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شوک های فوتبالی شب ِ
به بهانه سنگ نوازی تماشاگران الزورا در دیدار مقابل ذوب آهن؛   رد پای یک شرکت اصفهانی در میان ارز بگیران نجومی دولتی؛  

جوالن سالطین 
با  ارز دولتی

3

  وقتی شهرداری، بار ساماندهی  بی خانمان ها را به دوش می کشد؛

خداحافظی با کارتن خوابی در اصفهان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم اْرُزقنی فیِه الّذْهَن والّتَنبیَه وباِعْدنی فیِه من الّسفاهه والّتْمویِه 
واْجَعل لی نصیباً ِمْن کّل َخْیٍر تَُنّزُل فیِه بِجوِدَک یا أْجَوَد األْجَودیَن. 

پروردگارا در این روز عزیز نعمت خودآگاهی و بیداری ذهن را روزیم 
گردان و از جهل و نادانی و خطا به دورم دار و از هرآنچه خیری که در این 

ماه نازل می گردانی برایم بهره و نصیبی قرار ده و به حق روز و کرمت 
باران بخششت را بر من ببار. ای بخشنده ترین بخشندگان. آمین

 کاهش تعهدات برجامی ایران، رسما
 استارت خورد؛

یک گام به عقب
یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و درست 
دوازده ماه پس از تعلل شرکای اروپایی و بی نتیجه 
ماندن اقدامات ایران برای دریافت کمک و عملی 
شدن وعده های اروپایی ها، رییس جمهور رسما 
لغو برخی از بندهای برجــام را اعالم کرد. بر این 
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شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

در ورزشگاهی که گفته می شد با مشــارکت ایرانی ها و در شهر کربال 
ساخته شده؛ عراقی ها از بازیکنان ایران با سنگ و فحش پذیرایی کردند! 
در سه شنبه شبی که بارسلونای اســپانیا با 4 گل از لیورپول شکست 
خورد و در آســتانه فینال لیگ قهرمانان، غزل خداحافظی را خواند و 
هوادارانش در ایران و تمام جهان را در شوک و بهتی غیرقابل باور فرو 
برد، این سو تر در سرزمین عراق و در شهر کربال)که سرزمینی بسیار 
مقدس برای ما ایرانی ها محسوب می شــود و در اشعار شعرای آیینی 
از آن، با عنوان شهر مادری شــیعه های ایرانی هم نام برده می شود( ، 

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن، هم سنگ خوردند و هم فحش!  
شامگاه سه شنبه و در یک دیدار حســاس، ذوب آهن به مصاف الزورا 
رفت. ذوب آهن در این دیدار از الزورا یک امتیــاز گرفت؛ اما احتماال 
چیزهای خیلی بیشــتری را از دســت خواهــد داد.)آن هم به لطف 

مهمان نوازی برخی تماشاگران عراقی!(
 در دقایق پایانی بازی بود،هــواداران الزورا فهمیدند بــازی برده را با 
مساوی عوض کرده اند و این باعث خشم آنها شد. داور بازی که کنترل 

مسابقه را از بیرون مستطیل سبز از دست داده بود، بازی را برای دقایقی 
متوقف کرد؛ چراکه هواداران الزورا به درون زمین بازی آمده بودند. در 
میانه درگیری ها، سنگی هم به ســر کاپیتان ذوبی ها خورد و موجب 
مصدومیت حدادی فر شد.  شاید نقش برزمین شدن رشید مظاهری 
کمی با چاشنی اغراق همراه بود؛ اما حدادی فر اهل تمارض نیست. در 
میان رفت و برگشــت تصاویر و قطع مدام صحنه های درگیری، وقتی 
دوربین بین هواداران رفت، تعداد زیادی از هواداران حریف را می دیدیم 
که با فشار مضاعفی قصد ورود به زمین را داشتند. اصرار دسته جمعی 

آنها آنقدر زیاد بود که از کیلومترها فاصله، ترس وجودمان را بگیرد.
 برخورد عجیب هواداران الزورا باعث خشم ذوبی ها شد و واکنش شدید 
میالد فخرالدینی را هم به دنبال داشــت که با پرتاب سنگ و تحریک 
طرفداران عراقی، پس از آغاز دوباره مســابقه از زمین بازی اخراج شد. 
رفتار فخرالدینی قطعا نامتعارف بود و در کنفدراســیون فوتبال آسیا 
بررسی خواهد شد و او باید منتظر محرومیتی جدی باشد؛ اما برخورد 
تماشاگران این تیم عراقی، خیلی ها را شوکه کرد. در شرایطی که همه 
انتظار همدلی بیشــتری میان ایران و عراق دارند، چنین صحنه هایی 
واقعا نا امیدکننده اســت. برگزاری این دیدار در عراق و در شهر کربال 

برای هواداران ذوب آهن خوشــایند و اتفاقی خوب و مبارک محسوب 
می شد)به ویژه اینکه این ورزشگاه پیشــنهاد باشگاه ذوب آهن برای 
برگزاری دیدارهای سبزپوشــان اصفهانی مقابل حریفان عربســتانی 
بود(؛ اما خاطره تلخــی ازاین دیدار و صحنه های غــم انگیز آن به جا 
ماند؛ بازی به دلیل نبود امنیت متوقف شــد، یک تماشــاگر عراقی، 
قاسم حدادی فر کاپیتان ذوب آهن را کتک زد! و فخرالدینی به سمت 
تماشاگران سنگ پرتاب کرد. در نهایت ذوب آهن در یک بازی دیدنی 
به نتیجه مساوی رســید . حاال تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان آخرین 
نماینده حذف نشده ایران در مسابقات این فصل لیگ قهرمانان است 
که به دور بعدی صعود کرده؛ اما هنوز در بهت صحنه هایی هســتیم 
که دیدیم. این دیدار در عربســتان یا امارات برگزار نشــد؛ میزبان ما، 
عراقی ها بودند و انتظارمان این بود که هواداران الزورا حرمت میهمان 
ایرانی خود را نگه می داشــتند؛ هرچند رفتار فخرالدینی هم بچگانه و 
 غیرحرفه ای بود و نباید پس از آرام شدن بازی، تماشاگران را تحریک
 می کرد.  اینکه ایرانی ها این ورزشگاه را ساخته یا نساخته اند، درحال 
حاضر خیلی مهم نیست؛ حتی اگر نســاخته اند، باز هم به هزار و یک 

دلیل،  این رسم مهمان نوازی نبود.... 

زینب ذاکر

 قبول داریم  حال وهوای شهر با ماه رمضان هم خوانی ندارد
رییس سازمان تبلیغات شهرستان اصفهان:

7

7



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2692 | پنجشنبه 19  اردیبهشت 1398 | 3 رمضان 1440

یک ســال پس از خروج آمریکا از برجام و درست 
دوازده ماه پس از تعلل شرکای اروپایی و بی نتیجه 
ماندن اقدامات ایران بــرای دریافت کمک و عملی 
شدن وعده های اروپایی ها، رییس جمهور رسما لغو 
برخی از بندهای برجام را اعالم کرد. بر این اساس 
جمهوری اســالمی دیگر خود را متعهد به رعایت 
محدویت های مربوط به نگهداری ذخایر اورانیوم 
غنی شده و ذخایر آب ســنگین نمی داند. هر چند 
این اقدام در عمل هم اکنون هم به دلیل تحریم ها و 
فشارهای آمریکا متوقف شده است؛ اما ایران تهدید 
کرده که این تصمیمات پیش رونده خواهد بود و در 
صورت عمل نکردن اروپا بــه تعهداتش در مرحله 
بعدی سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط و 
مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک از سر گرفته 

خواهد شد. 
علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
در توضیح این تصمیم رییس جمهور اعالم کرد: »از 
امروز به بعد آب ســنگین و اورانیوم تولید شده در 
کشور به فروش نخواهد رسید. این بدان معناست که 
دیگر ملزم به رعایت سقف ۳۰۰ کیلو برای اورانیوم 
غنی شده ۳.۶۷ و همچنین ســقف ۱۳۰ تن برای 
آب سنگین نیســتیم و دیگر التزامی به رعایت این 
سقف ها نداریم«. وی افزود: در حقیقت پیام سخنان 
رییس جمهوری این بود که دیگــر خود را ملزم به 
رعایت این سقف ها برای ۶۰ روز نمی دانیم حال اگر 
در این ۶۰ روز طرف مقابل توانست نظر جمهوری 
اســالمی را تامین کند، ایران نیز راه را برمی گردد؛ 
اما اگر آنها کماکان بخواهند بر بدعهدی خود و عدم 
التزام به تکالیفی که در برجام تصریح شــده عمل 
کنند، جمهوری اســالمی گام های بعدی را خواهد 
برداشت. شــورای عالی امنیت ملی نیز در نامه ای 
جداگانه به طرف های متعهد برجــام عنوان کرده 
است کشــورهای باقی مانده در برجام ۶۰ روز برای 
اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و 
نفتی فرصت داده و تاکید شده است: در هر زمان که 
خواسته های ما تامین شــود، ما نیز به همان میزان 
اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر خواهیم 
گرفت؛ اما در غیر این صورت، جمهوری اســالمی 
ایران مرحله به مرحله تعهــدات دیگری را متوقف 
خواهد کرد. هر چند برخــی از نمایندگان مجلس 
مانند »نقوی حســینی« گفته اند که این اقدامات 

در قالــب NPT صورت خواهــد پذیرفت و ظریف 
نیز وعده داده که ایران از برجام خارج نخواهد شد؛ 
اما طرف های اروپایی به شــدت نســبت به مواضع 
آینده ایران و به خصوص خروج کشورمان از برجام 
اظهار نگرانی کرده اند از جمله وزیر دفاع فرانسه در 
واکنش به اعالم توقف اجرای برخی تعهدات ایران 
ذیل برجام گفته است :»چیزی بدتر از خروج ایران 
از توافق هســته ای وجود ندارد و فرانسه، بریتانیا و 
آلمان تمام تالش شــان را انجام می دهند تا توافق 

)هسته ای( را زنده نگه دارند«. 
فلورانــس پارلــی هشــدار داد اگــر ایــران بــه 
تعهداتــش پایبند نباشــد، در آن حالت، مســئله 
آغاز مکانیســمی کــه ممکن اســت بــه اعمال 
تحریم هــا منجــر شــود، روی میز خواهــد بود. 
آمریکا اما به نظر می رســد بیشــتر از هر کشوری 
 چشــم به راه خروج ایران از برجام است. »پمپئو« 
در واکنــش به تصمیــم جدید ایران گفته اســت: 
در گزارشــی آمده کــه آنها فقط اندکــی کمتر به 
برجام عمل خواهند کرد. وزیر امور خارجه آمریکا 

مطرح کــرده: » ما مشــخصا باید منتظــر بمانیم 
و ببینیم که آنها چــه انتخابی می کننــد؛ اما این 
امر، به صورت صفر و یکی است. شــما یا به توافق 
متعهد هستید یا نیستید. ببینید، ما از توافق خارج 
شــدیم. ایرانی ها باید درباره این کــه می خواهند 
 چگونه ادامه دهند، انتخاب خودشــان را داشــته 

باشند«.
 آمریکا بــه دنبال خــارج کردن ایــران از برجام و 
NPT به هر نحو ممکن اســت؛ چرا کــه به عقیده 
کارشناسان با این اقدام بهانه عملی به دست آمریکا 
خواهد افتاد که جنگی مشروع با ایران را آغاز کند. 
خروج کامل ایران از برجام تبعــات بزرگی خواهد 

داشــت؛ در گام اول آمریکا برای فعال سازی شش 
قطعنامه قبلی این شــورا تالش خواهــد کرد. این 
شش قطعنامه شــامل تحریم های همه جانبه همه 
اعضای شورای امنیت اســت و از تعلیق غنی سازی 
اورانیوم و فعالیت های آب ســنگین ایران حمایت 
می کند. همچنین در غیاب قطعنامه ۲۲۳۱، محور 
آمریکایی-اســراییلی تبلیغات سیاســی سنگینی 
علیه ایران به راه می اندازند و ادعا می کنند که برنامه 
هسته ای ایران، تهدیدی برای صلح و امنیت جهان 
خواهد بود و چون ایران عضو ان پی تی است، دولت 
ترامپ از این معاهده استفاده خواهد کرد تا مقامات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای مطرح کردن 
درخواست های غیرمعمولی بازرسی تحت فشار قرار 
دهد. به هر حال ایران به راحتــی نمی تواند گزینه 
خروج از برجام را انتخاب کند؛ هر چند اگر اروپا به 
مهلت مقرر ایران اعتنایی نکند عمال چراغ ســبزی 
برای حمایت از آمریکا علیــه ایران خواهد بود و در 
نهایــت انتخابی به جز خروج از برجــام برای ایران 

باقی نخواهد ماند.

اظهارات تند »منامه« علیه دوحه
تنها یک روز پس از تماس تلفنی نخست وزیر بحرین 
با امیر قطر، منامه مجددا به طرح انتقادات علیه دوحه 
پرداخت. خالد بن احمد آل خلیفــه، وزیر خارجه 
بحرین در توئیتی نوشت: می دانیم سیاست امارات 
اینگونه نیســت که مســائل خود را در دادگاه های 
بین المللی مطرح کند؛ حتی اگر حق با آن باشد؛ اما 
این قطر است که در گذشته مســائل خود را در هر 
جایی و با استفاده از مدارک جعلی و تقلب و فریب 
دادن بــدون هیچ عامل بازدارنــده ای مطرح کرده 
است. آل خلیفه افزود: قطر همچنان برای خروج از 
بحران عمیق خود از این شیوه مایوس کننده استفاده 
می کند. به تازگی در دیــوان کیفری بین المللی در 
شهر الهه، جلسه دادگاهی برای بررسی اتهام مطرح 
شده از ســوی دوحه علیه ابوظبی درباره تبعیض 
نژادی علیه قطری ها به دلیل بحران منطقه خلیج 

فارس تشکیل شد.

دولت توافق ملی لیبی، مفقود 
شدن هواپیمایش را تکذیب کرد

دولت توافق ملی لیبی، اخباری مبنی بر مفقود شدن 
هواپیمای وابسته به این دولت را رد کرد. سخنگوی 
نیروهای وابســته به دولت توافق ملی لیبی گفت، 
هیچ یک از هواپیماهای این دولت گم نشــده است 
و نیروهای ارتش تحت رهبری خلیفه حفتر تالش 
دارند شکست های خود را از طریق پیروزی رسانه ای 
جبران کنند. وی اظهارات حفتر درباره این هواپیما 
را دروغ خواند و گفت: او تالش می کند تور اروپایی 
ریاست دولت توافق ملی را مشوش کند. گزارش های 
رسانه ای حاکی از آن هســتند که نیروهای حفتر 
هواپیمای دولت توافق ملــی را در جریان حمله به 
پایگاه های ارتش حفتــر در جنوب طرابلس هدف 
گرفتند. رسانه جنگی وابســته به ارتش ملی لیبی 
تصاویری را از شخصی منتشــر کرد که گفته شده 
خلبان این هواپیما و مزدور پرتغالی بوده که پس از 
سرنگون کردن هواپیما توسط ارتش مستقر در شرق 

بازداشت شده است.

»اف بی آی« ادعای جاسوسی 
از کمپین ترامپ را رد کرد

مدیــر اف بی آی، بــر خالف نظر دادســتان کل 
آمریکا تاکید کرد، اداره تحقیقات فدرال آمریکا 
از کمپیــن ۲۰۱۶ دونالــد ترامپ جاسوســی 
نکرده اســت. مدیر اداره تحقیقات فدرال آمریکا 
)اف بی آی( شــهادت ماه گذشــته ویلیــام بار، 
دادستان کل آمریکا در کنگره را به چالش کشید. 
او گفته بود »به اعتقاد من جاسوسی علیه کارزار 
انتخاباتی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
رخ داده است.«کریستوفر رای در پاسخ به اینکه 
آیا مدلــی دال بر ورود غیر قانونــی اف بی آی به 
تحقیقات وجود دارد، گفت: خیر، مدرکی نیست.

جنجال در پاریس بر سر کشتی 
سالح برای عربستان

در پی انتشار اطالعاتی از یک کشتی باری عربستانی 
که احتماال برای انتقال سالح های فرانسوی به این 
کشور در مسیر فرانسه اســت، جنجال سیاسی در 
پاریس ایجاد شــد و برخی نمایندگان این کشــور 
مسئله اســتفاده از این ســالح ها در جنگ یمن را 
مطرح کردند. این سایت در ۱۵ آوریل یک یادداشت 
را که در دایره اخبــار محرمانه دفاع قرار می گرفت، 
افشــا کرده بود. سایت مذکور ســند صادر شده از 
سوی شــرکت فرانسوی نکســتر برای تحویل ۲۴ 
خمپاره انداز مدل سیزر در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 
را منتشر کرد؛ اما در این سند به شکل واضحی طرف 
تحویل گیرنده این سالح ها اشاره نشده است. یک 
منبع در دولت فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت: 
کشتی باری عربستان که در حال حاضر در نزدیکی 
لندن اســت، می تواند در بندر لوآور پهلو بگیرد اما 

خمپاره اندازهای سیزر در این کشتی وجود ندارند.

یک گام به عقب

طرح استیضاح وزیر ورزش به 
کمیسیون فرهنگی ارجاع شد

عضو هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی از 
ارجاع طرح اســتیضاح وزیر ورزش و جوانان به 
کمیسیون فرهنگی خبر داد. علی اصغر یوسف 
نژاد با اشــاره به اینکه این اســتیضاح ۵ محور 
دارد، بیان کرد: تاکنــون ۱۸ نماینده این طرح 
استیضاح را به امضا رسانده اند. طبق آیین نامه 
داخلی مجلس پس از ارجاع طرح استیضاح به 
کمیسیون فرهنگی، وزیر ۱۰ روز فرصت دارد 
تا در کمیسیون حاضر شده و درباره محورهای 
استیضاح توضیح دهد. اگر طراحان استیضاح 
از پاسخ های وزیر قانع شوند، طرح استیضاح از 
دستور کار کمیسیون خارج می شود؛ در غیر این 
صورت استیضاح برای رسیدگی در جلسه علنی 

تقدیم هیئت رییسه مجلس می شود.

درخواست وزارت کشور برای 
الکترونیکی شدن انتخابات

رییس پژوهشکده شورای نگهبان از درخواست 
وزارت کشور از این شورا برای برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی به صورت الکترونیکی 
خبر داد. سیامک ره پیک گفت: شورای نگهبان 
در ادوار گذشــته انتخابات، نظراتــش درباره 
چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات 
مجلس را اعالم کرده اســت. وی با بیان اینکه 
هنوز در این دوره از انتخابات تغییراتی در شرایط 
شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به شکل 
الکترونیک ایجاد نشده اســت، اظهار داشت: 
الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از 
قبیل احراز هویت و ارتباطات و امنیت را شامل 
می شود که بخشی از آنها در دوره های گذشته 
انتخابات نیز اجرا شده است. ره پیک گفت: در 
شرایط کلی شورای نگهبان با اصل الکترونیکی 
شدن انتخابات موافق است؛ اما مشروط به این 
است که باید از نظر مشارکت، امنیت و صحت 

اعتبار الزم مورد تایید قرار گیرد.

مصاحبه ای که برای 
»ظریف« دردسر ساز شد

در پی انتشار مصاحبه ای از سوی خبرگزاری 
اســپوتنیک روســیه با عنــوان مصاحبه با 
محمدجواد ظریــف، روابط عمومــی وزارت 
امور خارجه با انتشــار اطالعیــه ای در مورد 
این مصاحبه توضیحاتی را ارائه کرد. در متن 
این اطالعیه آمده اســت: با توجه به انتشــار 
ترجمه گفت وگوی وزیر محترم امور خارجه 
با اسپوتنیک، به آگاهی می رساند درخواست 
مصاحبه و سواالت آن رسانه مربوط به ماه های 
گذشــته )اواخر ســال ۹۷( بوده و پاسخ ها به 
صورت مکتــوب و بدون رویــت و تایید وزیر 
محترم امور خارجه توســط یک کارشــناس 
خاطی در اختیار رسانه مزبور قرار گرفته است. 
از این رو مطالب آن مصاحبه مورد تایید وزیر 

امور خارجه نیست و تکذیب می شود.

 انتقاد کریمی قدوسی 
به آیت ا...صادق الریجانی

جواد کریمی قدوســی، نماینده اصولگرای 
مشهد در مجلس در توئیتی نوشت: حضرت 
آیت ا... صــادق الریجانی، ریاســت محترم 
مجمع تشــخیص مصلحت، شــنیده شده 
حضرتعالی قســمتی از مجموعه تشریفات 
قوه قضاییــه را که برای مهمانــان خارجی 
تجهیز شده، جهت سکونت در تهران انتخاب 
کرده اید. قرار بر سکونت جنابعالی در منزل 
مهیاشــده برای مرحــوم آیت ا... هاشــمی 
شــاهرودی بود. با توجه به جایــگاه باارزش 
جنابعالی در نظام، انتظار مردم ایران این است 
که ساده زیستی همواره مورد توجه مقامات 

عالی رتبه باشد.

