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سال سختی بود، پر از حادثه های تلخ؛ از روزهایی که به 
قول مجازی ها، ایران روی ویبره قرار گرفته بود و »زلزله« 
به حادثه ای طبیعی)!( تبدیل شــده بود که هرآن انتظارش را داشــتیم 
و سونامی آن هرروز به یک استان می رسید تا ســقوط هواپیماهایی که 
چپ و راست می افتاد؛ یکی در »دنا« و دیگری کمی آن سوتر از اصفهان 
حوالی »هلن«. حتی سند مرگ خارجی ها هم به نام »ایران« امضا شد تا 
کلکسیونی از اتفاقات بد در سال 96 شــکل بگیرد. روزهایی که با مدفون 

شدن معدنچیان یورت آغاز شد و با زلزله کرمانشاه و کوهبنان و تهران به 
اوج رسید. غرق شدن »سانچی« و سقوط هواپیمای یاسوج-تهران هم درد 
روی درد بود که آوار شد بر سر مردمی که دی ماه امسال وقتی مشکالت 
اقتصادی امانشان را برید، به خیابان آمدند و اعتراض کردند. اعتراضاتی که 
البته کمی بعد با سوء استفاده برخی جریان های داخل و خارج از کشور، 
رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و از مســیر خود خارج شد و درنهایت 
شــهادت تعدادی از مدافعان امنیت وطن را به دنبال داشت. ماجراهای 

سیاسی مثل همیشه بر دغدغه های معیشــتی مردم سایه افکند. دعوای 
چپ و راست اجازه نداد مردم نفس بکشند و هرروز شاهد یک نمایش تازه 
از سوی سیاسیونی بودیم که »مردم« فقط در شعارهایشان »قابل احترام« 

و »مهم« هستند!
سال 96 برای اصفهان هم ســال عجیب و پر از حادثه و رخدادهای مهم 
وتلخ و شیرین بود. از شهادت حججِی نجف آبادی تا اعتراضات دی ماه در 
قهدریجان و شاهین شهر و سایر شهرستان ها و سقوط هواپیمای یاسوج-

تهران در سمیرم و اعتراض کشاورزان شرق اصفهان و ...
سال 96 با همه تلخ و شیرینی ها گذشت و در آستانه سال نو تنها می توانیم 
آرزو کنیم که سال 97 سال سرشار از اتفاقات خوب باشد و البته همچون 
همیشــه در انتظار »بهار جاودان« هستیم؛ در انتظار حضرت عیسی تر از 
مسیحی که می آید و دنیا را گلستان می کند. او که با آمدنش نوید پایان 
تلخی ها را می دهد و قطعا دنیا با حضــور حضرتش، جای زیباتری برای 

زندگی است. السالم علیک یا ربیع االنام... 

 سالروز میالد
  حضرت امام محمدباقر )ع(  

و حلول ماه رجب مبارک
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مهم ترین رخدادهای سیاسی 
ایران در سالی که گذشت

حمید   وکیلی

 هر ســاله کشــور با اتفاقات، چالش ها و رویدادهای مختلفی 
رو به رو می شــود که می تــوان گفت اتفاقات سیاســی در 
 اولویــت قرار مــی گیرند . رویدادهای سیاســی ســال 96 
با دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهــوری و پنجمین 
دوره انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستا در کشور آغاز 
 شد و با اســتیضاح چند وزیر  از دولت دوازدهم به پایان رسید.
 در ادامه چند مورد از مهم ترین اتفاقات سیاســی سال 96 در 

ایران را با هم مرور می کنیم: 

	

