه، در دو قســمت امالک و آزادسازی پروژه 
ملی میدان امام علی)ع( و امالک و آزادســازی ســطح منطقه سه 

فعالیت می کند.
»حسین کارگر« درخصوص آزادســازی پروژه »جلوخان« میدان 
امام علی)ع( گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون یک هزار و ۷65 

مترمربع از مســاحت طرح جلوخان با هزینه ای بالغ بر ۸۷ میلیارد 
ریال آزادسازی شده است. مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ادامه 
داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز آزادسازی سطح منطقه در قالب 
طرح تعریض گذر و گلوگاه با مساحت یک هزار و 9۲3 مترمربع و با 

هزینه ای بالغ بر ۲3 میلیارد ریال انجام شده است.
کارگر با اشاره به فعالیت های واحد اجرائیات گفت: واحد اجرائیات 

در شهرداری جهت بسترسازی و تسهیل در امور مرتبط با تخلفات 
ساختمانی و کمیســیون های ماده۱00شــهرداری ضمن ایجاد 
هماهنگی درون سازمانی و برون ســازمانی به منظور دستیابی به 
اهداف شهرداری اقداماتی را انجام می دهد؛ از ابتدای سال جاری تا 
پایان مردادماه در مجموع ۱۸۸ پرونده تخلف ساخت و ساز به منظور 
رسیدگی به کمیسیون ماده صد شهرداری اصفهان ارجاع شده است.

از ابتدای سال تاکنون؛
۸۷ میلیارد ریال برای آزادسازی جلوخان مسجد جامع هزینه شده است

   رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر از ضرورت تدوین دستورالعمل خاص برای ساماندهی تبلیغات شهری می گوید؛  

یک کارشناس عمران شهری اظهار کرد: شهرداری 
ضوابط و مقــررات خاص خــود را دارد که ممکن 
است با خواسته های اصناف، گروه ها و شهروندان 

متفاوت باشــد. برخی از خواسته های 
شــهروندان با آیین نامه ها و مصادیق 
شهرســازی همخوانی ندارد؛ عالوه بر 
آن شهرداری نیز بودجه تعریف شده ای 
دارد و نمی تواند بدون پیش بینی قبلی 
طرحی را که به درخواســت اصناف و 
گروه ها مطرح می شود، در همان سال 

عملیاتی کند.
»محمد محمدی« با تاکید بر استفاده 

از تجربیات کشــورهای دیگر در جلب مشارکت 
مردمی افزود: بررسی چگونگی استفاده از رویکرد 
مشارکتی در شهرسازی و فرهنگ سازی در زمینه 
مشارکت مردم درکشورهای دیگر بسیار اهمیت 
دارد. این کارشــناس عمران شهری پیشنهاد داد: 
اصنــاف و گروه ها، نظرات خــود را در زمینه های 
مختلف شــهری مطرح کنند تا در اتاق های فکر 
شــهرداری ارزیابی و میــزان تحقق پذیری این 
پیشنهادات بررسی شود. محمدی ادامه داد: پس 
از آن باید پیشنهادات قابل قبول پیاده سازی شود 

و نحوه پذیــرش این طرح به وســیله مردم مورد 
بررسی قرار گیرد؛ این فرآیند زمینه را برای بررسی 
مشــکالت احتمالی فراهم می کنــد. وی با بیان 

اینکه عدم اســتقبال مردم از طرح های شهری با 
وجود صرف هزینه از مشــکالتی است که باید به 
آن پرداخته شود، اضافه کرد: مشارکت مردم در به 
نتیجه رساندن طرح های شهر اهمیت بسزایی دارد 
و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است، بسیاری از 
معاونت ها و سازمان ها در اجرای یک پروژه دخیل 
هستند بنابراین روند پیاده سازی یک طرح شهری 
زمان بر اســت و در مدت زمان کوتاهی اجرای آن 
ممکن نیست، بنابراین شهروندان باید در جریان 

طرح های شهری قرار گیرند .