حشمت ا... فالحت پیشه
رییس کمیسیون امنیت ملی:

صادق زیباکالم، اســتاد دانشگاه تهران اظهار کرد: 
اصالح طلبان هیچگاه سیاســت منسجم، پخته و 
یکپارچه ای در مواجهه با روحانی در پیش نگرفتند. 
از اردیبهشت سال ۹۶ به تدریج شاهد به راه افتادن 
پشیمانی ها از انتخاب روحانی بودیم و اصالح طلبان 
در تمام این ایام نتوانســتند به یک موضع معقول 
دســت یابند. وی افزود: اصالح طلبان دربرابر تمام 
نقدها یا ســکوت می کنند یــا هرچندوقت یک بار 
برخی از آنها اظهاراتی انفرادی و نه تشکیالتی بیان 
می کنند. سرنوشت فعلی اصالح طلبان تقصیر رهبر 
اصالحات اســت که نتوانسته یک سیاست واحد را 

برای جریان اصالحات تبیین کند. 
زیبا کالم تصریح کرد:  سرنوشتی که امروز جریان 
اصالحات به آن دچار شده و بخش عمده ای از اعتبار 
سیاسی و اجتماعی اش را از دست داده فقط به خاطر 
سیاست های رهبر اصالحات اســت. نه می توانیم 
بگوییم اصولگرایان مقصر هســتند و نه شــورای 

نگهبان و نه صدا و سیما.

سرنوشت فعلی اصالح طلبان 
تقصیر رهبر اصالحات است

فعال سیاسی اصالح طلب:

کافه سیاست

عکس  روز 

پرده برداری از چند پروژه 
فرهنگی ایران در مسکو

با حضور وزیر امور خارجه کشــورمان، از چند 
پروژه فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در مسکو از جمله سردیس چند تن از مشاهیر 

ایرانی پرده برداری شد.

انتقاد کریمی قدوسی  به آیت ا...صادق الریجانی

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس گفت: ما بــه دنبال خروج 
از برجام و NPT نیســتیم بلکه در قالب آن 
سیاســت های تقابلی خود را پیش خواهیم 
برد. حشمت ا... فالحت پیشه درباره تصمیم 
دولت برای کاهش ســطح اجرای تعهدات 
برجام، گفــت: برجام، متن بســیار جامعی 
دارد کــه در آن به صورت مشــخص پیش 
بینی شده است که اگر کشوری به تعهدات 
خود عمــل نکند می تواند اقــدام متقابل را 
انجام داد. وی با تاکید بر اینکه ایران مطابق 
با مفاد برجام عمل خواهد کــرد، ادامه داد: 
قطعا ما سیاست های تقابلی خود را در قالب 
برجام و NPT دنبــال خواهیم کرد. فالحت 
پیشه تصریح کرد: ایران به طور جدی وارد 
مذاکرات فنی با آژانــس انرژی اتمی و دیگر 

اعضای باقی مانده در برجام خواهد شد.

 ایران مطابق با مفاد برجام 
عمل خواهد کرد

محسنی اژه ای
معاون اول قوه قضاییه:

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: اجرای استانی 
شدن انتخابات در این شرایط شــتاب زده است و 
باید تبدیل به طرحی پخته و قابل اجرا شود.اسدا... 
عباسی اظهار کرد: متاسفانه شرایط فعلی به گونه ای 
اســت که برخی از مقامات دستگاه های اجرایی به 
دنبال آن هســتند که مجلس و نمایندگان را دور 
بزنند و از آنجایی هم که نمایندگان مطالبات استانی 
و محلی خود را با آنان در میان می گذارند و خواستار 
رفع این موارد هستند، در نتیجه بعضا شاهدیم که 
به راحتی با برخی از مدیــران اجرایی کنار آمده یا 
اینکه در مقابل آنان کوتاه می آیند و این مطالبات 
 استانی منجر به ســوء اســتفاده مدیران اجرایی
 شده اســت. وی افزود: معتقدم که مجلس روش 
فعلی کارآمدی اش را به مرور از دســت می دهد و 
انجام این اصالحات ضرورت دارد. الزم اســت که 
پس از ۴۰ سال با رویکرد جدیدی در مجلس مواجه 
شــویم و نمایندگان باید وقت خــود را معطوف به 

مسائل کالن کنند.

 استانی شدن انتخابات
 قابل اجرا نیست

عضو هیئت رییسه مجلس:

معــاون اول قوه قضاییــه با انتقــاد از برخی 
سوءاســتفاده ها از فضای مجازی گفت: امروز 
دشمن، برخی از تروریست ها، باندهای مافیایی 
و کالهبرداران و مرتکبیــن جرایم مختلف از 
فضای مجازی اســتفاده می کنند و موجبات 
افزایش جرم و جنایت می شوند، به تبع آن منجر 
به افزایش کار برای قوه قضائیه شده و ناامنی را 
در کشور  ایجاد کرده و آرامش را برهم می زنند. 
محســنی اژه ای بیان کرد: مســائل اخالقی و 
ارزشی که در جامعه باید مطرح شود به خصوص 
در طبقه جــوان و نوجوان، امــروز تحت تاثیر 
این فضاســازی ها و بداخالقی قرار می گیرد و 
به همین منظور همه دستگاه های مسئول به 
خصوص شورای عالی فضای مجازی که ریاست 
آن بر عهده رییس جمهور است،عنایت بیشتری 
برای ساماندهی برخی از امور و مسائل مرتبط با 

فضای مجازی داشته باشند.

در فضای مجازی، آرامش را 
برهم می زنند

پیشخوان

بین الملل

  کاهش تعهدات برجامی ایران، رسما  استارت خورد؛
شادی در مدارس؛ تهاجم 

فرهنگی یا افزایش امید؟

نامه رییس جمهور به سران 
1+4امــروز تحویــل داده 

می شود،اولتیماتوم ایران

یک ســال پس از مرگ 
برجام، آمریکا رفت ما ماندیم و 

خسارت محض

دســتگاه زنگنه، عامل 
التهاب بنزینی

کشورهای باقی مانده در برجام 
۶۰ روز برای اجرای تعهدات 

خود به ویژه در حوزه های 
بانکی و نفتی فرصت دارند

واکنش قوه قضاییه به اظهارات محمد سرافراز علیه اطالعات سپاه
سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات اخیر محمد سرافراز، رییس پیشین صدا و سیما واکنش نشان داد. غالمحسین 
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اظهارات آقای سرافراز که اعالم کرده نهادهای امنیتی او را مجبور 
به شرکت در مناقصه کرده اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شــکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون 
آیین دادرسی، هر یک از مسئوالنی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطالع دهند و ما گالیه داریم 
که مسئوالن در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را بیان کرده  و 
می گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم. وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند. 
وی افزود: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته ایم 
خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخالل در 

نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می کند.

انتقادهای تند کواکبیان از صداوسیما با چاشنی فردوسی پور و شجریان
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بعضی از همکاران گفته اند که افکار عمومی صدای ربنای شــجریان را 
دوست دارند؛ اما آن را عمدا پخش نمی کنند. قرار بود اساسنامه صدا و سیما در صحن مطرح شود، نفهمیدم 

چه اتفاقی افتاد که مطرح نشد.
 مصطفی کواکبیان افزود: دومین بحث من مورد خصوصی سازی است. به تازگی گزارش های خیلی عجیب و 
غریبی اعالم شده است. قبال بحث هفت تپه بود؛ اما اکنون در مورد پارس آباد مغان می گویند که خیلی اتفاق 
بدی در حال رخ دادن است. کواکبیان با تاکید بر موضوع کاغذ مطبوعات گفت: مقام معظم رهبری هم در این 
مورد تذکر داده اند. در کشور در مورد نشر و کاغذ مطبوعات مشکل وجود دارد. ان شاءا... تذکر دهید که اقدام 
عملیاتی صورت گیرد. علی مطهری در پاسخ به این تذکر خطاب به کواکبیان گفت: ان شاءا... یکشنبه اولویت 

قانون صدا و سیما در جلسه علنی مطرح خواهد شد.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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پیش بینی فائو از افزایش حمالت ملخ صحرایی 
در دو ماه آینده

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

لوبیا سبز هم باال نشین شد
نایب رییس اتحادیــه میادین میــوه و تره بار 
اصفهان با بیــان اینکه هــر کیلو لوبیاســبز 
گلخانــه ای در اصفهــان 10 هــزار تومــان 
قیمت گذاری شده است، گفت: به دلیل اینکه 
کشاورزی ایران هنوز صنعتی نشده، هزینه های 
تولید آن برای کشاورز باالست و در عرضه ناچار 
به جبران هزینه هایش است. علی مهرکش در 
خصوص وضعیت بازار میــوه و دالیل افزایش 
نرخ محصوالت، اظهار کرد: نرخ میوه نســبت 
به هزینه هــای آن همچون تامیــن تخم میوه 
اصالح شــده، کود، دســتمزد کارگر و ... گران 
نیســت. وی افزود: به طورمعمــول تخم میوه 
اصالح شده، خارجی و وارداتی است که نسبت 
به سال گذشته 300 درصد گران شده است و 
این موجب افزایش قیمت محصول می شــود. 
نایب رییس اتحادیــه میادین میــوه و تره بار 
اصفهان تصریح کرد: به دلیل اینکه کشاورزی 
ایران هنوز صنعتی نشــده، هزینه های تولید 
آن برای کشاورز باالســت و در عرضه ناچار به 
جبران هزینه هایش اســت. وی با بیان اینکه 
 در حال حاضر هــر کیلو هندوانــه در میدان 
میــوه و تره بار 3000 تومان عرضه می شــود، 
گفت: افزایش نرخ هندوانــه به دلیل صادرات 
و گرمای هواســت، از ســوی دیگر با توجه به 
اینکه کشــت هندوانه کیلویــی 500 تومان 
برای کشــاورز توجیه اقتصادی ندارد، مقابله 
با صــادرات، منطقی نیســت. مهرکش افزود: 
در حــال حاضر هــر کیلو گرمــک در میدان 
میوه و تره بــار اصفهــان 6000 تومان و ملون 
6500 تومان فروخته می شــود. وی ادامه داد: 
درحالی که در تهران، زردآلو بــا نرخ 70 هزار 
تومان عرضه می شود؛ اما قیمت این محصول 
امروز در اصفهان 35 هزار تومان تعیین شــد، 
همچنین هر کیلو آلوچه بیــن 15 تا 17 هزار 
تومان و توت فرنگی بین 12 تا 18 هزار تومان 

قیمت گذاری شده است.

بازار

ست چاقو

 تلویزیون های کمیابی که
 ۴۰ درصد گران شدند

نایــب رییــس فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی اصفهان گفت: تلویزیون های نشان های 
معروف تجاری در بازار بسیار کمیاب شده و با سی 
تا چهل درصد افزایش نســبت به قیمت واقعی، 
به فروش رفته اســت. علیرضا قندی اظهار کرد: 
بعضی از شــرکت های داخلی در سال 98 چه در 
زمینه یخچال سازی و چه در زمان تولید قطعات 
ُخرد لوازم خانگی با افزایش 20 درصد روی قیمت 
کاالهایشــان اقدام به فروش کردند. قندی عنوان 
کرد: قطعا با افزایش قیمــت دالر به خاطر اینکه 
برخی قطعات در کاالهــای داخلی باید از خارج از 
کشور تامین شود، افزایش قیمت کاالهای داخلی 
هم به همراه دارد. وی با بیان اینکه برخی کاالهای 
تولید داخل هم قیمت باالیی دارند، افزود: اگر قیمت 
دالر ثابت یا روند کاهشی در پیش گیرد بهبود بازار 

را به همراه خواهد داشت.

حقوق بازنشستگان 
 تامین اجتماعی، حداقل

 ۲ میلیون تومان شد
محمدحســن زدا اظهار کــرد: امســال به دلیل 
مشــکالت اقتصادی مابه التفاوت افزایش حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از 
اردیبهشت ماه اعمال می شود و از این ماه مستمری 
بگیران، حقوق جدید دریافت می کنند. وی ادامه 
داد: اولین گــروه، حداقلی بگیران هســتند که بر 
اساس تصمیم گیری شورای عالی کار و طبق ماده 
111 قانون تامین اجتماعــی حداقل حقوق آنها 
36.5 درصد افزایش یافته و اشــخاصی که سال 
گذشــته یک میلیون و 100 هــزار تومان حقوق 
دریافت می کردند، امسال یک میلیون و 500 هزار 
تومان دریافت خواهند کرد و با مزایای جانبی نیز 
مجموعه دریافتی مســتمری بگیران در سال 98، 
حدود 2 میلیون تومان خواهد بود و در این زمینه 
مستمری بگیر زیر 2 میلیون تومان نخواهیم داشت.

 رییس سازمان حفظ نباتات 
کشور خبر داد:

پیش بینی فائو از افزایش حمالت 
ملخ صحرایی در دو ماه آینده

رییس ســازمان حفظ نباتات کشورگفت: با توجه 
به پیش بینی های سازمان خواربارکشاورزی )فائو( 
مبنی بر افزایــش حمالت ملــخ صحرایی در دو 
ماه آینده، اســتانداران هشت استان درگیرباید به 
این حوزه توجه ویژه ای داشته باشند. محمدرضا 
درگاهی افزود: می طلبداین  استانداران همکاری 
کنند تا با کنترل این آفت، خساراتی به عرصه امنیت 

غذایی کشور نداشته باشیم.

پیش بینی افزایش ۲۰ درصد 
تولید گندم و جو در اصفهان

مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان با 
اشاره به وضعیت زراعت اســتان گفت: با توجه به 
بارندگی های اخیر و هماهنگی های انجام شده برای 
کشت گندم و جو در استان، پیش بینی افزایش 20 
درصدی تولید گندم و جو را شــاهد خواهیم بود. 
محمودرضا افالکی با بیان اینکه در ســال زراعی 
جاری، میزان بارندگی کوهرنــگ 2 هزار و 126 
میلی متر بوده است، بیان کرد: این میزان بارندگی، 
معادل سال زراعی 71- 72 گزارش شده که شرایط 
نسبی مناسبی را برای بخش کشاورزی محقق کرده 
است. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
اضافه کــرد: در مناطق معتدل شهرســتان های 
اصفهان، شاهین شــهر، تیران و کرون، شــهرضا، 
دهاقان، فالورجان، نجف آبــاد، مبارکه، لنجان و 
خمینی شهر،  برداشت 218 هزار و 628 تن گندم 

را پیش بینی می کنیم.

عرضه ماکارونی ۱۵ درصد زیر 
قیمت مصوب در ماه رمضان

دبیر کارگروه تنظیــم بازار با بیــان دلیل گرانی 
کاالهای اساسی همچون ماکارونی به خاطر تفاوت 
در قیمت خرید آرد مورد نیاز این صنعت گفت: به 
مناسبت ماه رمضان، ماکارونی در همه فروشگاه ها 

15 درصد زیر قیمت مصوب عرضه می شود.
 قبــادی از اجرای کامل ســامانه جامــع تجارت 
الکترونیک از شهریور امسال خبر داد و گفت: شبکه 
خدمات پس از فروش که زیرمجموعه سامانه جامع 
تجارت الکترونیک است، به خاطر نداشتن اعتبار، 

فعال اجرایی نشده است. 

ست چاقوی 8 پارچه هبرون 
Wooden base مدل

 173,000
تومان

ست چاقوی 6 پارچه 
Rainbow باریکو مدل

 390,000
تومان

ست چاقوی 8 پارچه 
یونیک مدل 5100

 520,000
تومان

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان نرخ 
بیکاری ایــن اســتان را 13.5 درصد اعالم کرد که نســبت به 
سال گذشته 1.5 درصد کاهش یافته اســت. محسن نیرومند 
گفت: نرخ بیکاری استان اصفهان در ســال گذشته به نزدیک 
15 درصد رسیده بود که در سال جاری کاهش نشان می دهد. 
وی افزود: نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشــگاهی 21 درصد 

و بین جوانان 15 تا 24 ســال 28 درصد است که بر این اساس 
باید فرهنگ کار در کشــور اصالح و نیروهای انسانی هدفمند 
تربیت شــوند. اصفهان با بیش از 9 هزار و 800 واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ، 840 معدن در حال بهره برداری و 180 هزار 
واحد صنفی، جزو صنعتی ترین اســتان های کشــور به شمار 
می آید. مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 

در ادامــه نرخ بیکاری در شهرســتان ها را متفــاوت و از جمله 
در آران و بیــدگل هفت درصــد، لنجان بیــش از 24 درصد و 
در اردستان 9.7 درصد برشــمرد و بیان کرد: پول بسیاری در 
سال های گذشته توزیع شد؛ اما اشــتغال مناسبی ایجاد نکرد 
 که از این رو امســال طرح ها با نظارت دقیق تری انجام خواهد 

شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
نرخ بیکاری در استان اصفهان به ۱3.۵ درصد کاهش یافت

از ســال گذشــته در پی انتشــار لیســتی از افراد و 
شرکت هایی که ارز دولتی گرفتند، اما کاالهای وارداتی 
را با قیمت ارز آزاد در داخل فروختند، دولت با دستور 
رییس جمهور نام شرکت ها و افرادی را که ارز دولتی 
گرفته بودند، منتشر ساخت. در همان زمان جنجال های 
زیادی در مورد تخلفات آشــکار در آن لیست از سوی 
شرکت های مختلف مطرح شد و حاال امسال نیز دوباره 
این لیست منتشر شده و باز هم نکات قابل توجه و تاسف 
زیادی را می توان در این لیست پیدا کرد. بانک مرکزی 
در جدیدترین به روزرسانی فهرست ارزبگیران دولتی و 
نیمایی، فایل ها را به صورت اکسل ارائه کرده است. این 
فهرست ها نشان می دهند که بیش از ده هزار شرکت، 
ارزهای دولتی را به صورت 13 نوع ارز دریافت کرده اند 
و به میزان بیش از 23 میلیارد دالر واردات داشته اند. 
فهرست متاسفانه نشــان نمی دهد که این ارزها بابت 
واردات چه کاالهایی پرداخت شــده است. به عنوان 
نمونه یک شــرکت خیریه بیش از 6 میلیون دالر ارز 
دولتی دریافت کرده و 2 خانواده مشهور و کارخانه دار 
نیز بیش از سه هزار میلیارد تومان ارز دولتی گرفته اند. 
فهرست ارزبگیران دولتی نشــان می داد که طی بازه 
زمانــی فروردین 1397 تا تاریخ 11 اردیبهشــت ماه 
1398 حــدود 10 هزار و 43 شــرکت و فرد حقیقی 
منحصر به فرد توانســته اند ارزهــای دولتی را جهت 
واردات کاالهای مختلف دریافت کنند. این فهرســت 
نشان می داد که ارزهای دولتی به صورت درهم امارات، 
دالر آمریکا، دینار عراق، روبل جدید روســیه، روپیه 
هند، ریال عمان، فرانک سوئیس، کرون دانمارک، لیر 
ترکیه، وون کره جنوبی، یوان چین، ین ژاپن و یورو به 
شرکت ها پرداخت شده است. در این لیست بیشترین 
میزان دریافت ارز دولتی مربوط به شخصی به نام مدلل 
می شود که صاحب شــرکت مجتمع کشت وصنعت و 
روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه و برندهای مشهوری 

مانند غنچه، ســارا، نازگل، داالهو و گل آراســت. این 
شرکت خصوصی که بخشی از ســرمایه جواد مدلل، 
واردکننده مشهور نهاده های دامی است، در یک سال 
گذشته بیش از 827 میلیون یورو ارز دولتی معادل دالر 
چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده اســت؛ عالوه بر 
این اشخاص دیگری مانند ایوب پایداری صاحب برند 
طبیعت و شــرکت میهن هم دیده می شوند.عالوه بر 
این ســلطان موز نیز در میان نام بیشترین ارز بگیران 
دولتی قرار دارد؛ حسین بهشتی، دومین نام در فهرست 
بزرگ ترین دریافت کنندگان ارز نیمایی برای واردات 
در میان اشخاص حقیقی واردکننده موز و صادرکننده 
ســیب اســت که به گفته خود، 40 درصــد صادرات 
سیب کشــور را انجام می دهد و 45 سال است در این 
بازار فعالیت می کند. بهشــتی 8 میلیون و 933 هزار 
یورو ارز برای واردات موز دریافت کرده اســت. در این 

لیست شرکت های دولتی هم جزو برترین و بیشترین 
دریافت کنندگان ارز دولتی بوده اند که بیشتر، کاالهای 
ضروری و واردات نهاده های دامی داشته اند؛ همچنین 
یک شــرکت اصفهانی هم جزو رده های باالی جدول 
ارزبگیران قرار دارد. شــرکت آریا تجارت سده در یک 
ســال گذشــته بیش از 234 میلیون یورو ارز دولتی 
معادل دالر چهارهزارو 200 تومانی دریافت کرده است. 
این شرکت که از اصفهان برخاسته، با برند مشهور برنج 
خاطره مشغول به فعالیت است. هر چند بانک مرکزی 
به صورت شــفاف نام ارزگیرندگان دولتی را مشخص 
کرده؛ اما آنچه در توضیح ارائه این لیســت ها نیامده، 
اینکه چرا علی رغم ارائه این مقدار عظیم از ذخایر ارزی 
دولت برای واردت کاالهای اساســی؛ اما همچنان در 
یک سال اخیر روند گرانی و نایاب شدن کاالها ادامه دار 
بوده اســت. دولت در حدود یک سال گذشته بیش از 

23 میلیــارد دالر ارز 4200 تومانی به بیش از ده هزار 
شــرکت و فرد جهت واردات کاال پرداخت کرده است 
تــا واردات کاال به صورت ارزان تری انجام شــود و این 
شرکت ها و افراد، کاالها را به قیمت های پایین تری به 
دست مصرف کنندگان برســانند؛ اما در عمل، در یک 
سال گذشــته شــاهد آن بودیم که چنین اتفاقی رخ 
نداده و قیمت کاالها به صورت چشمگیری رشد کرده 
است. آنچه در این میان آشکار می شود، این است که به 
نوعی شلختگی و عدم برنامه ریزی درست در تخصیص 
ارزهای دولتی به خوبی مشاهده می شود؛ در جایی که 
با ارزهای دولتی برخی شــرکت ها اقــدام به واردات 
کاله گیس، ریش و مژه مصنوعی می کنندو کاالهای 
اساسی وارد شده در بازار توزیع نمی شود، عمال رد یک 
 کارشکنی فراگیر و سهل انگاری اقتصادی به خوبی دیده 

می شود.