دوازدهمیــن	دوره	انتخابــات	ریاســت	جمهــوری	و	پنجمیــن	دوره	انتخابــات	شــوراهای	اســامی	در	
روز	جمعــه	۲۹	اردیبهشــت	۱۳۹۶	برگــزار	شــد.	نام	نویســی	داوطلبــان	ایــن	انتخابــات	از	روز	۲۲	فروردیــن	
۱۳۹۶	آغاز	و	تــا	۵	روز	ادامه	داشــت.	پس	از	اعام	نــام	نامزدهای	تایید	صاحیت	شــده،	آنها	از	۸	تا	۲۷	اردیبهشــت	
)جمعا	به	مــدت	۲۰	روز(	بــرای	تبلیغــات	انتخاباتی	زمان	داشــتند.	رییس	جمهــور	کنونی،	حســن	روحانی،	مجاز	
	به	شــرکت	در	انتخابات	بــرای	دومین	بار	پیاپی	شــد	که	بعد	از	کنــاره	گیری	هاشــمی	طبا،	میرســلیم	و	قالیباف	با	
		سید	ابراهیم	رییســی	به	رقابت	پرداخت.	طبق	نتیجه	رسمی	حسن	روحانی	با	کســب	۵۷ درصد	آرا	مجددا	به	عنوان

	رییس	جمهور	ایران	انتخاب	شد.

در	۲۳	مردادماه،	رهبر	معظم	انقاب		طی		حکمی	رییس،	دبیر	و	اعضای	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	را	برای	یک	
دوره	پنج	ساله	منصوب	کردند.	

	براســاس		حکم	رهبری،	آیت	ا...ســیدمحمود	هاشــمی	شــاهرودی	به	عنوان	رییس	مجمع	منصوب	شد؛	همچنین
	احمدی	نژاد	در	مجمع	باقی	ماند	و	قالیباف	و	رییسی	نیز	به	عضویت	مجمع	درآمدند.	محسن	رضایی	نیز	به	عنوان	دبیر	
مجمع	باقی	ماند.		پیش	از	این	آیت	ا...	محمدعلی	موحدی	کرمانی	پس	از	فوت	آیت	ا...	هاشمی	رفسنجانی،	رییس	موقت	
مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بود.	آیت	ا...	سید	محمود	هاشمی	شــاهرودی	در	حال	حاضر	نایب	رییس	اول	مجلس	

خبرگان	رهبری،	عضو	جامعه	مدرسین	حوزه	علمیه	قم	و	رییس	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	است.

		

یکم	خردادماه	۹۶،	ستاد	انتخابات	کشور	طی	اطاعیه	شماره	۳۸	خود	اسامی	منتخبان	اولین	انتخابات	میان	دوره	ای	
دهمین	دوره	مجلس	شورای	اســامی	را	اعام	کرد	و	4	نماینده	از	اســتان	های	اصفهان،	آذربایجان	شرقی،	اردبیل	و	

هرمزگان	به	نمایندگان	مجلس	اضافه	شدند.
همچنین	۱۰	خردادماه	۹۶	نتایج	انتخابات	هیئت	رییسه	مجلس	اعام	شد	و	علی	الریجانی	برای	دومین	سال	در	مجلس	
	دهم،	از	طرف	نمایندگان	به	عنوان	رییس	مجلس	شــورای	اسامی	انتخاب	شــد.	در	ادامه	رای	گیری	از	نمایندگان	،	
	مسعود	پزشــکیان	با	۱۷۶	رای	،	نایب	رییس	اول	و	علی	مطهری		با۱۶۳	رای	نایب	رییس	دوم		مجلس	شورای	اسامی	

شدند.
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مراسم	تنفیذ	حجت	االسام	و	المسلمین	حسن	روحانی	توســط	حضرت	آیت	ا...	خامنه	ای،	رهبر	انقاب	۱۲	
مردادماه	در	حسینیه	امام	خمینی	)ره(	و	با	حضور	سران	قوا	و	جمعی	از	مقامات	لشکری	و	کشوری	برگزار	شد	

و	رهبر	معظم	انقاب	حکم	ریاست	جمهوری	حسن	روحانی	را	تنفیذ	کردند.
	هم	چنین	مراسم	تحلیف	رییس	جمهور	در	۱4	مرداد	۱۳۹۶	در	مجلس	شورای	اسامی	و	با	حضور	شخصیت	ها	

و	مقامات	داخلی	و	خارجی	برگزار	شد.
		برگزاری	این	مراسم	در	روز	سالگرد	فرمان	مشــروطیت	در	ایران	انجام	شد	و		بیش	از	۱۰۵	هیئت	خارجی	که

	۸	هیئت	آن	در	سطح	سران	و	بقیه	از	وزرا	یا	رؤسای	مجالس	بوده	اند،	شرکت	کردند.