یک کارشناس عمران شهری:

 مشاركت مردم در اجرای طرح های شهری 
اهمیت بسزایی دارد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
روزانه حدود ۸00 هزار خــودرو در اصفهان تردد 
می کند که تنهــا حدود ۲0 درصــد از آنها معاینه 

فنی دارند.
»علیرضــا صلواتی« اظهارکــرد: همزمان با فصل 
پاییز، آغاز بازگشــایی مدارس و افزایش ترافیک 
شــهر، همچنین برودت هوا در ماه های آذر و دی 
پدیده »وارونگی هوا« بر آســمان کالن شهرهایی 
چون اصفهان ســایه می افکند و بــه نوعی چالش 
جدی خواهد بود. معاون حمــل و نقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از راهکارهایی 
که می تواند به کاهش آلودگی هوا در شهر اصفهان 
کمک کند، »معاینه فنی خودرو«هاست، افزود: با 

توجه به اینکه بخش عمده ای از آلودگی هوا مربوط 
به وسایل نقلیه متحرک شامل خودروهای سبک، 
ســنگین، اتوبوس ها و کامیون هاست، با همکاری 
خوب شــهروندان می توان از میزان 
آلودگی های جوی کاست. معاون حمل 
و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان از 
فعالیت هشــت مرکز معاینه فنی به 
صورت فعال در ســطح  شهر اصفهان 
خبــر داد و تصریح کــرد: پراکندگی 
مراکز معاینه فنــی در نقاط مختلف 
شهر بسیار خوب جانمایی شده است؛ 
تعداد سیزده خط مکانیزه معاینه فنی 
در شهر اصفهان به صورت هوشمند از ساعت هشت 
صبح تا ساعت ۱5 خدمات رســانی می کند که در 
صورت نیاز و استقبال شهروندان، شیفت بعدازظهر 
این مراکز قابل تمدید اســت.صلواتی با بیان اینکه 
داشــتن معاینه فنی خودروها الزام اســت، گفت: 
همان طور که رانندگان باید گواهی نامه های معتبر 
خود را هنگام رانندگی همراه داشته باشند، داشتن 
برگه معاینه فنی خودرو نیز جزو اســتانداردهای 
خودروست و طبق قانون، پلیس می تواند خودروی  

فاقد برگه معاینه فنی را جریمه کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار:

 تنها ۲۰ درصد خودروهای در حال تردد 
معاینه فنی دارند

قاب روز
آیین برافراشتن خیمه حسینی در امام زاده  »هارونیه« اصفهان

آیین چهارصد ساله برافراشته شدن با شکوه ترین و قدیمی ترین خیمه حسینی  هر ساله در روز چهارم محرم الحرام طبق سنت گذشته خود برگزار شد.

سمیه مصور

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2515 | September  16,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2515 | یکشنبه 25 شهریور 1397 | 6 محرم 1440

ود
ه ر

ند
زای

ی/ 
ار

فش
ضا ا

یر
  عل

         
     



36
16

  امام حسین )ع(:
 مبادا از كسانى باشى كه به سبب گناهان بندگان 
خدا بر سرنوشت آنان بیمناك است ، ولى خود را 

از سزاى گناه خويش ايمن مى داند .
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یادداشت

 آغاز ماه محرم با شــــروع شــور و حرارتى عظيم و عجيب در 
سراســر كشــور و همه جوامع شيعى دنيا همراه است كه البته 
بايد بكوشيم ســال به سال اين شور و عشق و حرارت با بصيرت و 
معرفت حسينى عجين و ممزوج تر شود كه بى شــك از تلفيق اين 
شور و شعور،  بركات بسيارى نصيب جامعه اســالمى ما خواهد 
شد، همچنان كه يكى از بركات عظيم آن را در دفاع مقدس و آن 
حماسه ها و رشادت هاى ماندگار به خوبى مشاهده كرديم. نهضت 
حضرت اباعبدا... الحسين)عليه الســالم( و قيام عاشورا با شعار 
كليدى»هيهات مناالذله« و هدف امر به معروف و نهى از منكر در 
راستاى احياى شعائردين، بزرگ ترين عالمت و راهنما براى جبهه 