جوالن سالطین با ارز دولتی
  رد پای یک شرکت اصفهانی در میان ارز بگیران نجومی دولتی؛  

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: 150 میلیون مترمکعب سیالب امسال در بندهای خاکی این استان 
استحصال و از خسارت به عرصه های طبیعی و مناطق مسکونی جلوگیری شد. وی بیان کرد: این طرح ها در کنترل 
سیالب های امسال بسیار موثر بود و فرسایش خاک را به حداقل رساند؛ همچنین از گل آلود شدن آب سدها جلوگیری 
کرد. محمدحسین شاملی  با اشاره به نگهداری سیالب ها در بندهای خاکی، تصریح کرد: نگهداری آب در این بندها 
باعث نفوذ آن به زمین و تقویت سفره های زیر زمینی شد و مردم از این اتفاق رضایت داشتند. وی اضافه کرد: این اداره 
کل چهار برابر میزان اختصاص اعتبار محلی برای اجرای طرح های آبخیزداری، بودجه به آن منطقه اختصاص می دهد 

که این موضوع منجر به انجام فعالیت های عمرانی بیشتر در این عرصه خواهد شد.

استحصال۱۵۰ میلیون 
مترمکعب سیالب در 

بندهای خاکی اصفهان عی
طبی

بع 
منا

 

  عکس روز

برداشت گل محمدی از گلستان های نطنز
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

در گرانی ها، حقوق مصرف کننده را نادیده گرفتیم
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بار روانی موجود در جامعه موجب 
چند برابر شدن نرخ برخی کاالها می شود، گفت: سیستم توزیع در کشور، نیازمند اصالح است و باید 

شکل و رویه قانونمند پیدا کند.
 اسماعیل نادری در خصوص گرانی کاالهای اساســی طی هفته های جاری، اظهار کرد: بخشی از 
گرانی ها به دلیل جو روانی حاکم در جامعه است که موجب هجوم مردم برای خرید یک کاال و خالی 
شدن قفسه فروشگاه ها می شود. وی با اعتقاد بر اینکه نگرانی مردم از نبود کاالهای اساسی موجب 
موج جدید گرانی و کمبود یک محصول در ظاهر می شود، افزود: متاسفانه دالالن در این شرایط سوار 
بر موج شده و کاالهای موجود را با قیمتی باالتر از نرخ تمام شده آن، در بازار عرضه می کنند. معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص کمبود ماکارونی و تن ماهی و افزایش نرخ 
آن در بازار، اظهار کرد: در بحث تامین ماکارونی و تن ماهی هیچ کمبودی در بازار نداریم، همچنین 

تمام کاالهای اساسی در بازار به فراوانی یافت می شود. 
وی بخشی از دلیل گرانی ماکارونی را توزیع نامناســب آن در سطح عرضه دانست و افزود: سیستم 
توزیع در کشور، نیازمند اصالح است و باید شــکل و رویه قانونمند پیدا کند؛ اما در نهایت بار روانی 
موجود در جامعه موجب چند برابر شدن نرخ برخی کاالها می شود. وی دلیل گرانی را کمبود مواد 
اولیه تولید برخی کاالهای اساسی و تحت الشعاع قرار گرفتن افزایش نرخ دالر دانست و اظهار کرد: 
گرانی کاالهای اساســی همچون تن ماهی و ماکارونی در عرض یک هفته بــرای ما نیز قابل قبول 
 نیست؛ اما عدم شفافیت در سیستم توزیع موجب شده تا آسیب های ناشی از آن به مصرف کننده وارد 

شود.

برداشــت گل محمــدی از 68 هکتارگلســتان های شهرســتان نطنز آغاز شــد. مدیر 
جهادکشاورزی نطنز گفت: از 83 هکتار ســطح زیر کشت گل محمدی 68 هکتار آن بارور 
و 15 هکتار نهال اســت. عبدالرضا مهدی افزود: متوسط عملکرد برداشت گل محمدی در 
این شهرستان 3 تن در هر هکتار است و در فصل چیدن گل محمدی، 20 میلیارد ریال عاید 

کشاورزان شهرستان می شود.

 نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی در دفاع از کشت برنج مطرح کرد؛
ممنوعیت کشت به صالح نیست

 نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اســالمی گفت: نمی توان به صرف یک بخشنامه و با جوسازی علیه 
کشاورزان این شهرستان، کشت برنج را حذف کرد. محسن کوهکن در نشست با مسئوالن شهرستان لنجان 
حقابه را حقی مکتسبه شرعی و قانونی دانست و اظهار کرد: قواعده آمره بین المللی در حوزه آب به حقابه احترام 
می گذارد؛ یعنی آبی که سرچشمه آن در یک کشور بوده و مثال سه کشــور را طی می کند، هیچ قانونی اجازه 
جلوگیری از حق انتفاع کشورهای دیگر را نمی دهد. وی افزود: کشاورزان لنجان از سرچشمه زاینده رود حقابه 
داشته و اگر مسئوالن به دنبال تغییر الگوی کشت هستند، باید بدانند با حرکت های دستوری نمی توانند این کار 

را انجام دهند و ما نیز از آنها حمایت نخواهیم کرد.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان تاکید کرد:
ذخیره سازی آرد با کاهش مصرف نان در ماه رمضان

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه گندم و آرد کافی در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه 
دالالن، آرد و گندم را از اصفهان یا شــهرهای دیگر خریداری و برای ســودآوری لب مرز با قیمت باال می فروشند. 
محمدرضا خواجه گفت: در ایام ماه رمضان، با توجه به روزه دار بودن و کاهش تعداد مشتریان، شیفت صبح پخت نان 
حذف می شود. این کارشناس نان تاکید کرد: با کاهش مصرف نان در ماه رمضان به نوعی شاهد ذخیره سازی آرد 
خواهیم بود. وی راهکار کنترل وضعیت آرد در استان را مبارزه با دالل بازی عنوان کرد و گفت: اختالف قیمت آرد آزاد 
با دولتی حدود 200 هزار تومان است. در حال حاضر یک کیسه آرد دولتی 33 هزار تومان و یک کیسه آرد آزاد 100 

تومان است که البته آرد آزاد در مرز 200 هزار تومان فروخته می شود. 

ابــزاری کاربــردی جهت 
ثبت چک هــای دریافتی و 
پرداختی، نمایش یادآوری 
سررســید چک هــا .اگر 
شــما همزمان سررســید 
چک و اطالعــات مربوط به 
چک های تــان را فراموش 
می کنید، مــی توانید از این 

برنامه استفاده کنید.

چک یار اوراش

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
2/303 آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان زیبا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت 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 ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1- رای شــماره 139860302008000471 –  98/01/18 – ابراهیــم شــفي فرزند 
محمدعلي نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مخروبه مجزی شده از 
پالک 3154 فرعي به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و پنجاه و شش صدم متر مربع 
درازاء تمامت یک دانگ مشاع ازششدانگ که میزان نیم دانگ مشاع آن انتقال عادي مع 
الواســطه ازطرف ورثه مرحومین جعفرتاکي و محترم پارسائي به نام هاي ملک ، صولت 
، پروین ، بتول و احترام تاکي و ورثه محمدحســین تاکي به نام هاي زهرا ، امیرحسین و 
احمدرضاتاکي همگي به قانون ارث و میزان نیم دانگ مشاع دیگرآن ازقسمت مجهولي آن

2- رای شماره 139860302008000472 –  98/01/18 – محبوبه یزداني فرزند حبیب 
اله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مخروبه مجزی شده از پالک 
3154 فرعي به مساحت یکصد و هشــتاد و یک متر و پنجاه و شش صدم متر مربع درازاء 
تمامت دو دانگ مشاع ازششدانگ که میزان یک دانگ مشاع آن انتقال عادي مع الواسطه 
ازطرف ورثه مرحومین جعفرتاکي و محترم پارسائي به نام هاي ملک، صولت، پروین، بتول 
و احترام تاکي و ورثه محمدحســین تاکي به نام هاي زهرا ، امیرحسین و احمدرضاتاکي 

همگي به قانون ارث و میزان یک دانگ مشاع دیگرآن ازقسمت مجهولي آن
3 - رای شماره 139760302008008080 –  97/12/16 – محمدحسین متقي فرزند 
عبدالخلیل ششدانگ یک باب مغازه تحتاني و فوقاني مجزی شده از پالک هاي 4087 و 

4090 فرعي به مساحت بیست و یک متروبیست ودو صدم متر مربع
4 - رای شماره 139760302008008750 –  97/12/25 – سیدمحمدهادي شریفي 
فرزند سیدمحمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی 
شده از پالک 4237 فرعي به مساحت دویست وبیست وچهارمتروبیست وپنج صدم متر 

مربع
5 - رای شماره 139760302008008751 –  97/12/25 – مژگان ممیز فرزند صفرعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 4237 

فرعي به مساحت دویست وبیست وچهارمتروبیست وپنج صدم متر مربع
6 - رای شماره 139760302008007039 –  97/11/25 – محمدمهدي غالمي فرزند 
علي ششدانگ یک باب مغازه باســاختمان تحتاني و فوقاني مجزی شده از پالک 8063 

فرعي به مساحت هشتادوهفت متروهشتادونه صدم متر مربع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

7 - رای شــماره 139360302008006452 –  93/07/24 – شهنازسامي فرزند علي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 51 فرعي به 

مساحت یکصدوشصت متر مربع
8 - 139360302008006453 –  93/07/24 – حسین همتیان فرزند حسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 51 فرعي به مساحت 

یکصدوشصت متر مربع
 9 - 139760302008006932 –  97/11/21 – سیدعلیرضاطبائیان فرزند مسیح اله 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 259 فرعي به 

مساحت یکصدویازده مترو هشتادوپنج صدم متر مربع
 10 - 139760302008006933 –  97/11/21 – فاطمه فردوسي فرزند مسعود نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 259 فرعي به مساحت 

یکصدویازده مترو هشتادوپنج صدم متر مربع
11 – رای شماره 139760302008007504 –  97/12/11 – محمدجعفر رحمتي فرزند 
عبدالجواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 
480 و 1. 480 فرعي که به شماره 13952 فرعي تبدیل شده به مساحت هشتاد و دو متر 

و پنج صدم متر مربع
12 - رای شــماره 139760302008007505 –  97/12/11 – مینادهقــان فرزنــد 
محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 
480 و 1. 480 فرعي که به شماره 13952 فرعي تبدیل شده به مساحت هشتاد و دو متر 

و پنج صدم متر مربع
13 - رای شماره 139860302008000620 –  98/01/21 – محمدرضاعشقي شهرضا 
فرزند فتح اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
707 فرعي که به شماره 13599 فرعي تبدیل شــده به مساحت یکصدوپنجاه و نه متر و 

بیست و سه صدم متر مربع
14 - رای شماره 139860302008000621 –  98/01/21 – فروغ عشقي فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 707 فرعي 
که به شماره 13599 فرعي تبدیل شده به مســاحت یکصدوپنجاه و نه متر و بیست و سه 

صدم متر مربع
15 - رای شــماره 139760302008008631 –  97/12/22 – بهروزفرزانــه فرزند 
جعفرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 730 فرعي 

به مساحت چهارصد و هشتاد و هشت متر و چهل و پنج صدم متر مربع
16 - رای شــماره 139760302008008632 –  97/12/22 – اکــرم الســادات 
میرمحمدي فرزند سیدرضانسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شــده از پالک 730 فرعي به مســاحت چهارصد و هشتاد و هشــت متر و چهل و پنج 
صدم متر مربع درازاء ســیزده حبه وشصت ونه – یکصدم حبه مشــاع از هفتاد و دوحبه 
 ششدانگ که میزان یک حبه وشصت و نه – یکصدم حبه مشاع آن انتقال عادي ازطرف

 بهروز فرزانه
17 - رای شــماره 139760302008008840 –  97/12/26 – سمیه عسگریان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 753 

فرعي به مساحت یکصدوشصت و دومترو هشتادو دو صدم متر مربع
18 - رای شــماره 139760302008008841 –  97/12/26 – علیرضاطحاني فرزند 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 753 

فرعي به مساحت یکصدوشصت و دومترو هشتادو دو صدم متر مربع
19 - رای شماره 139760302008008874 –  97/12/27 – جوادمندک فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 
هاي 761 و 762 فرعي که به شماره 16692 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصد و نوزده 

متر و هشتاد صدم متر مربع
20 - رای شماره 139760302008008875 –  97/12/27 – مهنوش السادات طباطبا 
فرزند سیدجالل الدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
مجزی شده از پالک هاي 761 و 762 فرعي که به شماره 16692 فرعي تبدیل شده به 

مساحت سیصد و نوزده متر و هشتاد صدم متر مربع

21 - رای شــماره 139760302008008871 –  97/12/26 – بهروزکمانــي فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزی شده از پالک 796 فرعي به مساحت 

یکصدو بیست و شش متر مربع
22 - رای شماره 139760302008008829 –  97/12/26 – محمدرضانقوي شهرضا 
فرزند محمدنسبت به چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

828 فرعي به مساحت یکصدو بیست و پنج متر و هشتادو هفت صدم متر مربع
23 - رای شــماره 139760302008008830 –  97/12/26 – اکــرم نقــوي فرزند 
محمودنسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 828 فرعي 

به مساحت یکصدو بیست و پنج متر و هشتادو هفت صدم متر مربع
24 - رای شماره 139760302008007159 –  97/11/30 – محمدعلي شباني فرزند 
غالمحسین نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 835 

فرعي به مساحت یکصدو پنجاه و پنج متر و پنج صدم متر مربع
25 - رای شماره 139760302008007160 –  97/11/30 – مریم دهقان فرزند حسین 
نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 835 فرعي به 

مساحت یکصدو پنجاه و پنج متر و پنج صدم متر مربع
26 - رای شــماره 139760302008007171 –  97/11/30 – مائده شــباني فرزند 
محمدعلي نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 835 

فرعي به مساحت یکصدو پنجاه و پنج متر و پنج صدم متر مربع
27 - رای شــماره 139760302008008876 –  97/12/27 – محســن بال افکنده 
فرزند مصطفي ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1. 976 فرعي 
 که به شماره 15429 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصدو چهل و پنج متر و پنجاه صدم

 متر مربع
28 - رای شماره 139760302008006833 –  97/11/16 – محمدحسین آقائي فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 986 فرعي به مساحت یکصدو 

پنجاه و نه متر و شصت و پنج صدم متر مربع
29 - رای شماره 139760302008007794 –  97/12/13 – محمدرضامنصف فرزند 
عطااله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1005 فرعي به مساحت یکصدو 

شانزده متر و نود و پنج صدم متر مربع
30 - رای شــماره 139560302008006385 –  95/10/26 – بهرام سامع فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني سه دانگ مشاع ازششدانگ مجزی 

شده از پالک 1019 فرعي به مساحت یکصدونودوشش متر و پنج صدم متر مربع
 31- رای شــماره 139760302008008839 –  97/12/26 – حســین ایزدي فرزند 
عباسعلي ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1051 فرعي به مساحت یکصدو 

شصت و سه مترو هفتاد صدم متر مربع
32- رای شــماره 139860302008000629 –  98/01/21 – علي اصغر ســبزواري 
فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1055 فرعي که به شماره 13470 فرعي تبدیل شده به مساحت دویست و سي و دو متر 
و نود و هشــت صدم متر مربع درازاء یکصدو سي و پنج ســهم و پنجاه صدم سهم مشاع 

ازنهصدوبیست و چهارسهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف مهدي تاکي
33- رای شماره 139860302008000630 –  98/01/21 – منیژه دهقان ضاد شهرضا 
فرزند حبیب نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1055 فرعي که به شماره 13470 فرعي تبدیل شده به مساحت دویست و سي و دو متر 
و نود و هشــت صدم متر مربع درازاء یکصدو سي و پنج ســهم و پنجاه صدم سهم مشاع 

ازنهصدوبیست و چهارسهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف مهدي تاکي
34- رای شــماره 139860302008000435 –  98/01/17 – هانیه جلي فرزند علي 
به قیومیت مادرش فاطمه جمالي نســبت به هفت حبه و هشتاد و هفت صدم حبه مشاع 
ازهفتاد و دوحبه ششــدانگ یک باب انبار مجزی شــده از پالک هاي 1074 و 9868 و 
13055 فرعي به مساحت یکصد و بیست و دو مترو شصت و نه صدم متر مربع ، این راي 
به انضمام آراء به شماره هاي 139860302008000438 و 139860302008000440 
و 139860302008000441 همگي مورخ 98/01/17 مورد تقاضاهاي فاطمه جمالي، 
وحیدجلي  وناهید جلي جمعًا درازاء تمامت ســي و هفت ، دویست و پنجاهم سهم مشاع 
ازسه سهم و ششصد و هفتاد و یک ، دوهزارم سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه 
و بالواســطه ازطرف بتول خانم صدري نســبت به بیست و سه دویســتم سهم مشاع و 

محمدمهدي جمالي نسبت به سي و سه هزارم سهم مشاع 
35- رای شــماره 139860302008000438 –  98/01/17 – فاطمــه جمالي فرزند 
فضل اله نسبت به چهارده حبه ونود و دو صدم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک 
باب انبار مجزی شــده از پالک هاي 1074 و 9868 و 13055 فرعي به مساحت یکصد 
و بیســت و دو مترو شــصت و نه صدم متر مربع ، این راي به انضمام آراء به شماره هاي 
139860302008000435 و 139860302008000440 و 139860302008000441 
همگي مورخ 98/01/17 مورد تقاضاهاي هانیه جلي ، وحیدجلي وناهید جلي جمعًا درازاء 
تمامت سي و هفت ، دویست و پنجاهم سهم مشاع ازسه سهم و ششصد و هفتاد و یک ، 
دوهزارم سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه و بالواسطه ازطرف بتول خانم صدري 
نسبت به بیست و سه دویســتم سهم مشــاع و محمدمهدي جمالي نسبت به سي و سه 

هزارم سهم مشاع 
36- رای شماره 139860302008000440 –  98/01/17 – وحیدجلي فرزند علي نسبت 
به چهارده حبه ونه صدم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از 
پالک هاي 1074 و 9868 و 13055 فرعي به مساحت یکصد و بیست و دو مترو شصت 
و نه صدم متر مربع ، این راي به انضمام آراء به شماره هاي 139860302008000435 و 
139860302008000438 و 139860302008000441 همگي مورخ 98/01/17 مورد 
تقاضاهاي هانیه جلي ، فاطمه جمالي وناهید جلي جمعاً درازاء تمامت سي و هفت ، دویست 
و پنجاهم سهم مشاع ازسه سهم و ششصد و هفتاد و یک ، دوهزارم سهم ششدانگ انتقال 
عادي مع الواسطه و بالواسطه ازطرف بتول خانم صدري نسبت به بیست و سه دویستم 