اعتراضات	دراویش	گنابادی	در	بهمن	و	اسفند	۱۳۹۶	در	شهر	تهران	به	درگیری	و	زدوخورد	آنها	با	نیروهای	امنیتی	
انجامید.	طی	تنش	هایی	که	میان	پلیس	و	شماری	از	دراویش	گنابادی	ایجاد	شــد	،	۳	مامور	پلیس	و	۲	عضو	بسیج	

شهید	و	حدود	۳۰۰	درویش	بازداشت	شدند.	
این	تنش	ها	زمانی	آغاز	شد	که	دراویش	نعمت	اللهی	گنابادی	در	اعتراض	به	ایجاد	محدودیت	علیه	رهبر	یا	قطب	خود	

در	منطقه	پاسداران	در	شمال	تهران	تجمع	کرده	بودند.
	در	پی	این	حوادث		یک	راننده	اتوبوس	با	ســرعت،	چند	تن	از	مامــوران	نیروی	انتظامی	را	زیــر	گرفت	و	آنها	را	به	

شهادت	رساند.	

	۳۰	آبان	مــاه	۹۶	ســردار	ســلیمانی،	فرمانده	نیــروی	قدس	ســپاه	در	پیامی	بــه	محضر	مقام	معظــم	رهبری	
با	اعام	پایان	ســیطره	شــجره	خبیثه	داعش،	رهبری	حکیمانه	ایشــان	و	پایداری	ملت،	دولت،	ارتش	و	نیروهای	
	مردمی	عراق	و	سوریه	و	مجاهدین	و	شهدای	مدافع	حرم	از	دیگر	کشورهای	اسامی	را	عامل	پیروزی	جبهه	مقاومت	

دانست.
سردار	قاسم	سلیمانی	کمتر	از	دو	ماه	قبل	از	پایان	داعش	وعده	شکست	این	گروه	تکفیری	و	ترویستی	را	به	مردم	داده	
بود	که	زودتر	از	موعد	به	حقیقت	پیوست.	گروه	تروریستی	داعش	بیش	از	۵	سال	حمات	و	جنایاتی	را	در	کشورهای	

سوریه	و	عراق	انجام	داد	و	ده	ها	هزار	نفر	از	مردم	این	کشورها	به	شهادت	رساند.	

پس	از	پایان	مراسم	تحلیف	رییس	جمهور	در	۱4	مردادماه	۹۶	جمعی	از	نمایندگان	مجلس	شورای	اسامی	با	فدریکا	موگرینی،	
که	از	میهمانان	ویژه	مراسم	تحلیف	حسن	روحانی	بود،	عکس	یادگاری	گرفتند	که	این	عکس	ها	حواشی	بسیاری	به	دنبال	داشت.	
نماینده	مردم	شیراز	در	مجلس	شورای	اسامی،	به	خاطر	سلفی	حاشیه	سازش	با	موگرینی	عذرخواهی	کرد.	فرج	ا...رجبی	طی	
یادداشتی	با	عنوان	»توضیح	و	اعتذار«	در	کانال	تلگرامی	خود	نوشت:»	ابوعلی	سینا	می	گوید:	»اگر	برای	یک	کار	غلط	هزار	دلیل	
بیاوری،	می	شود	هزار	و	یک	غلط«	پس	از	انتشار	عکس	اینجانب	که	البته	در	جوی	غیررسمی	و	پس	از	پایان	مراسم	تحلیف	در	
فضای	عمومی	منتشر	شد،	اگرچه	نمایندگان	حاضر	در	محل	از	سر	مطایبه	مشغول	گرفتن	عکس	بودند	ولی	به	هر	حال	اینجانب	
وظیفه	خود	می	دانم	از	آنچه	که	خاطر	مردم	عزیز	را	مکدر	می	سازد	و	ناقض		شأن	نمایندگی	مردم	می	باشد،	عمیقا	ابراز	تاسف	و	
عذرخواهی	کنم.	امیدوارم	مردم	عزیز	و	به	خصوص	همشهریان	گرانقدرم	اعتذار	اینجانب	از	این	غفلت	را	بپذیرند	و	عفو	کنند.«