حق طلبان عالم در 
جدال هميشــگى 
خود عليــه جبهه 
باطل اســت.از اين 
حيث بايد عاشــورا 
را بــزرگ تريــن 
دانشــــگاه انسان 
ســازى توصيــف 
كرد كه بشــــريت 
را به سمت سعادت 
حقيقى رهنمون مى 
كند و اين هدايتگرى 

و نقش آفرينى البته فراتر از دين، نــژاد، مذهب، قوميت و مليت 
اســــت، زيرا به تعبيرزيباى رســول گرامى اســالم، همانا امام 
حسين)عليه السالم( كشــتى نجات و چراغ هدايت اســــت و 
هر كســــى كه در درون خود روحيه حق طلبى داشــته باشد، 
مى تواند به اين وجود مقدس و مكتب نورانى تأســى كند.نكته 
با اهميت ديگر اينكه قيام ســــرخ حسينى آثار و دستاوردهايى 
فرازمانى وفرامكانى دارد، بدين معنا كه عاشــورا در طول تاريخ 
و در جغرافياى متنوع كره خاكى، منشــأ بســيارى از تحوالت و 
خيزش ها و قيام ها عليه ظلم و ستم بوده و در شــرايط كنونى نيز 
گفتمان عاشورايى و فرهنگ برآمده از مكتب حسينى، مايه تحول 
و تحرك انسان هاى آزادى خواه و حقيقت طلب عليه گروه باطل 
گرايان و ظالمان و مستكبران عالم است. يكى از اساســى ترين 
پيام ها و درس هايى كه از عاشوراى حسينى بايد دريافت كرد اين 
اســت كه در مســــير رضاى الهى و احياى ارزش هاى اسالمى 
از مسيرواليت اهل بيت)عليهم الســالم( خارج نشويم وگرنه به 
سرمنزل مقصود نمى رسيم. بزرگان ما بارها فرموده اند، راه هدايت 
و نجات، تمسك به ائمه اطهار)عليهم السالم( به خصوص دســتگاه 
عظيم سيدالشــهدا)عليه السالم( اســت و امام راحل به درستى 
فرمودند كه »ما هر چه داريم از محرم و صفر است.« اگر عميق به 
ايــن جمله بنيانگذار كبير انقالب اســالمى توجه كنيم، متوجه 
مى شويم اگر بخواهيم به عزت و سعادت برسيم، اگر بخواهيم بر 
دشمنان خود چيره شــده و از هويت و ارزش ها و دســتاوردهاى 
دينى و انقالبى خويش دفــاع كنيم، راهش تمســك به فرهنگ 
حســينى و الگوگيــرى از قيام امام حسين)عليه السالم( است. از 
ايــن نظــر، الگوگيــرى عملــى از ســيره رفتــارى، اخالقــى 
و مبارزاتى اباعبدا... الحسين)عليه الســالم( براى همه مردم به 
خصوص مســئوالن و مديران جامعه ما ضرورى اســت و اين را 
هم بايد بدانيم، تا زمانى كه در اين مســير گام برداريم، دشمنان 
هر چقدر كه به ظاهر قوى و پرشمار باشند، نمى توانند بر ما غلبه 
 كنند و اهداف شوم خود را نســبت به فرهنگ و جامعه ما محقق

 سازند.

تمسک به فرهنگ حسینی؛ راه رسیدن به سعادت

حجت االسالم ابوالقاسم علیدوست 

عکس روز

دوخط کتاب

باشید، یعنی تالش او 
را تشویق کنید و نه 
موفقیتش: »همین 
که تالش کردی خوب 
است. این بار موفق 
نشدی اما اگر به تالشت 
ادامه دهی، دفعه بعد 
موفق می شوی!

جرات داشته باش/
فردریک فانژه

چیزی مقدس 
به نام تالش!