سهم مشاع و محمدمهدي جمالي نسبت به سي و سه هزارم سهم مشاع 
37- رای شــماره 139860302008000441 –  98/01/17 – ناهیدجلي فرزند علي 
نسبت به ســي و پنج حبه ودوازده صدم حبه مشــاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب 
انبار مجزی شــده از پالک هاي 1074 و 9868 و 13055 فرعي به مســاحت یکصد و 
بیســت و دو مترو شــصت و نه صدم متر مربع ، این راي به انضمام آراء به شــماره هاي 
139860302008000435 و 139860302008000438 و 139860302008000440 
همگي مورخ 98/01/17 مورد تقاضاهاي هانیه جلــي ، فاطمه جمالي و وحید جلي جمعًا 
درازاء تمامت سي و هفت ، دویست و پنجاهم سهم مشاع ازسه سهم و ششصد و هفتاد و 
یک ، دوهزارم سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه و بالواسطه ازطرف بتول خانم 
صدري نسبت به بیست و سه دویستم سهم مشاع و محمدمهدي جمالي نسبت به سي و 

سه هزارم سهم مشاع 
38- رای شــماره 139760302008005761 –  97/10/10 – عباســعلي کریمــي 
فردشهرضا فرزند حیدرعلي ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1086 فرعي 

به مساحت بیست و دو متر ونود صدم متر مربع
39- رای شماره 139860302008000580 –  98/01/20 – محسن دادفر فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعي به مساحت یکصد 

و نود و دو متر و سي و پنج صدم متر مربع
40- رای شماره 139860302008000582 –  98/01/20 – عماد خادم فرزند حسنعلي 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعي به مساحت یکصد و 

نود و سه متر و سي وپنج صدم متر مربع
41- رای شماره 139860302008000668 –  98/01/24 – عماد خادم فرزند حسنعلي 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعي به مساحت دویست 

و پانزده متر و بیست و شش صدم متر مربع
 42- رای شماره 139760302008008200 –  97/12/18 – حمیدرضاپناهنده فرزند 

حسن ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1177 فرعي به مساحت 
یکصدو ده متروچهل و پنج صدم متر مربع درازاء یکصدویازده ســهم مشــاع ازیکهزار و 

پانصدسهم ششدانگ ازقسمت مجهولي آن
 43- رای شماره 139760302008008202 –  97/12/18 – محمدرضاآقاپورشهرضا 
فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1177 فرعي 
به مساحت دویست وشانزده متر و ســي صدم متر مربع درازاء یکصدوهشتادوپنج سهم 
وشصت و هفت – یکصدوپنجاهم سهم مشاع ازیکهزار و پانصدسهم ششدانگ ازقسمت 

مجهولي آن
44- رای شماره 139760302008008922 –  97/12/27 – اعظم سلطاني فرزند احمد 
ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه نیمه تمام  مجزی شده از پالک 1538 فرعي به مساحت 

یکصدوبیست وپنج متروهشتاد صدم مترمربع 
45- رای شماره 139760302008006389 –  97/10/29 – محمدجوادمنصف فرزند 
جعفرقلي ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1554 فرعي به مساحت دویست 

و سه متروهشتاد صدم مترمربع
46- رای شــماره 139860302008000547 –  98/01/19 – مرضیــه کریم فرزند 
حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه عرصه 
واعیان دو دانگ مشاع ازششدانگ مجزی شده از پالک 1582 فرعي به مساحت دویست 

و سي و پنج متر و شصت صدم مترمربع
47- رای شــماره 139860302008000548 –  98/01/19 – حســین علــي کریم 
فرزند خلیل نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه 
عرصه واعیان یکصد و بیست وپنج – دویست و شــصت و دوم دانگ مشاع ازششدانگ 
 مجزی شده از پالک 1582 فرعي به مساحت دویست و ســي و پنج متر و شصت صدم 

مترمربع
48- رای شــماره 139860302008000549 –  98/01/19 – آغا زهراسجادي فرزند 
سیدمحمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه عرصه 
واعیان یک دانگ ویکصد و سي و یک – دویست و چهل و چهارم دانگ مشاع ازششدانگ 
مجزی شده از پالک 1582 فرعي به مساحت دویست و ســي و پنج متر و شصت صدم 

مترمربع
 49- رای شماره 139460302008002276 –  94/03/09 – ابراهیم سلطانپور فرزند 
حیدرعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزی شده از 
پالک 1602 فرعي به مساحت دویست وهشــتادمتروچهل صدم مترمربع که به انضمام 

قسمتي ازجاي برج سابق پالک 1603 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
50 - رای شماره 139460302008002277 –  94/03/09 – انیس نیلي فرزند حیدرعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 1602 
فرعي به مساحت دویست وهشتادمتروچهل صدم مترمربع که به انضمام قسمتي ازجاي 

برج سابق پالک 1603 فرعي جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 51 - رای شماره 139760302008005550 –  97/09/29 – سیدعباس پاینده فرزند 
سیدعطاء اله ششدانگ یک باب مغازه بامحل کارگاه سنگبري متصل به آن مجزی شده از 

پالک 1634 فرعي به مساحت پانصدوهفتادوچهارمتروچهل وپنج صدم مترمربع
 52 - رای شــماره 139760302008007931 –  97/12/14 – عباسعلي بگي فرزند 
رحمت اله ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1690 فرعي به مســاحت 
چهارصدوهشتاد متر مربع درازاء یک سهم مشاع ازپنج سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف 
مژگان و مهشید و مهین وبانوملک و مهرانگیز و محسن و محمدعلي همگي اسحاقي وراث 

مرحومین یحیي اسحاقي واقدس موالئي به قانون ارث
53 - رای شــماره 139860302008000568 –  01/20/ 98 – ملــوک کریم فرزند 
هوشنگ نسبت به یک دانگ و یکصدو چهل و سه – دویست وهشتادو سوم دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1. 1708 فرعي به مساحت دویست 

وهشتادوهفت متروبیست وشش صدم مترمربع
54- رای شماره 139860302008000570 –  01/20/ 98 – محمدحسن مرآتي فرزند 
سیف اله نسبت به چهار دانگ و یکصدو چهل – دویست و هشــتاد و سوم دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1. 1708 فرعي به مساحت دویست 

وهشتادوهفت متروبیست وشش صدم مترمربع
55 - رای شــماره 139760302008005212 –  97/09/17 – علي ســعیدي مسینه 
فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک 1717 فرعي 
به مســاحت دویســت وســي و هفت متروچهل و چهار صدم متر مربع درازاء نهصد – 
دوهزاروهشتصدوبیستم حبه مشــاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه 

ازطرف پرویزطالبیان
56 - رای شــماره 139760302008007038 –  97/11/25 – محمودامیــري  
فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1719 فرعي به مساحت 

یکصدوهشتادوپنج متر مربع
 57- رای شــماره 139860302008000584 –  98/01/20 – آیــت اله تقوي فرزند 
ســیدعباس ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1719 فرعي به مساحت 

یکصدوبیست و یک متر مربع 
58- رای شماره 139760302008006924 –  97/11/21 – فضل اله آریان فر فرزند 
سیف اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1827 فرعي به مساحت پنجاه 

وسه متر وهفتاد صدم متر مربع
 59 - رای شــماره 139760302008006937 –  97/11/21 – محمدصدري شهرضا 
فرزند میرزاابوطالب ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1827 فرعي به مساحت 

پنجاه وچهار متر وبیست صدم متر مربع 
60- رای شماره 139760302008006938 –  97/11/21 – احمدشبیب  فرزند مجید 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1827 فرعي به مساحت پنجاه وپنج متر 

وبیست وپنج صدم متر مربع 
61 - رای شــماره 139760302008008577 –  97/12/22 – ناهیددهقانــزاد فرزند 
رحیم ششــدانگ یک باب مغازه باطبقه فوقاني احداثي برروي آن مجزی شده از پالک 
2054 فرعي به مساحت نودوســه متر ویازده صدم متر مربع درازاء چهارونیم حبه مشاع 
ازچهارده حبه و شصت و یک صدم حبه مشــاع ازهفتادو دوحبه ششدانگ انتقال عادي 

ازطرف فهیمه کالهدوز
62 - رای شماره 139760302008007982 –  97/12/14 – لیالقبادي فرزند رضاقلي 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک 3216 فرعي به مساحت پنجاه و 
چهارمترمربع درازاء هشت حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي بي واسطه 

ازطرف ابراهیم جعفرپور 
63 - رای شماره 139760302008007335 –  97/12/05 –  سکینه محمدیان فرزند 
محمد ششدانگ یک باب انباري مجزی شده از پالک 3745 فرعي به مساحت هشتاد و 

هفت متر و پنجاه وسه صدم متر مربع
 64- رای شــماره 139760302008008834 –  97/12/26 –  احمد شجاعي فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 3756 فرعي به مساحت دویست 

وبیست و پنج متروپنجاه و دو صدم متر مربع 
65- رای شماره 139860302008000179 –  98/01/10 – رحمت اله طبیبي فرزند فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان محل گل فروشي 
مجزی شده از پالک 3759 فرعي به مساحت دویســت و نه متر و پنج صدم مترمربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 11356 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب ساختمان محل گل 

فروشي راداده است 
66 - رای شماره 139860302008000180 –  98/01/10 – ادهم طبیبي فرزند فتح 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتي ازیک باب ساختمان محل گل فروشي 
مجزی شده از پالک 3759 فرعي به مساحت دویســت و نه متر و پنج صدم مترمربع که 
به انضمام ششدانگ پالک 11356 فرعي جمعًا تشــکیل یک باب ساختمان محل گل 

فروشي راداده است 
67 - رای شماره 139660302008005785 –  96/10/28 – سیدقانع موسوي فرزند 
سیدبرقي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 3761 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه و دو متر وشصت و چهار صدم مترمربع 
68 - رای شــماره 139760302008008872 –  97/12/27 – مجتبــي مراتي فرزند 
عبدالحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3970 فرعي به مساحت دویست 

و چهارده متروهشتادوپنج صدم مترمربع
 69 - رای شماره 139760302008008601 –  97/12/22 – عزت کاظمپورعمروآبادي 
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 7876 و 7879 و 8611 و 

13810 فرعي به مساحت یکصد و چهل و سه متروپنجاه صدم مترمربع
70 - رای شماره 139760302008008663 –  97/12/23 – سیدبهنام موسوي فرزند 
سیدعلي حسن ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک 9791 فرعي به 

مساحت یکصد و نود ودومتر و چهل وسه صدم مترمربع 
71 - رای شماره 139760302008008824 –  97/12/25 – سیداحمدرضامیرپوریان 
فرزند سیدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
هاي 11290 و 13401 فرعي به مســاحت یکصد و هفتاد و چهار متر و نود و شش صدم 

مترمربع 
72 - رای شماره 139760302008008825 –  97/12/25 – فاطمه رحیمیان شهرضا 
فرزند حسام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 
11290 و 13401 فرعي به مساحت یکصد و هفتاد و چهار متر و نود و شش صدم مترمربع 
73 - رای شماره 139760302008007378 –  97/12/06 – مرادعلي سهرابي کرویه 
فرزند اسکندر ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 12917 فرعي به مساحت 

هشتاد و نه متر و چهل صدم مترمربع 
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

74 - رای شــماره 139760302008008740 –  97/12/23 – محمدرضاآقائي فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 392 فرعي به مساحت یکصد و 

هفتاد و نه متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
 75 - رای شماره 139860302008000575 –  98/01/20 – علي قبادي فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 415 فرعي 

به مساحت یکصدونودوسه متروشصت و پنج صدم مترمربع
76 - رای شــماره 139860302008000576 –  98/01/20 – فروزان نصیرپور فرزند 
قدرت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 415 

فرعي به مساحت یکصدونودوسه متروشصت و پنج صدم مترمربع
77 - رای شماره 139760302008003782 –  97/07/07 – مسیح میرمصیب فرزند 
سیدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523 

فرعي به مساحت سیصد و سي و هشت متر و شانزده صدم مترمربع 
78 - رای شماره 139760302008003785 –  97/07/07 – نصرت نباتي فرزند مهدي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523 فرعي به 

مساحت سیصد و سي و هشت متر و شانزده صدم مترمربع
  79 - رای شــماره 139760302008007362 –  97/12/06 – زهــرا برزوک فرزند 
عبدالکریم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 732 

فرعي به مساحت دویست وهفتاد و نه متر و بیست و هشت صدم مترمربع
80 - رای شماره 139760302008007363 –  97/12/06 – سیدمسیح اله میر فرزند 
میرزاآقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 732 

فرعي به مساحت دویست وهفتاد و نه متر و بیست و هشت صدم مترمربع
81 - رای شماره 139760302008006925 –  97/11/21 – رضوان رضائي شهرضائي 
فرزند رحمت اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک هاي 1135 و 1138  فرعي که به شماره 4873 فرعي تبدیل شده به مساحت یکصد 

و چهارده متر و سي صدم مترمربع 
82 - رای شماره 139760302008006927 –  97/11/21 – لیال رضائي فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 1135 و 
1138  فرعي که به شماره 4873 فرعي تبدیل شده به مســاحت یکصد و چهارده متر و 

سي صدم مترمربع
83 - رای شــماره 139860302008000641 –  98/01/22 – صفــدر حیدري فرزند 
حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1182 
فرعي به مساحت دویست و بیست و چهار متر و چهل وپنج صدم مترمربع درازاء چهارحبه 
و پنجاه صدم حبه مشــاع ازهفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدعلي برهان
 84 - رای شــماره 139860302008000642 –  98/01/22 – سکینه سبحاني فرزند 
وفادار نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1182 
فرعي به مساحت دویست و بیست و چهار متر و چهل وپنج صدم مترمربع درازاء چهارحبه 
و پنجاه صدم حبه مشــاع ازهفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدعلي برهان
85 - رای شماره 139760302008007482 –  97/12/09 – غالمرضا باباربیع فرزند 
عبدالعلي نسبت به سه دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

1253  فرعي به مساحت یکصد و شصت و نه متر و هشتاد و شش صدم مترمربع 
86 - رای شماره 139760302008007483 –  97/12/09 – بهناز حاجگداعلي فرزند 
ناصر نسبت به دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1253  

فرعي به مساحت یکصد و شصت و نه متر و هشتاد و شش صدم مترمربع 
87 - رای شــماره 139760302008008745 –  97/12/25 – مرضیه جاوري فرزند 
عبدالحسین نسبت به یک دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی 
 شده از پالک هاي 1456 و 3262  فرعي به مساحت دویست و بیست متر و بیست صدم

 مترمربع 
88 - رای شــماره 139760302008008746 –  97/12/25 – علیرضااحمدیان فرزند 
حسین نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده 
 از پالک هاي 1456 و 3262  فرعي به مســاحت دویست و بیســت متر و بیست صدم 

مترمربع 
89 - رای شــماره 139760302008008747 –  25/ 97/12 – زهراشــبانپور فرزند 
عباسعلي نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی 
 شده از پالک هاي 1456 و 3262  فرعي به مساحت دویست و بیست متر و بیست صدم 

مترمربع 
90 - رای شــماره 139760302008008749 –  97/12/25 – سعیداحمدیان فرزند 
حسین نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از 
پالک هاي 1456 و 3262  فرعي به مساحت دویست و بیست متر و بیست صدم مترمربع 

چهارم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه
91 - رای شماره 139760302008007379 –  97/12/06 – غالمرضا محمودیه فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 40  فرعي به مساحت یکصد و نود 
و هشت مترمربع درازاء یازده حبه مشاع از هفتادو دوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف 

طلعت خانم رجوي شهرضا
 92 - رای شماره 139760302008008831 –  97/12/26 – حسن رحمتي فرزند ولي 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 93  فرعي به مساحت یکصد و نودونه متر 

و چهل و پنج صدم مترمربع 
93 - رای شماره 139760302008008112 –  97/12/16 – فریباوفائي شاهرضائي 
فرزند چراغعلي ششدانگ یک باب مغازه باساختمان فوقاني احداثي مجزی شده از پالک 

119  فرعي به مساحت سي و هفت متر و هفتاد صدم مترمربع 
ادامه در صفحه 5
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94 - رای شماره 139760302008008113 –  97/12/16 – غالمعلي تصديقي فرزند 
سيف اله ششدانگ يک باب مغازه باساختمان فوقاني احداثي مجزی شده از پالک 119  

فرعي به مساحت سي و هفت متر و هفتاد صدم مترمربع
95 - رای شماره 139760302008008664 –  97/12/23 – امير رزي شهرضا فرزند 
سيف اله ششدانگ يک باب خانه مجزی شده از پالک 1. 462  فرعي به مساحت هشتاد و 
دو متروبيست صدم مترمربع درازاء شش حبه و چهل و دو – يكصدم حبه مشاع از هفتاد و 
دوحبه ششدانگ كه ميزان دوحبه و چهارده – يكصدم حبه مشاع آن انتقال عادي ازطرف 
بهبود بهبودي و ميزان چهارحبه و بيست و هشت – يكصدم حبه مشاع آن انتقال عادي 

ازطرف پروانه ربيعي
96 - رای شــماره 139860302008000800 –  98/01/28 – احمدرضافرماني فرزند 
اسداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک 
531 فرعي كه به شماره 2549 فرعي تبدیل شده به مساحت یكصدو نود و نه متر و شصت 

و پنج صدم مترمربع 
97 - رای شماره 139860302008000801 –  98/01/28 – راضيه نيكبخت نصرآبادي 
فرزند نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از 
پالک 531 فرعي كه به شماره 2549 فرعي تبدیل شده به مساحت یكصدو نود و نه متر 

و شصت و پنج صدم مترمربع 
98 - رای شماره 139860302008000578 –  98/01/20 – ناصر بهبودي فرزند بهبود 
نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 655 فرعي به 
مساحت یكصدوچهل و هفت متروشــش صدم مترمربع ، این راي به انضمام رای شماره 
139860302008000579 مورخ  01/20/ 98 موردتقاضــاي پروانه ربيعي جمعًا درازاء 
تمامت یكصدونودونه سهم مشاع ازپانصدو سي و دوسهم چهاردانگ مشاع ازششدانگ 
انتقال عادي ازطرف مرتضي پوركرمان نســبت به چهل و یک ســهم مشــاع وسمانه 
خوشخوئي نسبت به هشت سهم مشاع واسماعيل كاویانپورنسبت به چهل و وهشت سهم 
مشاع وعاطفه كاظمزادنسبت به پنجاه و یک سهم و پنجاه صدم سهم مشاع و امير رزي 

شهرضانسبت به چهل و نه سهم مشاع 
99 - رای شماره 139860302008000579 –  98/01/20 – پروانه ربيعي فرزند رمضان 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 655 فرعي به 
مساحت یكصدوچهل و هفت متروشــش صدم مترمربع ، این راي به انضمام رای شماره 
139860302008000578 مورخ 98/01/20 موردتقاضــاي ناصربهبودي جمعًا درازاء 
تمامت یكصدونودونه سهم مشاع ازپانصدو سي و دوسهم چهاردانگ مشاع ازششدانگ 
انتقال عادي ازطرف مرتضي پوركرمان نســبت به چهل و یک ســهم مشــاع وسمانه 
خوشخوئي نسبت به هشت سهم مشاع واسماعيل كاویانپورنسبت به چهل و وهشت سهم 
مشاع وعاطفه كاظمزادنسبت به پنجاه و یک سهم و پنجاه صدم سهم مشاع و امير رزي 

شهرضانسبت به چهل و نه سهم مشاع 
100 - رای شــماره 139460302008002113 –  94/03/04 – روح اله حق پناه فرزند 
اسداله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقاني آن مجزی شده 

از پالک 769  فرعي به مساحت پنجاه متر و چهل و پنج صدم مترمربع
پنجم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سود آباد

101 - رای شــماره 139760302008007429 –  97/12/08 – حميراجعفرپورشهرضا 
فرزند محمود نسبت به شش حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 37  فرعي به مساحت دویست وشصت و پنج متر و چهل و پنج صدم مترمربع
102 - رای شماره 139760302008007430 –  08/ 97/12 – مرتضي جعفرپورشهرضا 
فرزند محمود نسبت به بيست وچهارحبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 37  فرعي به مساحت دویست وشصت و پنج متر و چهل و پنج صدم 

مترمربع
103 - رای شماره 139760302008007433 –  97/12/08 – پروانه جعفرپورشهرضا 
فرزند محمود نسبت به شش حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 37  فرعي به مساحت دویست وشصت و پنج متر و چهل و پنج صدم مترمربع
104 - رای شــماره 139760302008007434 –  97/12/08 – توران هاشميان فرزند 
حسن نسبت به دوازده حبه مشــاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 

از پالک 37  فرعي به مساحت دویست وشصت و پنج متر و چهل و پنج صدم مترمربع
105 - رای شماره 139760302008007435 –  97/12/08 – مصطفي جعفرپورشهرضا 
فرزند محمود نسبت به بيست وچهارحبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 37  فرعي به مساحت دویست وشصت و پنج متر و چهل و پنج صدم 