شما مربی فرزندتان 
هستید: درست مانند 
یک مربی، شما حامی 
همیشگی فرزندتان 
هستید، چه موفق شود 
و چه شکست بخورد. 
باید مثل یک مربی 

يكى از شــركت هاى محبوب به نام »MyZoo« براى راحتى حيوانات  طى 
اقدامى از خانه هاى الكچرى براى گربه ها رونمايى كرد كه قطعا يكى از آنها 
براى حيواناتى مانند گربه هاى خانگى كامال الزم و مناسب هستند. طرح اصلى 
اين خانه هاى الكچرى چيزى شــبيه به كاله فضانوردان است و البته داراى 
محافظ زيادى براى عبور هوا مى باشد و بيشتر براى گربه ها مناسب هستند.

خانه هاى مذكور ، در دو سايز متوسط و بزرگ عرضه مى شوند كه قيمت مدل 
متوسط آن 135 دالر و قيمت مدل بزرگ 170 دالر است و به همين دليل، اين 

خانه ها با عنوان خانه هاى الكچرى براى گربه ها شناخته مى شوند.

خانه های الکچری برای گربه های خانگی

شــايد تا به حال كاپوچينو هاى متفاوتى را در طول عمرتان تجربه كرده 
باشــيد؛ اما كاپوچينو با طالى 24 عيار را چطور؟ هتلى در امارات اقدام به 
آماده سازى اين نوع كاپوچينو كرده است. اين هتل كه يكى از لوكس ترين 
هتل هاى دنيا در برج العرب اســت ، كاپوچينويى با طــالى 24 عيار براى 
ميهمانان خود سرو مى كند. به گزارش ياهو، اين قهوه گران قيمت با شير 
و طالى 24 عيار، به مشتريان هتل ارائه مى شود.سال هاست كه هتل هاى 
گران قيمت شــهر دوبى به خاطر طعم دهنده هاى خوشمزه اى كه به آب 
سيب، كيك، چاى، قهوه و بستنى هايشان اضافه مى كنند، شهرت جهانى 

دارند.

کاپوچینو با طالی ۲۴ عیار!

در زندان سن پدرو)San Pedro( مجرمان مى توانند آزادانه هركارى كه 
دل شان مى خواهد انجام دهند و شب نيز به سلول و كنار خانواده هايشان 
بروند.اين زنــدان در ابتدا براى 250 زندانى طراحى شــده بود؛ اما اكنون 
حدود 1300 تا 1500 زندانى به همراه خانواده هايشــان در آنجا ســاكن 
هســتند. هيچ مامور و پليســى در اين زندان وجود نــدارد و زندانيان با 
راى گيرى، مســئوالن زندان را ازميان خود  انتخاب مى كنند و اداره اين 

مكان براساس قوانين وضع شده خود زندانيان است.

زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی

طوفان بال در کربال
فلسفه كتاب »طوفان بال در كربال« نوشته غالمرضا ادبى، جمع 
كردن مجموعه اى از نيازهاى يك شــخص در ماه محرم است؛ 
يك مجموعه كوچك و كاربردى. كتاب از دو بخش تشــكيل 
مى شود. بخشــى در مورد ابعاد مختلف قضيه عاشورا و بخشى 
در مورد خود قضيه عاشــورا و ياران و اتفاقات آن روز.در بخش 
اول هرچيزى كه الزم اســت درباره عزادارى دانســته شود را 
نويســنده به ســرعت و اختصار مطرح كرده و البته مستدل و 

منطقى و عالمانه.
 كتاب با فلسفه عزادارى شــروع مى شود و با بحثى تاريخى در 
مورد تاريخچه عــزادارى ادامه پيدا مى كنــد. از عزادارى قبل 
از خلقت حضرت آدم )ع( تا عزادارى حضرت رســول )ص( و 
عزادارى ائمه اطهار )عليهم السالم( بعد از شهادت ايشان و بعد 
هم بحث گريه و بركات و آثار آن بر مصيبت حضرت سيدالشهدا 
)ع( و البتــه در ذيل هر كدام از اين مباحــث فصل هايى كوتاه 
كه بحث را از جهات گوناگون باز مــى كنند.بخش دوم كتاب 
به صورت روز شــمار دهه محرم و به تبع هر روز، شــخصى از 
ياران را مطرح مــى كند و البته بدون مانــدن در اليه تاريخى 
 در ضمن هربحث. مباحث متفــاوت اخالقى و علمى نيز مطرح 

مى شوند.