مترمربع
106 - رای شماره 139760302008008855 –  97/12/26 – حميدرضاپناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شــده از پالک 112 فرعي به مساحت 
دویســت وچهل و یک متر و چهل صدم مترمربع درازاء دویســت و پنجاه و هشت سهم 

مشاع ازدوهزاروچهارصد سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف فرزادپژومان
107 - رای شماره 139760302008008081 –  97/12/16 – مسعودملكيان فرزند جعفر 
ششدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک 121 فرعي كه به شماره 2510 
فرعي تبدیل شده و پالک هاي 1519 و 1521 فرعي به مساحت یكصدو هشتادو شش 

مترو پنجاه و چهارصدم مترمربع 
108 - رای شماره 139760302008008653 –  97/12/22 – علي انوري فرزند غضنفر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 227 

فرعي به مساحت یكصدوهشتادویک متروهشتادوسه صدم مترمربع 
109 - رای شــماره 139760302008008656 –  97/12/22 – فاطمــه انوري فرزند 
غضنفر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

227 فرعي به مساحت یكصدوهشتادویک متروهشتادوسه صدم مترمربع 
110 - رای شــماره 139760302008008838 –  97/12/26 – عليرضا رحمتي فرزند 
مرتضي ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 328  فرعي به مساحت یكصدو 

بيست و هفت متر و نود وپنج صدم مترمربع
111 - رای شــماره 139760302008008833 –  97/12/26 – براتعلــي بختيارتــل 
محمدي فرزند طوس ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 937 فرعي به مساحت 

یكصدوهشتادوپنج متروپنجاه صدم مترمربع 
ششم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

112 - رای شــماره 139760302008008752 –  97/12/25 – الهــام شــاه چراغي 
شهرضائي فرزند احمد ششدانگ:

الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 607 فرعی به مساحت یكصد و چهارده 
متر و پنجاه صدم متر مربع كه به انضمام قسمتی از پالک 608 فرعی جمعأ تشكيل یک 

باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 608 فرعی به مساحت دو متر مربع كه به 

انضمام قسمتی از پالک 607 فرعی جمعأ تشكيل یک باب خانه را داده است
113 - رای شماره 139760302008008842 –  97/12/26 – افسرمحمدرجبي فرزند 
ولي اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1850 فرعي به مساحت پنجاه و سه 

متر و نود و هفت صدم مترمربع 
هفتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

114 - رای شماره 139760302008006383 –  97/10/29 – مصطفي كاویياني فرزند 
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

836 فرعي به مساحت یكصدوچهل و چهارمترونودوپنج صدم مترمربع
115 - رای شــماره 139760302008006385 –  97/10/29 – توران اباذري شهرضا 
فرزند محمداسماعيل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی 

شده از پالک 836 فرعي به مساحت یكصدوچهل و چهارمترونودوپنج صدم مترمربع
هشتم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

116 - رای شــماره 139860302008000593 –  98/01/21 – مظاهر قانع شــهرضا 
فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 28 فرعي به مساحت 
یكصدوهشتادوشش مترمربع درازاء دویست وبيست – یكهزارودویست و نودوششم سهم 

مشاع ازهفت سهم و پنجاه صدم سهم ششدانگ ازقسمت مجهولي آن
117 - رای شماره 139760302008008665 –  97/12/23 – ميالد كشاورز فرزند عزت 
اله ششدانگ یک باب مغازه نيمه تمام باطبقات تحتاني و فوقاني مجزی شده از پالک 31 

فرعي به مساحت یكصدوچهل مترو شصت و سه صدم مترمربع
118 - رای شــماره 139760302008006292 –  25/ 97/10 – احمدرضــا ســامع 
فرزند نعمت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 2675 فرعي به مساحت 

یكصدوبيست و پنج متروسي و دو صدم مترمربع
نهم : شماره فرعی از 68- اصلی مزرعه سيد آباد

119 - رای شــماره 139760302008007377 –  97/12/06 – محمدحميدیــا فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یک باب خانه نيمه تمام به مساحت دویست و بيست و سه مترمربع 
درازاء دویست و بيســت و سه سهم مشــاع ازیكصدوبيســت وهفت هزاروپانصدسهم 
هشتادوچهارحبه هفت دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مطهره بيگم مدني احدي 

ازورثه ولي اله مدني
دهم : شماره فرعی از 76- اصلی مهيار

120 - رای شــماره 139760302008008588 –  97/12/22 – غالمعباس جهانبازي 
گوجاني فرزند عبدالخالق ششدانگ یک باب گاوداري مجزی شده از پالک 300 فرعي به 

مساحت شش هزاروپانصدوچهل و نه متروبيست وپنج صدم مترمربع
یازدهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فيض آباد

121 - رای شماره 139760302008008743 –  97/12/25 – سيدنوروزموسوي فرزند 
سيدابراهيم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از 

پالک 70 فرعي به مساحت دویست و ده مترمربع
122 - رای شماره 139760302008008744 –  97/12/25 – زهرا موسوي فرزند كاظم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 70 فرعي 

به مساحت دویست و ده مترمربع
123 - رای شــماره 139460302008006314 –  94/06/10 – رقيــه علي محمدي 
موسي آبادي فرزند مهدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 
 مجزی شــده از پالک 495 فرعي به مســاحت یكصد و دوازده متر و سي و چهار صدم 

مترمربع
124 - رای شــماره 139460302008006315 –  94/06/10 – سيدابوالقاسم كهنگي 
فرزند ســيدمحمود نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه 
 مجزی شــده از پالک 495 فرعي به مســاحت یكصد و دوازده متر و سي و چهار صدم

 مترمربع
125 - رای شماره 139560302008004568 –  95/07/22 – سيدروح اله تقوي فرزند 
سيدرمضان ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 516 فرعي به مساحت دویست 

و چهل و یک متر و هفتادو یک صدم مترمربع
126 - رای شماره 139860302008000603 –  98/01/21 – محمدرضاقاسمي فرزند 
عوضعلي ششدانگ یک باب مغازه نيمه تمام مجزی شده از پالک 537 فرعي به مساحت 

پنجاه و دو متروســيزده صدم مترمربع درازاء پنجاه و دو سهم و سيزده صدم سهم مشاع 
ازیک هزار و پانصد و بيست سهم و هشتاد صدم سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف 

مریم اسماعيل پور
127 - رای شماره 139760302008008195 –  97/12/18 – حميدرضاپناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب ساختمان مجزی شده از پالک 1387 فرعي به مساحت هشتاد 

و دو متر و پنج صدم مترمربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

128 - رای شماره 139760302008007506 –  97/12/11 – مهدي محمودي فرزند 
عبدالرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 309 فرعي كه قباًل شماره 315 

فرعي بوده به مساحت هفتاد و یک متر و سي صدم مترمربع
129 - رای شماره 139760302008008008 –  97/12/14 – محمدعلي سليم فرزند 
عبدالحسين ششــدانگ یک باب مغازه نيمه تمام مجزی شــده از پالک 534 فرعي به 

مساحت پنجاه و یک متر و بيست و پنج صدم مترمربع
سيزدهم : شماره های فرعی از 178- اصلی 

130 - رای شماره 139860302008000507 –  18/ 98/01 – سيدمجيدميرطالیي فرزند 
سيدحسام نسبت به یكصدوشش سهم مشاع ازیكصدوشصت سهم ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت یكصدوشصت متروهشتاد صدم مترمربع
131 - رای شماره 139860302008000508 –  98/01/18 – نرگس خادم فرزند رحمت 
اله نسبت به پنجاه وچهارسهم مشاع ازیكصدوشــصت سهم ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت یكصدوشصت متروهشتاد صدم مترمربع
تاریخ انتشار نوبت یكم : 1398/02/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/19 

م الف: 210387 سيد اسداله موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
مفاد آراء

2/304 آگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هيات حل اختالف مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان كه در اجرای ماده 
1 قانون و ماده 8 آیين نامه صادر گردیده اســت و در اجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه كثيراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
كه به آراء مذكور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حكم قطعی دادگاه 
خواهد بود در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد نمود. 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139760302019000677-1397/12/11- آقــای محمــد علــی 
ســلطانی دهاقانی فرزند عبدالكریم ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 
1426/82 متر مربع پالک شــماره 318 فرعی از 123 اصلی واقع در اراضی خلف جمبد 
 دهاقان انتقال عادی به رســمی مع الواســطه از طرف محمد حسين ســعيدی دهاقانی

)مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/02/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/19

م الف:434902 زهرا یعقوبی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
2/305 شماره صادره : 1398/42/563519- 1398/2/15 چون آقای حسين علی نوبخت 
دســتجردی فرزند احمد در اجرای مقررات قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد ســند رسمی تقاضای صدور سند مالكيت نســبت به ششدانگ یكباب 
ساختمان واقع در محدوده پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
رانموده و رای شماره 4774 مورخ 1397/09/19 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور 
نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالک اوليه تاكنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فوق الذكر تحدید حدود پالک شماره 4310 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی 
از 131 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای حســين علی نوبخت دستجردی 
فرزند احمد در روز چهارشنبه 98/03/22 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به كليه مالكين و مجاورین اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضــات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای 
تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تسليم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد. م الف: 456224 

قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)213 كلمه، 2 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/306 شــماره صادره : 1398/42/563513- 1398/2/15 چون آقای ابراهيم صفری 
نژاد دســتجردی فرزند غالمرضا و خانم زهرا وحيد دســتجردی فرزند فرج اله در اجرای 
مقررات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
)بالمناصفه( تقاضای صدور سند مالكيت نســبت به ششدانگ یكبابخانه واقع در محدوده 
پالک 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان رانموده و آرای شــماره 
3581-3580 مورخ 1397/07/02 هيــات حل اختالف موضوع قانون مذكور نســبت 
به آن صادر شــده و تحدید حدود پالک اوليه تاكنون بعمل نيامده لــذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فــوق الذكر تحدید حدود پالک شــماره 4309 فرعــی از 4483 اصلی مفروز 
ومجزی از 131 فرعی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به نام آقــای ابراهيم صفری نژاد 
دستجردی فرزند غالمرضا و خانم زهرا وحيد دســتجردی فرزند فرج اله )بالمناصفه( در 
روز چهارشنبه 98/03/22 از ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به كليــه مالكين و مجاورین اخطار می گردد كه در ســاعت و روز مقرر 
در این آگهــی در محل حضور یابند. اعتراضــات مالكين مجاور مطابــق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظيــم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. اعتراض 
به تقاضای تحدید حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت یكماه از تاریخ تســليم 
 اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائــی صورت پذیرد. 
م الف: 456819 قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)229 كلمه، 

2 كادر(
فقدان سند مالکیت

2/307 شماره: 98/2027005200 - 1398/2/15 چون محمد مصور خوراسگانی فرزند 
علی با تسليم 2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایيد 
دفتر 21 اصفهان رسيده مدعی شده اند كه سند مالكيت ششدانگ پالک 15190/44754 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه به موجب سند 12697 مورخ 1394/5/13 دفترخانه 159 
اصفهان به نامبرده منتقل گردیده و به موجب سند رهنی شماره 12698 مورخ 1394/5/13 
دفتر 159 در رهن بانک مسكن شعبه احمدآباد می باشد و در صفحه 479 دفتر 569 ذیل 
شماره 113801 به نامش ثبت و سند چاپی 473928 ســری د صادر و طبق گواهی دفتر 
امالک بازداشت نبوده و به علت جابجایی اســناد مالكيت مفقود گردیده است و تقاضای 
صدور ســند مالكيت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در این آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن یا سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 

نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد المثنی سند مالكيت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 457743 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان  )238 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

2/308 شــماره صادره: 1398/42/563058- 1398/2/12 نظر به اینكه ســند مالكيت 
دفترچه ای 6 دانگ پالک ثبتی شــماره 29 فرعی از 474 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان تحت شــماره چاپی 211534 و شــماره دفتر 1103 و صفحه 149 به نام 
خانم سولماز احمدپور ثبت و صادر و تسليم گردیده اســت، سپس طی سند انتقال شماره 
157169 مورخ 1382/08/12 آقای غالمعلی كهن زاد انتقال شده است، سپس نامبرده با 
ارائه درخواست كتبی به شماره وارده  1398/002225 مورخ 1398/02/03 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی كه امضا شهود آن ذیل شماره یكتای 139802157023000046 
مورخ 1398/02/03 به گواهی دفترخانه 71 اصفهان رســيده است مدعی است كه سند 
مالكيت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالكيت 
ملک فوق را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا سند معامله به این اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 457832 قویدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان )247 

كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

2/310  خانم طاهره فخری دارای شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به كالسه 45/98 
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه 
خاتون روحانی اسفيدواجانی به شناسنامه 72 در تاريخ 91/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره فخری، ش.ش 33، 
2- فاطمه فخری، ش.ش 58، 3- خديجه فخــری، ش.ش 10، 4- زهرا فخری، ش.ش 
3 )فرزندان اناث متوفی( متوفی به غير از ورثه فوق ورثه ديگــری نداردد.  اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 458143 احمدی رئيس شعبه اول شورای حل 

اختالف تيران )139 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

2/314  خانم طاهره فخری دارای شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواست به كالسه 44/98 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد 
فخری اسفيدواجانی به شناســنامه 1571 در تاریخ 91/3/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره فخری، ش.ش 33، 
2- فاطمه فخری، ش.ش 58، 3- خدیجه فخری، ش.ش 10، 4- زهرا فخری، ش.ش 3 
)فرزندان اناث متوفی( 5- معصومه خاتون روحانی اسفيدواجانی، ش.ش 72 )همسر متوفی(  
متوفی به غير از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 458102 احمدی رئيس شعبه اول شــورای حل اختالف تيران )147 كلمه، 

1 كادر(
ابالغ رای

2/311 كالسه 97/1042 شماره دادنامه: 50  تاريخ رسيدگی: 98/1/25 مرجع رسيدگی: 

شعبه اول حقوقی شــوراهای حل اختالف تيران، خواهان: يونس شــجاعی ارانی فرزند 
مصطفی به  نشانی تيران رضوانشهر منطقه صنعتی خ دوم مركزی سنگبری مهاجر، خوانده: 
سيد جواد نوربخش شورابی به نشانی مجهول المكان،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد: رای شورا: در خصوص دادخواست يونس شجاعی ارانی فرزند مصطفی به 
طرفيت خوانده سيد جواد نوربخش شورابی به خواســته مطالبه مبلغ 82/000/000 ريال 
وجه يک فقره چک به شماره 841427 مورخ 97/10/19 عهده بانک صادرات شعبه تيران 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه 
عدم پرداخت وجه چک، از ناحيه بانک محال عليه و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی 
شورا و نظر به اينكه اصل سند تجاری در يد دارنده چک حكايت از مديونيت صادر كننده و 
ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده دليلی كه حكايت از پرداخت 
وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 98/1/24 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دين و مستندا به مواد  198 
و 519 و 522 از  قانون آئين دادرســی مدنی و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حكم به محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 
82/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک تا زمان اجرای حكم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحيه بانک مركزی و پرداخت 
 2/440/000 ريال بابت هزينه دادرســی و تمبر الصاقی در حق خواهــان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 
 و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومی و حقوقی تيران می باشد. 
م الف:457214 شعبه اول مجتمع شماره يک حقوقی شــورای حل اختالف تيران و 

كرون )348 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/309 شماره: 814/97 حل9 ، مرجع رسيدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف 
خمينی شهر به نشانی: درچهـ  خيابان امامـ  خيابان سجاد، وقت رسيدگی: ساعت 16:30 
بعدازظهر مورخه 1398/03/22 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: زهرا مداح 
دنبه ، نام پدر: احمد ، نشــانی: درچه ميدان امام بلوار طالقانی طال هســتی ؛ مشخصات 
خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حسين سروری ، نام پدر: رضا ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
مبلغ 46/000/000 ریال جهت ورود خسارت به یک دســتگاه سواری به شماره انتظامی 
937 د 38 ایران 67 ، دالیل خواهان: جلســه جهت اســتماع شهادت شــهود می باشد و 
آقای سروری در وقت مقرر باید شهود خود را حاضر نماید ، گردش كار: خواهان.خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسيدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف: 455307  رئيس شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر)206 

كلمه، 2 كادر(
ابالغ رای

2/313 شماره دادنامه: 1295/97، شــماره دادنامه: 2037-97/08/19 ،مرجع رسيدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: علی اله خدا فروشانی نشانی: خمينی 
شهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی , وكيل: خانم پریسا غياثی نشانی: خمينی 
شهر خ شریعتی جنوبی پاســاژ الزهرا ط اول ؛ خوانده: ميالد ماه پيشانيان نشانی: مجهول 
المكان ، خواسته: مطالبه وجه چک )غيابی( گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسيدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی اله خدا فروشــانی با وكالت خانم پریسا غياثی 

به طرفيت آقای ميالد ماه پيشانيان به خواسته مطالبه مبلغ یكصد ميليون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 16454438-94/7/5 عهده بانک سامان شعبه خام اصفهان بانضمام 
خسارت دادرسی و خســارت تاخير تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی مورخه 
97/08/07 و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی شــورا و نظر به اینكه از ناحيه خوانده 
دليلی كه حكایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/8/7 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و 
مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئين دادرسی مدنی حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ یكصد ميليون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخير تادیه از تاریخ سر رســيد چک تا زمان اجرای حكم كه توسط دایره محترم 
اجرای احكام حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مركزی محاسبه می گردد و 
پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همين شورا و سپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاكم عمومی 
حقوقی خمينی شــهر می باشــد. م الف: 455383   محمدرضا توازیانی قاضی شعبه 

دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )386 كلمه، 4 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/315 شماره: 2796/97 حل12 ، مرجع رسيدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمينی شهر به نشانی خمينی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی كوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسيدگی: ساعت 09:45 صبح روز سه شنبه 
مورخه 1398/03/21 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: محمدرضا قنبرپور ، نام 
پدر: براتعلی ،نشانی: بلوار آزادگان بلوار جانبازان معلم 16 ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام 
خانوادگی: عليرضا درویشی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخير تادیه ، دالیل خواهان: كپی چک و گواهی عدم پرداخت ، گردش 
كار: خواهان.خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذكور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی 
حاضر گردد. م الف: 457697  رئيس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی 

شهر)188 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

2/316  آقای مجيد عامری دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به كالسه  80/98 
ش 1 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
علی عامری به شناســنامه 5 در تاریخ 95/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و یک دختر و یک همسر دائمی كه 
عبارتند از: 1-مهرداد عامری، ش.ش 8 متولد 65/1/15 فرزند متوفی 2- مجيد عامری، 
ش.ش 9 متولــد 1356/5/15 فرزند متوفی 3- غالمرضا عامــری، ش.ش 1446 متولد 
1348/4/28 فرزند متوفی 4- ســعيد عامــری، ش.ش 1180006534 متولد 68/6/16 
فرزند متوفی 5- محمد علی عامری، ش.ش 10 متولد 53/3/15 فرزند متوفی 6- حميدرضا 
عامری، ش.ش 3758 متولد 44/11/27 فرزند متوفی 7- مریم عامری، ش.ش 1 متولد 
50/1/4 فرزند متوفی 8- سكينه عامری، ش.ش 8 متولد 1326/2/4 همسر متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی 
اعتراضی دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 458572 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اردستان )191 كلمه، 2 كادر(
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فندایک:
حریف لیورپول هر که 
باشد، فینال را می بریم

ویرژیل فن دایک، ستاره هلندی خط دفاعی 
لیورپــول کــه در 
جریــان پیروزی 
و  دراماتیــک 
کامبک رویایی 
این تیــم مقابل 
نقش  بارســلونا 
داشــت  مهمــی 
می گویــد لیورپولی ها نگران حریف شــان 
در فینــال چمپیونزلیگ نیســتند و در آن 
مســابقه مقابل هر تیمی قرار بگیرند، تنها 
با هدف پیــروزی به میــدان خواهند رفت. 
فن دایک بعد از پیروزی 4-0 لیورپول مقابل 
بارســلونا در آنفیلد به خبرنگاران گفت: ما 
احســاس می کنیم هر کجا و هر زمان که به 
میدان برویم، می توانیم هر تیمی را شکست 
بدهیم. ستاره خط دفاعی لیورپول در ادامه 
گفت: ما در هیــچ بازی با ایــن ذهنیت به 
میدان نمی رویم کــه نمی توانیم حریف مان 

را شکست بدهیم.

 درگیری نیمار و دراکسلر 
در رختکن پاری سن ژرمن

به دنبال نتایــج نه چندان دلچســب اخیر 
فوتبــال  تیــم 
پاری ســن ژرمن، 
اتفــاق  یــک 
یند  شــا خو نا
دیگر هم برای 
این تیم رخ داده 
که آن درگیر شدن 

بازیکنان این تیــم در رختکن دو تن از 
بوده است. نیمار، ســتاره برزیلی پاریسی ها 
که به تازگی از بند مصدومیت خارج شــده 
و به ترکیب برگشته با هم تیمی آلمانی اش 
یولیان دراکسلر درگیر شــده است که این 
به نارضایتی هــواداران از وضعیت تیمی که 
تنها یکــی از 7 بازی اخیر خــودش را برده 
دامن زده است. روزنامه پاریسی نوشته است 
که درگیری نیمار با دراکســلر پس از فینال 
جام حذفی که در آن PSG در ضربات پنالتی 
به رن باخت، صورت گرفت؛ وقتی که ستاره 
برزیلی تعدادی از هم تیمی های جوانش را به 
کم کاری و نادیده گرفتن بازیکنان باتجربه تر 

تیم متهم کرد.

 توضیح زیدان بابت 
خط زدن نام گرت بیل

زمانی که زیدان فهرســت تیمش برای این 
بــازی را اعــام کرد، 
بسیاری شگفت زده 
شــدند؛ چون نام 
بیل در فهرســت 
دیــده نمی شــد. 
زیدان پــس از برد 
سه بر دو تیمش گفت: 
»من باید بازیکنان را انتخاب کنم. آیا قصد 
داشتم به او پیامی بدهم؟ نه؛ اما شما هر طور 
که دوست دارید، این کار را تفسیر کنید ولی 
من باید بازیکنان تیم را انتخاب کنم، همین 
و بس.« وینیسیوس در این بازی به میادین 
برگشت و برای نخستین بار زیر نظر زیدان 
بازی کرد. زیدان گفت: »او باید تاش کند. 
دو بازی باقی مانــده و حاال زمان فکر کردن 
به سال آینده اســت.« از او سوال شد که آیا 
وینیســیوس باید به کوپا آمه ریکا برود و او 
گفت: »خب، من که تیته نیســتم. ببینیم 

چه می شود.«

 پاسخ منفی اومتیتی
 به یوونتوس

یوونتوس بعد از ناکامــی در لیگ قهرمانان 
اروپا به دنبال تقویت خط 
دفاعی خود در فصل 
نقــل و انتقــاالت 
تابســتانی است. 
یکی از گزینه های 
یووه بــرای تقویت 
خط دفاعی ســاموئل 
اومتیتی فرانسوی است که جایگاه خود را در 
ترکیب بارسلونا از دست داده و نیمکت نشین 
شده است. رای اسپورت نوشت که یوونتوس 
برای جذب اومتیتی با این بازیکن وارد مذاکره 
شده؛ اما پاســخ او منفی است. به نوشته این 
کانال ایتالیایی، اومتیتی با وجود اینکه جایگاه 
خود را در بارسلونا از دست داده؛ اما می خواهد 
که تا پایان قراردادش؛ یعنی سال ۲0۲0 در 

تیم آبی اناری ها بماند.

درخواست قطعی برانکو از مسئوالن پرسپولیس

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 محرومیت بازیکن سپاهان
 لغو می شود

کمیته انضباطی درخصوص بازیکن تیم سپاهان 
اصفهان، رای خود را صادر کــرد. پس از صدور 
قرار دستور موقت درخصوص رفتار غیر ورزشی 
ســیاوش یزدانی، بازیکن ســپاهان اصفهان، با 
توجه به تصمیم اخیــر کمیته انضباطی مبنی بر 
رفع اثر دســتور موقت مذکور، اعام می شود که 
سیاوش یزدانی از تاریخ صدور این نامه مجاز به 
ادامه فعالیت و همراهی تیم سپاهان است. حکم 

مقتضی متعاقبا اعام خواهد شد.

 جانشین سیدجالل
 از انگلیس می آید؟

با توجه به باال رفتن ســن ســیدجال حسینی، 
برانکو قصد دارد برای فصــل جدید یک مدافع 
باتجربه به ترکیبش اضافه کند. شنیده ها حاکی 
از آن است که این مدافع، رایان تفضلی، بازیکن 
دورگه ایرانی- انگلیسی است که در فصل جاری 
در پیتربرو به میدان رفته اســت. یکی از عواملی 
که این انتقال را هموار می کند، تمام شدن مدت 
قرارداد این مدافع با پیتربرو است. تفضلی در فصل 
جاری یکی از بازیکنان ثابت پیتربرو بود؛ اما تیم 
این بازیکن با قرار گرفتن در رده هفتم لیگ یک 
انگلیس از صعود به چمپیون شیپ بازماند و مربی 
پیتربرو، جدایی تفضلی را تایید کرده است. پیش 
از این نیز کارلوس کی روش برای مدتی عملکرد 
این مدافع را در نظر گرفته بود تا او را به تیم ملی 
دعوت کند؛ اما ایــن اتفاق نیفتــاد. باید منتظر 
ماند و دید این مدافع ۲7 ساله که پیش از این از 
عاقه اش برای حضور در تیم ملی ایران خبر داده 
بود، برای بیشتر شدن شانس دعوت به تیم ملی، 
حاضر به حضور در ایران و بازی در پرســپولیس 

می شود؟!

 رای قطعی محسن فروزان
 هفته آینده اعالم می شود

در دیدار تراکتورســازی مقابل ســپیدرود بود 
که محسن فروزان با شــایعه شرط بندی مواجه 
شــد. مدتی بعد، او از هرگونه فعالیت ورزشــی 
محروم شد و حاال منتظر است تا درباره آینده اش 
تصمیم گیری شــود. براتی رییس کمیته اخاق 
فدراســیون فوتبال درباره آینده فروزان گفت: 
»رای مربوط به این پرونــده را هفته آینده اعام 
می کنیم. قبل از آن هرگونــه گمانه زنی را قبول 
نداریم و هرچه که باشــد را تکذیب می کنیم.« 
رییس کمیته اخاق فدراســیون فوتبال از روند 
رسیدگی به این پرونده امتناع و توضیحات الزم 

را به بعد از اعام رای موکول کرد.

در حاشیه

کمک نایب قهرمان گردان گود 
به آسیب دیدگان سیل

نایب قهرمان نخستین دوره رقابت های گردان گود 
)انتخاب قوی ترین ورزشــکار زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی( در اقدامی ارزشمند تمام مبالغ و هدایای 
دریافتی در جشن قهرمانی خود را به ۶ تخته فرش 
تبدیل و به مناطق ســیل زده اهدا کرد. به حاج از 
استان اصفهان در نخســتین مسابقات گردان گود  
به مقام دوم کشور دست یافت و در مسابقات استانی 
این رشــته صاحب عنوان نخست شــد. بر همین 
اساس، اهدای شش تخته فرش توسط این ورزشکار 
اخاق مدار آران و بیدگلی به مناطق سیل زده بسیار 
ستودنی است و ارزش ریالی آن حدود 1۲0 میلیون 

ریال اعام شده است.

 پیام غیرمنتظره یزدانی
 به دیوید تیلور

دیوید تیلور دارنده مدال طای کشتی آزاد جهان 
در سال ۲018، دوشــنبه شب در جریان مسابقات 
»مبارزه در خیابان« از ناحیــه پا دچار مصدومیت 
شد. این کشتی گیر آمریکایی که ۲ بار مقابل حسن 
یزدانی قرار گرفته و هر ۲ بار هــم پیروز بوده، حاال 
حضورش در مسابقات جهانی ۲019 در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. پس از مصدومیت اخیر تیلور، حسن 
یزدانی قهرمان المپیک و جهان با انتشار پیامی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت:»دیوید امیدوارم که 
مصدومیتت جدی نباشــد و دعا می کنم که هرچه 
سریع تر بهبود پیدا کنی.«با اینکه در ماه های اخیر 
تیلور بارها برای یزدانی کری خوانی کرده، حاال این 
نابغه ایرانی واکنشی متفاوت به مصدومیت رقیبش 

داشته و برای او آرزوی سامتی کرده است.

منهای فوتبال

در حالی که انتخاب ورزشگاه کربا از سوی باشگاه 
ذوب آهن به عنوان پوئن مثبت برای نماینده ایران در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا محسوب می شد و  
حتی  سعید آذری هم در رنج نامه 14 بندی خود به 
این انتخاب افتخار کرده بود؛ در جریان دیدار ذوبی ها 
با تیم الزورا، اتفاقات تلخی در زمین مســابقه روی 
داد که این انتخاب را زیر ســوال برد؛  به طوری که  
هم اکنون این سوال مطرح اســت که آیا مسئوالن 
و مدیران باشــگاه ذوب آهن باز هم روی سیاســت 
میزبانی از النصر عربستان در ورزشگاه کربا تاکید 
خواهند کرد یا در تصمیمی فوری و اضطراری، مکان 
میزبانی از رقیب سعودی خود را تغییر خواهند داد؟  
 در چهارچوب رقابــت های مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان آســیا، تیم ذوب آهن در حالی در دومین 
بازی دور برگشــت مقابل تیــم الزورا عــراق قرار 
گرفت که این تیم برای صعــود از این مرحله تنها به 
کسب یک امتیاز نیاز داشت. در این بازی ابتدا زبیر 
نیک نفس در دقیقه ۲8 ذوب آهن را پیش انداخت؛ 
اما گل های عاء عبــاس و عبدالرحیم در دقایق 44 
و ۶1 ورق را به ســود تیم الزورا برگرداند؛ البته این 
پایان کار نبود و تیم شایسته علیرضا منصوریان در 
دقیقه ۲+90 توســط رضا حبیب زاده به گل تساوی 

دست یافت.
بعد از گلزنی حبیب زاده بود که بازی به تشنج کشیده 
شده و تماشاگران تیم میزبان، اقدام به پرتاب اشیایی 
به داخل زمین کردند؛ به طــوری که داور، این بازی 
را برای مدت زمانی  متوقف کــرد و به خاطر تامین 
امنیت بازیکنان دو تیم، زودتــر از پایان وقت های 
اضافی تعیین شده، ســوت پایان بازی را به صدا در 

آورد.
هجوم طرفداران الزورا به داخل زمین ورزشگاه 30 
هزار نفری کربا باعث شــد تــا بازیکنان ذوب آهن 
برای دقایقی وحشت زده از رفتارهای صورت گرفته 
تنها در فکر رسیدن به نقطه ای امن باشند تا از این 

صحنه های تراژیک، جان سالم به در ببرند.
بازیکنان ذوب آهن که انتظار چنین برخوردی را از 
سوی تماشاگران عراقی نداشتند، بعد از پایان بازی 
واکنش های تندی نسبت به روی دادن این اتفاقات 

در ورزشگاه کربا از خود نشان دادند.
میاد فخرالدینی که به دلیل نشان دادن عکس العمل 

در مقابل رفتار تماشــاگران و پرتاب سنگ، از سوی 
داور از این بازی اخراج شد و بازی بعدی تیمش مقابل 
النصر عربستان را از دســت داد، در پایان این بازی 
گفت »این بازی، شرایط ســختی داشت. متاسفانه 
از زمانی که تیم حریف جلو افتــاد، هروقت ما کنار 
زمین از توپ جمع کن ها توپ می خواستیم، توهین 
می کردند. 45 دقیقه نیمــه دوم که خودم کنار خط 
بودم، شدیدترین فحاشی ها را به خودم و خانواده ام 
انجام دادند. جالب اینکه به ایران هم فحش می دادند. 
فکر می کنم خدا این صحنه ها را دید و باعث شد در 

دقایق پایانی گل بزنیم و صعود کنیم.«
دروازه بان تیم ذوب آهن یکی دیگراز بازیکنانی بود 
که با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به انتقاد 
از میزبانی کربا پرداخت. او صراحتا اعام کردکه این 
ورزشگاه نشانه هایی از ایران دارد و مشخص است که 

توسط ایرانی ها ساخته شده. 
مظاهری همچنین بابت اینکه چنیــن امکاناتی در 
ایران نیست؛ اما برای عراقی ها در نظر گرفته می شود، 

حسرت خورده است.
بروز این اتفاقات تلخ در ورزشــگاه کربا، برگزاری 
آخرین دیدار این تیم برابر النصر عربستان را در این 
ورزشگاه مورد تردید قرار داده است؛ به طوری که این 
سوال را ذهن فوتبال دوستان ایجاد کرده که آیا این 

انتخاب، انتخاب درستی بوده است یا خیر؟
سخنگوی باشگاه ذوب آهن هم از احتمال تغییر این 
ورزشگاه خبر داد. احمد جمشیدی با بیان اینکه  ما 
شــهر کربا را از نظر بعد فرهنگی به عنوان میزبان 
انتخاب کردیم که از لحاظ روحی باعث تقویت تیم 
شود و خیلی مسائل دیگر که در هیئت مدیره درباره 
آنها بحث شد،گفت: متاسفانه مشکاتی پیش آمد که 

باید موضوع برگزاری بازی با النصر در کربا را مجددا 
بررسی کنیم.

او ادامه داد: این طور که به ما اطاع دادند، بعد از بازی 
هم مشکات بیشتر بوده اســت. آقای آذری، صبح 
یک پیام برای هیئت مدیره فرســتاد که با توجه به 
این مسائل و مشــکات و بازی آینده ما برابر النصر 
عربستان که قرار است در کربا برگزار شود، ما باید 

چه کار کنیم؟
وی تصریح کرد: باید زمینه را فراهم کنیم و احتمال 
تغییر مکان بــازی وجــود دارد. در این خصوص در 
جلســه آینده هیئت مدیره تصمیم گیری می کنیم. 
احتمــال تغییر مکان بــازی ما با النصر عربســتان 
زیاد اســت و احتماال بازی را در باشگاه ایرانیان دبی 
 برگــزار می کنیم که بــا ما همــکاری خیلی خوبی

 داشتند.

امارات، جایگزین عراق می شود
تردیددرسیاستمیزبانیازالنصرعربستاندرورزشگاهکربال؛

  عکس روز

واکنش اسطوره بسکتبال جهان به کامبک لیورپول
شب گذشته لیورپول در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا میزبان بارسلونا بود و 
این دیدار را با 4 گل به سود خود پایان داد تا کامبکی رویایی و دیوانه وار داشته باشد درنتیجه یاران 
مسی از رسیدن به فینال باز ماندند. این دیدار فوتبال با واکنش لبرون جیمز اسطوره بسکتبال 
ملقب به پادشاه همراه شد. وی با انتشار تصاویری هیجان زدگی خود نسبت به این دیدار را به 

تصویر کشید و به نوعی عملکرد قرمزهای آنفیلد را در شب گذشته شگفت انگیز دانست.

درخواست قطعی برانکو از مسئوالن پرسپولیس
حضور برانکو ایوانکوویچ در باشــگاه و نشســت او با ایرج عرب که روز سه شــنبه اتفاق افتاد، باعث شد 
گمانه زنی های زیادی در مورد لیست ورود و خروج پرســپولیس در پایان فصل مطرح شود؛ در حالی که 
برانکو در این نشست تاکید بر حفظ شاکله تیمش کرد. در صحبت هایی که برانکو در این زمینه با مدیریت 
باشگاه پرسپولیس داشته، درخواست کرده که حتی قرارداد نفراتی که رو به اتمام و به نوعی مشروط است 
نیز قطعی و تمدید شود تا بعد از اتمام لیگ در یک فرصت مناسب برای فصل آینده آماده شوند. در این بین 
بازیکنانی هستند که خودشان تمایل چندانی برای ماندن در پرسپولیس ندارند و به نوعی از نیمکت نشینی 
خسته اند و احتمال اینکه این بازیکنان در پایان فصل از جمع سرخ پوشان جدا شوند، زیاد است. مهم تر از 
همه اینکه برانکو به دنبال تقویت خط دفاع و حمله تیمش است و به زودی بازیکنان مدنظرش برای این 

دو پست را به باشگاه پرسپولیس اعام خواهد کرد.

دستیار لیکنس گزینه هدایت تیم ملی!
عدم انتخاب سریع و شفاف سازی در مورد گزینه های تیم ملی باعث ایجاد شایعات جدیدی شده و یکی از این 
شایعات تاکید می کند مارک ویلموتس بازیکن اســبق تیم های سنت ترویدن، ِمِچلِن، استاندارد لیژ، بوردو و 
شالکه )دو مقطع( که تا 34 سالگی در مستطیل سبز بازی کرد و در 4۲1 بازی 133 بار موفق به گلزنی شد، 
قرار است به عنوان سرمربی تیم ملی ایران به کار گرفته شود. ویلموتس روی نیمکت پرستاره ترین نسل تاریخ 
تیم ملی بلژیک بود؛ اما با این تیم در جام جهانی و جام ملت های اروپا موفق به کســب قهرمانی نشد.گفتنی 
است در 19 بازی، ویلموتس به عنوان دستیار جورج لیکنس سرمربی فعلی تراکتورسازی تبریز، هدایت تیم 
ملی بلژیک را بر عهده داشت؛ سپس جانشین لیکنس روی نیمکت بلژیکی ها شد. گفته می شد این مربی قرار 
است هدایت تیم ملی ساحل عاج را برعهده بگیرد؛ اما به یکباره، شایعاتی مطرح شد مبنی بر حضورش روی 

نیمکت تیم ملی ایران!

رییسهیئتبدمینتوناصفهان:

 در سال 97 شرایط مطلوبی نداشتیم
رییس هیئت بدمینتون اصفهان، پیرامون آخرین وضعیت رشته بدمینتون در استان اظهار داشت: پس 
از یک دوره چند ساله در بعضی از مسائل پیشرفت داشــتیم، تعداد ملی پوشان این رشته در اصفهان 
افزایش یافت، در سال 97 دو بازیکن بانوی اصفهان تا آخرین مراحل انتخابی تیم ملی نیز صعود کردند؛ 
اما در آخرین مرحله به دلیل مصدومیــت از حضور در تیم ملی بازماندند. بیــژن رجائیان ادامه داد: 
بازیکنان خوبی در رده سنی جوانان و نوجوان در اختیار داریم؛ البته بازیکن سازی یک امر زمانبر است 
و نیاز به حوصله امکانات و زمان دارد، نمی گویم وضعیت خیلی خوبی داشتیم؛ اما با این وجود وضعیت 
ما نیز بد نبود. وی در خصوص افت نسبی بدمینتون اصفهان و کاهش تعداد ملی پوشان در طی سال 
گذشته تا کنون، افزود: زمانی که من هیئت را در اختیار گرفتم، اصفهان دو ملی پوش داشت، از سال 95 
تا 9۶ این تعداد به هفت نفر رسید، زمانی که بحث ملی پوش مطرح می شود باید انتظار داشت که یک 
بازیکن جوان حداقل چهار تا پنج سال تمرین کند تا به حد تیم ملی برسد. رجائیان ادامه داد: بازیکنانی 
هم که در طی سال های گذشته به تیم ملی راه یافتند، دستاورد هیئت قبلی بودند، به هر حال سیستم 
قهرمانی فراز و نشیب های زیادی دارد، شخصا اعام می کنم در سال 97 شرایط مطلوبی نداشتیم که 
عمده این اتفاقات ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بود. رییس هیئت بدمینتون اصفهان، در خصوص 
فعالیت خود در طی سال های اخیر اضافه کرد: سال چهارم و آخرین سال حضورم در هیئت بدمینتون 
در حال سپری شدن است، در خصوص آینده نیز نمی توانم اکنون صحبت کنم و اینکه در سال آینده 
نیز کاندید شوم، بستگی به شرایط دارد. وی ادامه داد: هیئت بدمینتون اصفهان را با حدودا 50 میلیون 
بدهی تحویل گرفتم، انبارهای هیئت خالی بود و زیرساخت های این رشته نیز در اصفهان اصا مساعد 
نبود؛ اما اکنون می توانم اعام کنم که هیئت بدهی ندارد و زیر ساخت های این رشته نیز در اصفهان 

به حالت مطلوبی رسیده است.

سرپرستتیمفوتبالسپاهاندرخصوصبازیهفتهگذشته
سپاهانوماشینســازیتبریز،اظهارکرد:بازیخوبیبود،
بازیکنانهمهتمامتالششانراانجامدادندوبهآنچیزیکه
میخواستند،رسیدند؛سهامتیازبازیراباتدابیرکادرفنیبه
دستآوردیم.ویبابیاناینکهبازیکنانشرایطروحیخوبی

دارند،افزود:از16اردیبهشتماه،تمریناتراشروعکردیمتا
تیمبرایبازیمقابلپدیدهآمادهشود.