کتاب

همایش 
شیرخوارگان 

حسینی در میدان 
امام )ره( 

 همزمان با سراسر کشور 
همایش شــیرخوارگان 
حســینی در میــدان 
امام)ره( با حضور اقشار 
مختلف مردم برگزار شد.

پژوهشگر اشعار عاشورایی:
شعر هیئت نباید از جنبه های مبارزاتی خالی 

شود
محمد كاظم كاظمى، پژوهشــگر اشعار عاشــورايى  گفت: در اوايل 
انقالب تحولى در شعر آيينى اتفاق افتاد و شعر آيينى به سمت مبارزه، 
موضع مندى و انقالبى گرى رفت. طبيعى بود كه بخشى از شعر آيينى 
به سمت گرايش هاى مبارزاتى حركت كند و به همين خاطر دو مسير 
را تشكيل داد كه يكى همان شعر آيينى سنتى )هيئت( بود و ديگرى 
شعر آيينى مبارزاتى. از همين جا بود كه براى تفكيك اين دو نوع از هم 
يكى را شعر آيينى و ديگرى را شعر هيئت خواندند كه از نظر من اين 
تقســيم بندى تنها براى نام گذارى است و در جهت و عمل چيزى كه 
مهم به نظر مى رسد اين است كه شعر آيينى ما جلوه هاى فكرى قوى و 

قدرت نفوذ در ميان مردم داشته باشد.
 ويژگى هايى كه در شــعر غيرهيئتى ما ديده مى شــود بايد به سمت 
مجالس مذهبى و بيانى كه آنها را جذب كند كشيده شود و از آن طرف 
شعر هيئت هم نبايد از آن جنبه هاى فكرى و مبارزاتى خالى شود.من 
فكر مى كنم تفكيك و مقابل هم قرار دادن اينها در عمل ما را به جايى 
خواهد رساند كه در شعر هيئت بى خيال جنبه هاى مبارزاتى برخاسته 
از تفكر اسالمى مى شويم و در شعر آيينى مبارزاتى هم از سوى ديگر 

غافل مى شويم.

»کربال« را به کربالی پنجی ها بدهکاریم
»وطن امروز« در سرمقاله اش نوشت: و اگر شهداى ما اهل »زيارت عاشورا« 
نبودند، ما كجا و اين شكوه بى مانند »زيارت اربعين« كجا؟! بله كه بدهكاريم 
كربال را به كربالى پنجى ها! و شيربچه هاى شلمچه و شرق ابوالخصيب را 
به قطره قطره خون امام عاشورا! واضح است كســى كه ادب و تواضع را از 
علمدار كربال آموخته، مى شود شــهيدى مثل »حاج حسين خرازى« كه 
فرمانده يك لشــكر بود ولى با آن رتبه اى كه داشــت، هيچ ابايى نداشت 
ميكروفن نگه دار پيش نماز جماعتى باشد! و شايد هم مكبرى! و شايد هم 
واكس زننده كفش بچه هايى! و هميشه خدا هم با لبخند! و با تبسم! هر چه 
آتش حجيم تر و پردامنه تر، خنده هاى حاج حسين بيشتر! و اينگونه بود كه 
خمينى، ملت صدر انقالب را از ملت صدر اسالم، وفادارتر مى دانست. به راه 
و رسم امامان! نترسيدن از مرگ، محصول ايمان است ليكن محكم ترين 
ايمان ها! و ايمان اگر عمق داشته باشد و بصيرت اگر دور را ببيند، بايد هم 
»وزوايى« شهيد فرياد بزند؛ »ما كربال را براى خودمان نمى خواهيم! براى 
نسل هاى بعد مى خواهيم!« و تو ببين آن نامسئول و آن ناقلم زن چقدر بايد 
عارى از وجدان باشند كه ناظر بر همين كربال، چشم بر متن واقعه ببندند و 
بنا كنند حاشيه سازى به قصد تخريب زيارت اربعين! يكى مگس خصلت، 
آشغال نشان بدهد و ديگرى نگاه ايرانى را به زوار عراقى تيره و تار كند! 

کیوسک

دیدگاه
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