رضافتاحیخاطرنشانکرد:مقابلپدیدهمحرومنداریم؛اما
کومانمصدومیتیداردکهکادرپزشکیتیمدرتالشهستند
تااینبازیکنرابهبازیباپدیدهبرســانند.فتاحیبااشارهبه

اینکهتاآخرینروز،تالشمانرابرایکسبعنوانقهرمانی
انجاممیدهیم،تاکیدکرد:هرتیمیکهدرلیگبرتراول،دوم
یاسومشود،میتواندسهمیهآسیارابهدستآورد؛اماهدف
تیمسپاهان،قهرمانیاســت.ویدرخصوصشعارهاییکه
درورزشــگاههاعلیهقلعهنوییمربیسپاهاندادهمیشود،
اظهارکرد:قلعهنوییمردبزرگیاستکهمربیتیمملیبوده
واینشعارهاییکهدرورزشگاههاعلیهاودادهمیشود،دور

ازانتظاراست.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان:

شعارها علیه قلعه نویی دور از انتظار است

سمیهمصور
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تربیت ۸۸ هزار حافظ قرآن  در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

 آتش سوزی در ساختمان 
پنج طبقه خیابان باهنر

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی اصفهان از 
وقوع حادثه آتش ســوزی در ساختمانی پنج 
طبقه در خیابان شهید باهنر اصفهان خبرداد. 
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه آتش 
سوزی در منزل مســکونی در ساختمانی پنج 
طبقه در خیابان باهنر اظهــار کرد: این حادثه 
ساعت ۱۰ و ۴۷ دقیقه صبح به ستاد فرماندهی 
آتش نشانی اصفهان گزارش شده است. وی با 
بیان اینکه نیروهای امداد از ایستگاه های شش 
و ۱۶ آتش نشانی اصفهان برای اطفای حریق به 
محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: سکنه این 
منزل مسکونی در خانه حضور نداشته و یکی از 
واحدهای طبقه دوم منزل مسکونی پنج طبقه 
در این حادثه آســیب دیده اســت. سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه از گسترش حریق به دیگر 
طبقات ساختمان جلوگیری شده است، ادامه 

داد: علت این حادثه در دست بررسی است.

تولید و پخش دو مستند 
هواشناسی در صدا و سیمای 

مرکز اصفهان
در راســتای تحقق اهداف سازمان هواشناسی 
و به لحاظ بســط و گســترش نقش و وظایف 
هواشناسی و توسعه هواشناســی کاربردی و 
ارتباط بی واسطه با کاربران نهایی و در راستای 
ارائه خدمات به عامه، روابط عمومی هواشناسی 
اســتان اصفهان با همکاری صدا و ســیمای 
مرکز اصفهان در قالب برنامــه اصفهان امروز 
به تولید و پخش دو برنامه ۷ دقیقه ای با عنوان 
»هواشناســی ملزوم زندگی امــروزی«  اقدام 
کرد که در تاریخ های ۱۰ و ۱2 اردیبهشت ماه 
۱398 بعد از خبر ساعت 2۰ از شبکه اصفهان 
پخش شــد. در این مســتند ابتدا کارشناس 
اداره پیش بینی و هشــدار ســریع به معرفی 
اجمالی از هواشناســی پرداخــت و در ادامه 
نحوه استخراج نقشــه های هواشناسی و تهیه 
گزارش پیش بینی و پیش آگاهی را ارائه کرد. 
در قسمتی از این مســتند بر چگونگی لزوم و 
ضرورت نقش هواشناســی در زندگی روزمره 
اشــاره شــد و اینکه چگونه مردم می توانند با 
اطالع به موقع از شــرایط جــوی برنامه های 
خود را تنظیم کنند و در شرایط بحرانی کمتر 
خسارت دیده یا با پیشگیری به موقع خسارت 
وارده را به حداقل برسانند. در ادامه کارشناس 
اداره تحقیقات کاربردی هواشناســی استان 
اصفهان پیرامون تهک صحبت کرد و به نقش و 
جایگاه هواشناسی و ارتباط تنگاتنگ آن با سایر 
بخش ها نظیر هوانوردی، کشــاورزی، صنعت، 
دامداری، شهرسازی، حمل و نقل و  ... اشاره ای 
داشت. هواشناسی با شناخت نیاز کاربران نهایی 
اقدام به تولید محصول مــورد نیاز آنها کرده تا 
ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها با انجام 
طرح های مطالعاتــی و پروژه های تحقیقاتی، 
داده های علمی و به روز، متناسب با نیاز کاربران 

در اختیار آنها بگذارد.

»ماده ببر« به هنرستان 
هنرهای زیبا می آید

تئاتــر کمدی »مــاده ببــر« بــه کارگردانی 
محمدجواد ســجادی از 23 اردیبهشــت ماه 
اجرای خود را در آمفی تئاتر هنرستان هنرهای 
زیبا آغاز می کند. کارگردان ایــن تئاتر اظهار 
کرد: داریو فــو، نمایشــنامه نویس ایتالیایی، 
نمایشــنامه ای با عنوان »افســانه ببر« دارد 
که کمدی »مــاده ببر« نیز بر اســاس همین 
نمایشــنامه نوشته شــده اســت. محمدجواد 
ســجادی ادامه داد: موضوع ایــن نمایش نقد 
فضای سیاســی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
است و تمام تالش گروه اجرایی ما بر این بوده 
که بتوانیم در قالب طنز، این فضا را به نمایش 
بگذاریم و در ذهن تماشاگر عالمت سوال ایجاد 
کنیم. وی افزود: کمدی »ماده ببر« پیش تر دو 
بار در اصفهان و یک بــار در تهران روی صحنه 
رفته و قصه آن نیز در کشــور چین می گذرد. 
به این شرح که سربازی در یکی از جنگ های 
داخلی چین با یک ببر ارتباط برقرار می کند و 
بعد متوجه می شــود که این ببر به عنوان نماد 
ایســتادگی و اتحاد چین، می تواند بسیاری از 
مشکالت مردمش را حل کند. سجادی، با اشاره 
به بازسازی تاالر هنر اصفهان گفت: از این بابت 
هم خوشحالم و هم ناراحت و این حس و حال 
اکثر همکاران من است. خوشحال به این سبب 
که قرار است این مکان به پردیس تئاتر تبدیل 
شود و تعداد سالن های آن افزایش پیدا کند و 
ناراحت به این دلیل که در مدت بازسازی تاالر 
هنر، به دلیل محدود بودن سالن های تئاتر در 
اصفهان، هنرمندان به مشــکل برمی خورند و 

هزینه های زیادی را متحمل می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:
 تربیت ۸۸ هزار حافظ قرآن 

در اصفهان
 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار 
کرد: در ســال 9۱ مقام معظم رهبری در مشــهد 
مقدس فرمودند باید ۱۰ میلیــون نفر حافظ قرآن 
کریم در کشور داشته باشــیم، در همین راستا نیز 
ســازمان اوقاف و امور خیریه با راه انــدازی مراکز 
فرهنگی قرآنی در جوار بقاع متبرکه، اجرای طرح 
ملی تربیت حافظان قرآن کریــم را آغاز کرد که در 
طول سال های گذشته اســتان اصفهان نیز در این 
راستا توانســته اســت با اجرای این طرح موفق به 
تربیت 88 هزار نفر حافظ قرآن کریم شود  که این 
افراد حداقل 3 جزء قرآن را حفظ شده اند و این طرح 
با همکاری ۷۵۰ مربی قرآنی در اســتان اجرایی و 
محقق شده اســت.  حجت االسالم رضا صادقی، در 
ادامه به ایجاد ســتاد حفظ مجازی قرآن کریم در 
جوار مقبره عالمه مجلسی )ره( اصفهان اشاره کرد 
و گفت: این ســتاد نیز از جمله دستاوردهایی اداره 
کل اوقاف استان است که با اجرای طرح ملی تربیت 
حافظان قرآن کریم در استان اصفهان محقق شد. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه 
افزود: اجرای طرح مصحف شریف قرآن کریم نیز با 
هدف کمک به مناطق محروم و همچنین ترویج و 
نشر فرهنگ قرآنی از جمله اقداماتی بوده که توسط 
سازمان اوقاف و امور خیریه در سال های اخیر اجرا 
شــد و در اســتان اصفهان نیز اجرای این طرح با 
استقبال بی نظیر مردم روبه رو شد که در این زمینه 
نیز توانستیم با ترویج فرهنگ وقف قرآن به بسیاری 
از مساجد و اماکن متبرکه ای که در مناطق محروم 

بودند کمک کنیم.

رییس سازمان تبلیغات شهرستان 
اصفهان:

 قبول داریم حال وهوای شهر با 
ماه رمضان هم خوانی ندارد

 رییس ســازمان تبلیغات شهرســتان اصفهان در 
رابطه با حوزه اختیارات این سازمان برای برگزاری 
مراسمات تصریح کرد: سازمان تبلیغات مسئولیت 
برگزاری مراســم را بر عهده ندارد و بیشتر در بحث 
هماهنگی و ارائه نامه ها به مساجد و مراکز فرهنگی 
فعالیت می کند. رحیمی اذعان داشــت: سال های 
گذشته مراجعان بیشتری برای دریافت نامه جهت 
برپایی بنر در سطح شهر مراجعه کرده اند، اما آمار 
امسال کمتر شده اســت.  اعتکاف رمضانی یکی از 
مراسمی اســت که در ماه مبارک برگزار می شود؛ 
اما متاسفانه با وجودی که ســال های قبل چهار یا 
پنج مسجد در این زمینه با ما صحبت کرده، امسال 
تنها یک مســجد اعالم آمادگی کرده است. رییس 
سازمان تبلیغات شهرســتان اصفهان ادامه داد: در 
ایام ماه مبارک رمضان برنامه هایی مثل جزءخوانی، 
قرائت دعای افتتاح و ابوحمزه توســط مســاجد و 
مراکز فرهنگی برگزار خواهد شد و این برنامه ها در 
شب های مبارک قدر نیز با جدیت بیشتری دنبال 
می شــوند. وی پیرامون حال و هوای شهر اصفهان 
در این روزها گفت: قبول داریم که حال وهوای شهر 
با ماه رمضان هم خوانی ندارد و به خاطر جزیره ای 
عمل کردن مراکز، شاهد تجمعات گسترده نبوده ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
 بوم گردی ها

 ناجی گردشگری  هستند
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان در 
خصوص مــدل نگاه بــه بوم گردی هــا و برخی 
نگاه های هتلدارانه به بــوم گردی ها اظهار کرد: 
در اســتان اصفهان نگاه به بــوم گردی ها کامال 
متفاوت اســت، چراکه ضوابط اعمال شده برای 
بوم گردی ها با ضوابط بــرای هتل ها فرق دارد. 
وی افزود: بوم گردی توسط گردشگر برای تجربه 
زندگی و آشــنایی با معیشــت مورد نظر است. 
هرچند که بوم گردی ها باید برای افراد و کارکنان 
خود مجوز دریافت کنند و شاید عده ای با نام بوم 
گردی و بدون مجوز فعالیت کنند که جلوی آنها 
گرفته می شود، ولی این به معنای یکسان بودن 

مدل نگاه به هتل و بوم گردی ها نیست.
فریدون الهیاری در خصوص این موضوع که آیا 
افزایش بوم گردی ها موجب آســیب رساندن به 
مناطق نمی شود و گردشــگری را دچار چالش 
نمی کند، ادامــه داد: در حال حاضر در اســتان 
اصفهــان ۴2۰ مجوز بــوم گردی صادر شــده 
اســت؛ اما اینکه گفته شود افزایش بوم گردی به 
گردشگری آسیب می زند اینطور نیست؛ چراکه 
بوم گردی هــا موجب افزایش زیرســاخت های 
گردشــگری در مناطق هدف می شوند و همین 
 موضوع گردشــگری را از آســیب نجات خواهد

 داد.

 با گســترش حاشــیه نشــینی در کالن شهرها، 
به ندرت می توان شهرهایی را یافت که درگیر پدیده 
کارتن خوابی نشــده باشــند؛ پدیده ای که اگرچه 
یکی از معضــالت بزرگ اجتماعی اســت که بروز 
آن با حوزه های مختلفی ارتباط می یابد و مبارزه با 
آن نیازمند تصمیمات کالن است؛ اما از آنجایی که 
چهره شهرها را نازیبا کرده و بر فضای شهری تاثیر 
می گذارند، ساماندهی آنها پای شهرداری را نیز به 

میان می کشد.
توســعه صنعتی، جذابیتی برای مهاجرپذیر کردن 
اصفهان شــده و حاشیه نشــینی را با آسیب های 
اجتماعی نظیر کارتن خوابی همراه کرده اســت. 
کارتن خوابی، یکی از آسیب های اجتماعی است که 
در حاشیه شهرها نمود بیشتری دارد. در کالن شهر 
اصفهان 2 هزار و 38۴ هکتار از اراضی مسکونی را 
ساکنان حاشیه نشین تشکیل می دهند، از این رو 
نقش مدیریت شــهری برای ساماندهی این پدیده 

مشخص می شود. 
در کالن شــهر اصفهان 9 محله حاشــیه نشــین 
شناسایی و ۴۰۰ »نقطه بحران شهری« در فضاهای 
بی دفاع شهری مشاهده می شود، در آغازکار دوره 
پنجم شورای شهر توجه ویژه ای به موضوع حاشیه 
نشینی و به تبع، آســیب های اجتماعی آن مناطق 
شد و از ابتدای سال 9۷ بودجه ای برای ساماندهی 
»نقاط بی دفاع شــهری« پیش بینی شد به طوری 
که با همت شــهرداری اصفهان و به ویژه معاونت 

شهرســازی و فرهنگــی 
اقدامــات و خدماتی در 
جهــت افزایــش حس 
تعلق اجتماعی و کاهش 
آسیب های اجتماعی در 
نواحی حاشــیه نشــین 

شکل گرفت.
نایب رییــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شورای شــهر اصفهان در این باره می گوید: پدیده 
حاشیه نشینی محصول چند دهه سوءمدیریت در 
ساماندهی مهاجران و مدیریت متمرکز شهری است 
که توجه ای به مناطق حاشیه نشین و آسیب های 

اجتماعی مذکور نشــده 
و حتی زمانی مســئوالن 
شــهری خدماتی به این 
مناطق اختصاص نداده و 
با آســیب های اجتماعی 
تحمیل شــده بر شهر به 

دنبال راه چاره گشتند.
 از این رو در این دوره خدمــات ویژه ای در مناطق 
حاشــیه شــهر اعم از خیابان کشی، آســفالت و 
نورپردازی که سال ها از آن محروم بودند، اجرا شد تا 
کالبد مناطق حاشیه نشین با بقیه قسمت های شهر 
هم خوانی پیدا کند و این حس تعلق شهری در بین 

ساکنان آن مناطق رو به فزونی رود.
شهرداری اصفهان هم چنین بر توجه ویژه به مناطق 
حاشیه نشین که بیشتر از ســوی کارتن ها خواب 
انتخاب می شــوند، به ســاماندهی بی خانمان ها 
 و کارتن خواب ها هــم اهتمام ورزیــد و اقداماتی 
در ایــن زمینه انجــام داد که به گفتــه »کوروش 
محمدی« به پایان کارتــن خوابی در اصفهان ختم 

می شود.
 راه اندازی دفاتر تســهیل گــری در اصفهان که با 
بودجه یــک میلیارد و 2۰۰ میلیــون تومانی برای 
ســاماندهی کارتــن خواب ها انجام شــد از جمله 
اقدامات شهرداری اصفهان در این باره بود که برای 

اولین بار در کشور اجرایی شدند.
به گفته نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر اصفهان، شــهرداری در حال اجرایی 
کردن طــرح جامع احداث مرکــز جامع آموزش و 
توانمندسازی افراد آسیب دیده در مجموعه فدک 
اســت که با راه اندازی این مرکز هیچ کارتن خواب 
و بی خانمانی در ســطح شــهر اصفهان مشاهده 
نمی شود. برای اجرایی کردن این طرح، شهرداری 
اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

با تکمیل این پروژه شــهرداری اصفهان گام بلندی 
در راســتای پایان دهی به پدیده کارتن خوابی در 
این کالن شهر بزرگ کشــور بر می دارد؛ اتفاقی که 
می توانــد الگوی دیگر کالن شــهرها در مواجهه با 
این پدیده شــود و می تواند برگ زرینی در کارنامه 
مدیریت شــهری اصفهان در مبارزه با آسیب های 

حاشیه نشینی رقم بزند.

خداحافظی با کارتن خوابی در اصفهان

مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان اظهارکرد: آزادسازی فاز 
نخست طرح توسعه ســالن اجتماعات گلستان شهدا با اعتباری 
افزون بر 2۰۰ میلیارد ریال به اتمام رسید و عملیات اجرایی فاز 
دوم تجهیز ســالن اجتماعات با ۱۱۰ میلیارد ریــال اعتبار آغاز 
شده اســت. محمدرضا برکت، با بیان اینکه عملیات آزادسازی 
فاز دوم محوطه سازی و احداث پارکینگ روباز گلستان شهدا با 

۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد که  
تا پایان شهریورماه ســال جاری این پروژه در اختیار شهروندان 
قرار گیرد. مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان تصریح کرد: به 
منظور تکمیل روشنایی گلستان شهدا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال هزینه پرداخت شــده اســت. وی گفت: با توجه به آغاز ماه 
مبارک رمضان به منظور رفاه حال روزه داران، هر هفته همزمان 

با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه، تعداد ۱8۰ نفر از کارکنان 
شهرداری در امر برگزاری و امور خدماتی مجموعه مصالی بزرگ 
اصفهان همکاری و مشارکت می کنند. برکت ادامه داد: در همین 
ارتباط با توجه به برگزاری دعای ابوحمزه ثمالی در گلستان شهدا، 
هر شب تعداد 3۰ نفر از کارکنان شهرداری به منظور مشارکت در 

برگزاری مراسم خدمت رسانی می کنند. 

مدیر منطقه6 شهرداری اصفهان اعالم کرد:
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تجهیز سالن اجتماعات گلستان شهدا

  وقتی شهرداری، بار  ساماندهی  بی خانمان ها را به دوش می کشد 

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با اشاره به نقش 
موثر سازمان خدمات موتوری در بحران ها اظهار کرد: این نقش کلیدی 
در مناطق سیل زده بروز و ظهور بیشتری داشت و همین فعالیت های 
صادقانه در مناطق ســیل زده استان های لرســتان و خوزستان باعث 
سربلندی شهرداری اصفهان در امر امدادرسانی به هموطنان مان شد. 
حسن نظام زاده با تقدیر از افرادی که در ماموریت امدادرسانی به مناطق 
سیل زده حضور داشتند، گفت: در سال گذشته سه میلیارد تومان اعتبار 
برای خرید تجهیزات مورد نیاز ســازمان خدمات موتوری شهرداری 

اصفهان فراهم شــد، امســال نیز مبلغ پنج میلیارد تومان برای خرید 
سایر ماشین آالت مورد نیاز ســازمان خدمات موتوری در نظر گرفته 
شده اســت. مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: خرید ماشــین های زباله کش به دلیل فرسودگی، جاروب 
خیابانی و جرثقیل ســنگین در اولویت این سازمان برای سال 98 قرار 
دارد همچنین خرید ماشین آالت عمرانی از جمله کامیون، کمپرسی، 
بیل بک هو و لودر نیز در اولویت های بعدی است. نظام زاده با اشاره به 
اهمیت تامین جرثقیل سنگین، افزود: باتوجه به اینکه جرثقیل سنگین 

در صورت بروز حادثه ای در شــهر برای جابه جایی اشــیای سنگین و 
انجام سایر فعالیت های عمرانی شهر مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ اما 
متاسفانه هنوز سازمان خدمات موتوری این وسیله را در اختیار ندارد. 
وی خاطرنشان کرد: شورای اسالمی شهر مبلغ پنج میلیارد تومان برای 
خرید سایر تجهیزات مورد نیاز مصوب و شهرداری نیز مبلغ مورد نظر 
را برای پرداخت به ســازمان خدمات موتوری، لحاظ کرده است و در 
 ماه آینده از طریق شــهرداری مرکزی برای دریافت آن اقدام خواهیم 

کرد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه در شهر اصفهان همچون دوره های گذشته 
که مدیریت شهری فعالیت داشــته، کارگران 
مشــغول فعالیت هســتند و این فعالیت نشانه 
پویایی شــهر اســت، گفت: از جمله پروژه های 

شاخص شهر رینگ حفاظتی شهر، 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح 
نصف جهان در منطقه ۱۵ که بخش 
۱۰ کیلومتــری رینــگ چهــارم را 
تشکیل می دهد، تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه شهیداردستانی و خیابان 
فرزانگان در حال احداث اســت که 
پس از بهره برداری مشکالت ترافیکی 
شمال اصفهان را برطرف خواهد کرد. 

مهدی مزروعی با ابراز خرسندی از سرویس دهی 
خط یک مترو به شهروندان، تصریح کرد: خرده 
پروژه های دیگری در این خط در حال اجراست 
که به زودی تکمیل خواهد شــد. وی با اشاره به 
روند پیشرفت فعالیت ها در خط دو مترو اصفهان، 
اظهار کرد: تعداد زیادی از ایستگاه های خط دو 
در حال احداث است، عملیات حفاری تونل مترو 
از جبهه شــرقی از چندی پیش آغاز و تاکنون 
پیشرفت های خوبی حاصل شده است، همچنین 
برای آغاز عملیات حفاری از جبهه غربی )سمت 
کهندژ( پیگیری هایی در حال انجام اســت تا به 
صورت همزمان از دو ســمت حفــاری خط دو 
مترو انجام شود. وی ابراز امیدواری کرد بخشی 

از خط دو مترو تا دو ســال آینده افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گیرد.سخنگوی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴۰ 
گلوگاه در نقاط مختلف شهر وجود دارد، گفت: 
این گلوگاه ها در برخی محله ها و معابر گره های 

ترافیکی زیادی به وجــود آورده، از این رو برای 
رفع آنها تدابیر الزم اندیشیده شده است.وی با 
اشاره به گذر فرهنگی چهارباغ گفت: نقطه آغاز 
پیاده راه شدن چهارباغ به چهارسال گذشته باز 
می گردد، این اقدام بسیار جسورانه و شجاعانه بود 
که ادامه این پروژه به مدیریت دوره پنجم شهری 
رسید، البته نگاه ما برگزاری رویدادهای فرهنگی 
در چهارباغ و افزایش جذب گردشــگران است.

مزروعی با بیان اینکه در حال حاضر جبهه فعال 
چهارباغ، قطعه محور میانی آن مابین میدان امام 
حسین )ع( تا خیابان آمادگاه است، اظهارکرد: 
بهره بــرداری از این پروژه با همــکاری میراث 

همچنان ادامه دارد.

سخنگوی شورای شهر:

فعالیت کارگران، نشانه پویایی شهر است
یک کارشناس شهرســازی اظهار کرد: چنانچه 
نقش بخشی از جامعه مانند کودکان و سالمندان 
در برنامه ریزی های مربوط به شهر کمرنگ شود، 
باید برنامه هایی برای ایجاد تعادل و سهیم کردن 
همه اقشار، سنین و جنسیت های ساکن در شهر 

مدنظر قرار بگیرد. امیر حســین شــبانی افزود: 
شهر دوســتدار کودک به دنبال آن است تا حقی 
که مدت زمــان مدیدی از جانــب برنامه ریزان و 
مدیران شــهری در مورد قشــری از جامعه مثال 
کودکان نادیده گرفته شده است به آنان بازگشته و 
کودکان در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهر خود 
دخیل باشند. این کارشــناس شهرسازی با بیان 
اینکه شهر دوســتدار کودک نیازمندی های این 
قشر از جامعه را پاسخ می دهد، خاطرنشان کرد: 
شهر دوســتدار کودک باید ساختاری مشارکتی 
داشته باشد و همه اقشار جامعه از جمله کودکان 
در برنامه ریزی های مربوط به آن لحاظ شوند. وی 
تصریح کرد: مدیریت مشارکت محور موجب شده 

تا هر قشر از جامعه ســهمی از آینده شهر ساکن 
در آن داشته باشد بنابراین در یک شهر دوستدار 
کودک، انحصار طلبی مفهومی ندارد. شبانی عنوان 
کرد: در حال حاضر نرخ باالیی از جمعیت متولد 
شــده دهه ۷۰ و ۶۰ هجری شمسی در موقعیت 
باروری قرار دارند، فرزندان این نسل در 
سن کودکی بوده و تعداد قابل توجهی 
از جمعیت شــهرهای امروز کشور را 
شامل می شوند، این در حالی است که 
سبک زندگی و شرایط اجتماعی امروز 
با ۱۰ یا 2۰ سال گذشته تفاوت زیادی 
کرده است. این کارشناس شهرسازی 
تاکید کرد: شــهر دوســتدار کودک، 
شهر دوستدار انســان و شهری انسان 
مدار اســت و برای نیل به چنیــن دیدگاهی باید 
بازنگری اساسی در نگاه مدیران شهر نسبت به نحوه 
مدیریت جامعه شهری انجام شود. شبانی افزود: 
براین اساس کودکان، زنان، سالمندان، اقشار کم 
توان ذهنی و جسمی که تا به حال سهم متناسبی 
در ساختارهای اجتماعی و کالبدی شهر نداشته اند، 
باید در این ساختارها سهیم باشند. وی با اشاره به 
لزوم مشارکت کودکان در برنامه ریزی و مدیریت 
شهر گفت: اظهار نظر کودکان در مسائل تخصصی 
شهر و مسائلی فرای درک آنان به معنی مشارکت 
و سهیم کردن کودکان در فرآیند تصمیم گیری 
شهر نیست، این قشر از جامعه در ابتدا باید مفاهیم 

مشارکت را بیاموزند.

یک کارشناس شهرسازی:

شهر دوستدار کودک باید ساختاری مشارکتی داشته باشد

پدیده حاشیه نشینی محصول 
چند دهه سوءمدیریت در 

ساماندهی مهاجران و مدیریت 
متمرکز شهری است

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خبرداد:

صرف بودجه ۵ میلیارد تومانی برای تامین تجهیزات

 نرگس طلوعی
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یادداشت

انس با قرآن کریم، همنشــینی با خداست. همنشینی با خدا، 
خدایی شــدن را به دنبــال دارد و خدایی شــدن بی نیازی از 
غیرخدا. امام ســجاد )ع( فرمودند: »اگر همه مردم بین شرق 
و غرب عالم از بین بروند و کســی روی زمین نباشد و من تنها 
باشم، اگر قرآن با من باشد هرگز احساس وحشت نمی کنم« 
نگاه فردی که با قرآن انس می گیرد و خدایی می شود، به همه 

پدیده ها، نگاه تسلط آمیز است؛ نه سلطه آمیز. 
تســلط آمیز یعنی چه؟ یعنی بر امور مسلط است، در حوادث 
دســت و پایش را گم نمی کند، مشــکالت هر چقــدر از نظر 
دیگران زیاد و بزرگ باشــند، از نظر او حل شــدنی و آســان 
هستند.از طرف دیگر، احساس قدرت کردن و دوری از ضعف 

در انسان های خدایی مشهود است.
 اراده های قوی، نگاه نافذ، دیدگاه های بســیار متعالی خصلت 
این افراد است و این همه را از قرآن دارند. این تعبیر که انسان 
می تواند نیازهای عمیق روحــی و روانی خود را از قرآن کریم 
تامین کند، درست است و کمی فراتر، چنین انسانی می تواند 

از دیگران هم رفع نیاز کند.
همنشینی با قرآن بر همنشینی با هر شخص دیگری ترجیج 
دارد. انس با قرآن کریمـ  فراتر از قرائت صرفـ  شــاید به این 
 معنی اســت که انســان می تواند نیازهای عمیق روحی خود
  از جمله آرامــش و امنیت را در قــرآن کریم پیــدا کند؛ از 
همین رو حضرت امیرمومنــان )ع( در کالم زیبایی فرمودند: 
 »برای هیچ کس بعــد از قرآن، فقــری نخواهد بــود و برای 
 هیچ کس قبل از قرآن، غنایی نیســت. بــرای دردهای تان از

 قرآن شــفا بخواهید و به واســطه قرآن بر ســختی ها یاری 
بجویید.«

قرآن کتابی اســت که اهل تقــوا بــا آن راه را از بیراهه پیدا 
می کنند: »َذلِک الْکَتاُب َل َریَب فِیِه ُهــًدی لِلُْمتَِّقیَن«)بقره، 
 ۲( کلمــات این کتــاب فانوس اهــل انــس در تاریکی های

 زمین است.

چگونهقرآنانیسانسانمیشود

سعید سعدی

عکس روز

دوخط کتاب

مواظب باشــه و در عین 
حال اون قدر هم احمق 
نباشه که وقتی شانس 
بــه ســراغش اومد اون 

رو دودستی نچسبه...

»آماندا «
ژان آنوی

گاهی فقــط کافیه 
صبر داشته باشی

تــوی زندگــی خیلــی 
طــور  بــه  چیزهــا 
غیره منتظره به آدم رو 
میــاره. مطمئنــا روزی 
ایــن خوشــبختی نصیب 
شــما هم میشه. فقط 
انســان باید صبر کنه و 

 قدیمی ترین زندان ژاپن با قدمت 109 سال که یک عمارت تاریخی به سبک 
رومی با آجر قرمز است و توسط معماران عصر »میجی« ساخته شده، تا سال 
۲0۲0 به عنوان هتلی مجلل شروع به کار خواهد کرد. چندین شرکت ژاپنی 
مسئولیت این پروژه را بر عهده دارد. زندان »نارا« در سال 1908 ساخته شد 
و تا سال ۲017 مجرمان نوجوان را در آن نگه می داشتند. این تغییر و تحول 
قرار است حدود 135 میلیون دلر هزینه داشته باشد و اولین مهمانان این 
هتل غیرعادی در سال ۲0۲1 در آن ساکن خواهند شد. قیمت اقامت در این 

هتل با اتاق های محدود هنوز اعالم نشده است.

زندانقدیمیکههتلمیشود

سالمندان بسیاری در حال حاضر تنها زندگی می کنند که بیشتر آنها دوست 
دارند اثری از خود به جای بگذارند؛ اما تعداد بســیار کمی از آنها هســتند که 
می توانند کسی را برای ثبت گفته هایشان داشته باشند. یک شرکت سوئدی 
فعال در حوزه انرژی از نخستین نمونه یک اپلیکیشن صوتی موسوم به »مموری 
لین« رونمایی کرده است. این اپلیکیشن، با استفاده از یک دستیار خانگی صوتی 
گوگل کار می کند تا کاربر بتواند یک مکالمه طبیعی داشته باشد. پس از پایان 
یافتن صحبت های کاربر، یک فایل صوتی از آنها در اپلیکیشن وجود دارد که 

می توان آن را در اختیار افراد خانواده نیز قرار داد.

هوشمصنوعیهمدمسالمندانمیشود!

بلندترین، طولنی ترین و سریع ترین ترن هوایی جهان در شهربازی »واندرلند« در 
تورنتوی کانادا با نام »یوکان استرایکر« افتتاح شد. با سوار شدن در این ترن هوایی 
باید آمادگی برای یک سقوط عمودی مستقیم بعد از معلق ماندن در هوا به مدت 
3 ثانیه در ارتفاع 75 متری از سطح زمین و سپس داخل یک تونل زیر آبی شدن، 
غلتیدن در یک قوس قطره ای شکل و چرخیدن در یک حلقه 360 درجه ای را 
داشته باشید. این ترن هوایی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و از 

بیش از 1100 متر ریل عبور می کند.

ترسناکترینترنهواییدنیا

چاهپلههای
هندوستان

 رانی کی واو، چاه پله ای 
اســتثنایی بــا صدها 
نقش برجسته و مجسمه، 
یکــی از جاذبه هــای 
تماشایی ایالت گوجرات 
و یکی از آثار ثبت شده 
در فهرســت میــراث 
جهانــی هندوســتان 
اســت که قدمتش به 
قرن یازدهــم میالدی 

بازمی گردد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان:برگزاری یادواره و آیین رونمایی از تمثال  سردار شهید حسین قجه ای

مجری های اصفهانی در برنامه های شبکه اصفهان استفاده می شود

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: در این مرکز بر استفاده از نیروهای 
بومی تمرکز می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگ و هنر شــماره یک اصفهان، نشست 
مدیران صدا و سیمای اصفهان با دانشجویان دانشــگاه فرهنگ و هنر با حضور 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان، قائم مقام این سازمان و سرپرست دانشگاه 

فرهنگ و هنر شماره یک اصفهان برگزار شد.
بهرام عبدالحسینی، با اشــاره به فضای باز صدا و ســیمای مرکز اصفهان برای 
هنرمندان و تولید کنندگان اظهار کرد: معتقدیم که باید در های ســازمان صدا 
و ســیما را باز بگذاریم تا از ظرفیت های موجود استفاده شــود. مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز اصفهان افزود: برای استفاده از ظرفیت های استان اصفهان جلسات 
هم اندیشی متعددی با هنرمندان برگزار شده است، اگر نتوانیم از ظرفیت های 
استان اصفهان استفاده کنیم، در جذب مخاطب هم موفق نخواهیم بود. وی، از 
اختصاص بودجه صدا و سیمای مرکز اصفهان به تولیدات دانشجویی خبر داد و 
گفت: کارهای تولید شده در چارچوب های مشخص و استانداردهای لزم تحت 
حمایت قرار گرفته و پخش می شود، تعامالتی بین دانشگاه فرهنگ و هنر و صدا 

وسیما صورت گرفته که می تواند کارساز باشد.
عبدالحسینی در ادامه افزود: برای برنامه های اصفهان تالش کردیم تا مجری های 
اصفهانی انتخاب شوند و در حال حاضر تنها یک برنامه مجری غیر اصفهانی دارد 
که به زودی شاهد خواهیم بود که تمام برنامه ها مجری اصفهانی خواهند داشت. 
وی به تغییر ذائقه مخاطبان اشاره کرد و افزود: نمی توانیم به گذشته باز گردیم 
و باید حرکت رو به جلو داشته باشــیم. صدا و سیمای اصفهان آماده همکاری با 
هنرمندان و تهیه کنندگانی است که اســتانداردها و کیفیت لزم را در تولیدات 
خود رعایت کنند. وی، در مورد حمایت از تئاترهای اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر تبلیغات تئاترهای اصفهان که مجوزهای لزم را کسب کرده اند در شبکه 
اصفهان رایگان است. مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در این برنامه قول تست 

مجری گری از بین دانشجویان رشته مجری گری دانشگاه فرهنگ و هنر برای به 
کارگیری در برنامه های صدا و سیمای مرکز اصفهان را داد.

اصفهان، مکتب ساز است
 قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز اصفهان را شهر مکاتب خواند و اظهار 
کرد: اصفهان، متاثر از زیست بومی فرهنگی است که می تواند مولف باشد. منابع 
انسانی غنی در دوره های مختلف سبب شده تا آوازه اصفهان در تمام دوران زبانزد 
باشد. اصغر آذربایجانی افزود: نگاه خالقانه می تواند ذائقه مخاطب را فراهم آورد، 
صدا و سیمای اصفهان در دوره جدید قاب تصویر خود را باز کرده و از پوسته خود 
بیرون آمده، این ظرفیت فرصتی ارزشــمند اســت که باید از سوی دانشجویان 
مغتنم شمرده شود. نباید به مدرک گرایی بســنده کرد، دانشگاه فرهنگ و هنر 

زمینه نخبه پروری را دارد.
اصفهان؛ پیشتاز تولیدات تلویزیونی در کشور

سید علی معصوم زاده، دیگر معاون صدا و ســیمای مرکز اصفهان گفت: زمانی  
اصفهان بیشترین تولید فیلم و سریال را در مراکز استان ها داشته است، در دوره 
جدید سعی می شود تا طرح ها، تله فیلم ها و ســریال ها مورد توجه قرار بگیرد و 
ایده های مختلف در زمینه برنامه سازی به کار گرفته شود. وی در خصوص پوشش 
تئاترهای اصفهان گفت: اگر تئاترهای تولید شده پیش از تولید با استانداردهای 
پخش تلویزیونی هماهنگ باشد،سیمای اصفهان آمادگی دارد که تئاترها از شبکه 

اصفهان پخش شود.
سنگر تربیت پیشگامان خدمت

سرپرست دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: دانشگاه 
فرهنگ و هنر بیش از 8 هزار فارغ التحصیل داشته که همگی در سنگر خدمت به 
جامعه از پیشگامان هستند. سید محمد قلمکاریان  با تجلیل از مقام معلمان اظهار 
کرد: از سیره شهید مطهری می توان به این نتیجه رسید که توسل به ائمه اطهار 

می تواند در ارتقای درجه علمی افراد تاثیرگذار باشد.

همزمان با 15 اردیبهشــت ماه، سالروز شهادت ســردار شهید حسین قجه ای 
فرمانده گردان سلمان فارسی تیپ ۲7 حضرت رسول اکرم )ص( تهران، یادواره 
و آیین رونمایی از تمثال این شهید سرافراز در خرمشهر برگزار شد.  در راستای 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پاسداری از ارزش های ایثار و شهادت، به همت 
ناحیه مقاومت بسیج ســپاه و همکاری فرمانداری لنجان، ذوب آهن اصفهان و 
مجتمع فولد مبارکه، یادواره و آیین  رونمایی ازتمثال  این سردار شهید در شهر 

خرمشهر برگزار شد.
در این آیین باشکوه که سردار مصطفی شیری ورنامخواستی از بیت مقام معظم 
رهبری؛ سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول ا... )ص( تهران، مادر و اعضای 
خانواده این شهیدگرانقدر؛ جمعی از ائمه جمعه ومسئولن، بسیجیان و  همرزمان 
لنجانی شــهید؛ درمحل  موزه جنگ خرمشهر و محل شــهادت سردار شهید 
حسین قجه ای در ۲7 کیلومتری جاده اهواز- خرمشهر حضور داشتند، با بیان 

رشادت های این شهید حماسه آفرین، یاد و نامش گرامی داشته شد.
اعتماد به نفس باالی شهید قجه ای

سردار مصطفی شیری ورنامخواستی از ویژگی های شهید از جمله اعتماد به نفس 
بالی او یاد کرد و گفت: باید با وحدت و همدلی و تبعیت از رهبری قدردان ولیت 
و مدافع راه شهدا باشیم، شــهید قجه ای درعملیات ها از همه جلوتر بود. سردار 
محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول ا...)ص( نیز از رشادت ها و حماسه های 
این فرمانده شجاع  زرین شهری سخن گفت و یادآور شد: شهید قجه ای افتخار 

رزمندگان تیپ ۲7 حضرت رسول اکرم)ص( تهران بود.
کلید فتح خرمشهر در دست شهید قجه ای

 سردار »غالمرضا خســروی نژاد« از جانبازان هشت ســال جنگ تحمیلی و از 
همرزمان شهید قجه ای و جاوید الثر احمد متوسلیان از دیگر سخنرانان مراسم 
بود. وی درخاطرات خود از دفع سومین پاتک سنگین دو تیپ زرهی و مکانیزه 
سپاه سوم ارتش عراق در جاده اهواز-خرمشهر توسط گردان سلمان فارسی تیپ 
۲7 محمد رسول ا... )ص( به فرماندهی شــهید قجه ای که در سال 1361 و در 
جریان عملیات »الی بیت المقدس« اتفاق افتاد سخن گفت و حماسه آفرینی او 

را کلید فتح خرمشهر دانست.
شهید قجه ای،محور وحدت  و فاتح دل ها بود

در این مراسم حجت السالم والمسلمین باقریان، امام جمعه زرین شهر ضمن 
تشکر از تمام دست اندرکاران برگزاری این یادواره درلنجان؛ تهران و خرمشهر 
از ویژگی های شهید قجه ای سخن گفت. همچنین خدامراد صالحی، سرپرست 
فرمانداری لنجان نیز دراین آیین سردار شهید حسین قجه ای را فردی دوست 
داشتنی و فاتح دل ها وبعد فاتح خرمشهر معرفی کرد و افزود:  شهید در کردستان، 
خوزستان و لنجان محور وحدت بود. ســرهنگ حمیدرضا محمدی، فشارکی 
فرمانده ناحیه مقامت بســیج ســپاه لنجان و از برگزار کنندگان این آیین طی 
سخنانی از شور و شوق حاضران و زحمات آنان قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد 

که این مراسم همه ساله برگزار شود.
رونمایی از کتاب» مثل خودش« وتمثال شهید قجه ای

 در ادامه این آیین از کتاب» مثل خودش« نوشته علی هاشمی درباره شهید قجه 
ای رونمایی شد و با حضور تمام میهمانان و بعد از زیارت یادمان شهدای شلمچه، 
ســرانجام در کیلومتر ۲7 مسیر جاده اهواز- خرمشــهر در محله ایستگاه قطار 

گرمدشت از تمثال و یادمان شهید قجه ای رونمایی شد.
روز عاشورا به دنیا آمد

مادر شهید قجه ای در این آیین، از ویژگی های فرزندش سخن گفت و بیان کرد: 
در روز عاشــورا به دنیا آمد و به همین خاطر  نامش راهم »حسین« گذاشتیم. 

حسین و دیگر برادرش »حسن« هر دوحسینی شده وبه شهادت رسیدند.
دوچرخه سواران لنجانی مسیرحماسه شهید قجه ای درخرمشهر را 

رکاب زدند
در این یــادواره 8 نفر از دوچرخه ســواران هیئت دوچرخه ســواری لنجان به 
سرپرستی علی سلیمیان، مسیر 30 کیلومتری حماسه مقاومت شهید قجه ای 
درمسیر جاده اهواز خرمشهر را رکاب زده و در محل نصب و رونمایی تمثال شهید 
حضور یافتند. در ادامه  بخشی از کمک های مردم این شهر در قالب دو کامیون 

برای سیل زدگان خوزستان حمل و تحویل داده شد.
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