مجلس	شورای	اسامی	در	روزهای	پایانی	سال	با	استیضاح	وزرای	راه	و	شهرسازی،	کار	و	تعاون		و	جهاد	
کشاورزی	هفته	ای	طوفانی	را	برای	دولت	رقم	زد		که	تاکنون	در	تاریخ	قوه	مقننه	بی	سابقه	بوده	است.	۲۲	
اسفند	جلسه	اســتیضاح	عباس	آخوندی،	وزیر	راه	و	شهرسازی	و	علی	ربیعی،	وزیر	کار	و	رفاه	اجتماعی	
برگزار	شد؛	اما	در	نهایت	طرح	استیضاح	دو	وزیر	راه	و	کار	از	مجلس	رای	نگرفت	و	ربیعی	و	آخوندی	برای	

ادامه	فعالیت	خود	در	دولت	باقی	ماندند.
هم	چنین	جلسه	استیضاح	محمود	حجتی،	وزیر	جهاد	کشاورزی	۲۳	اسفندماه	برگزار	شد	که	این	وزیر	

هم	توانست	با	جلب	اعتماد	نظر	نمایندگان	مجلس	در	سمت	خود	باقی	بماند.

بوریس	جانســون،	وزیر	خارجه	انگلیس	۱۸	آذرماه	۹۶	برای	دیدار	
و	رایزنی	با	مقامات	جمهوری	اســامی	ایران	به	تهران	سفر	کرد.	در	
این	دیدار	طرفین	درخصوص	موضوعات	مختلف	روابط	دوجانبه،	از	
جمله	روابط	اقتصادی،	بانکی	و	تجاری	و	اهمیت	گسترش	آن،	مسائل	
منطقه	ای،	موضوعات	بین	المللــی،	به	ویژه	تعهدات	همه	طرف	های	
برجام	به	اجرای	آن،	رایزنی	و	تبادل	نظــر	کردند.وزیر	امور	خارجه	
فرانسه	هم	۱4	اسفند	به	منظور	دیدار	و	گفت	وگو	با	مقامات	کشورمان	
به	منظور	بهبود	روابط	و		صحبت	درخصوص	مذاکره	موشکی	با	ایران	
وارد	تهران	شــد	که	پس	از	دیدار	با	مقاماتی	همچون	دبیر	شورای	
امنیت	ملی،	وزیر	امور	خارجه	و	رییس	جمهور	با	برخورد	قاطع	ایران	
در	حوزه	مذاکره	موشکی	مواجه	شد	و	پس	از	این	دیدارها	با	گستاخی	
تمام	گفت:»در	صورتی	که	ایران	برنامه	موشکی	خود	را	محدود	نکند،	

با	خطر	وضع	تحریم	های	جدید	روبه	رو	می	شود«.	

هفدهم	خردادماه	ســال	۹۶	عناصری	منتسب	به	گروه	تروریستی	
داعش	به	ساختمان	مجلس	شورای	اسامی	و	حرم	امام	)ره(	حمله	
کردند	که	بر	اساس	اعام	آمارهای	موثق	در	نتیجه	آن،	۱۷	نفر	شهید	
و	۵	مهاجم	به	هاکت	رسیدند	و	دست	کم	۳۳	نفر	زخمی	شدند.	این	
حمات	حدود	ساعت	۱۰:۳۰	صبح	با	حمله	به	ساختمان	مجلس	آغاز	
شد.	گروه	دوم	حدود	ساعت	۱۰:4۰	وارد	حرم	امام)ره(	شدند.	در	این	
عملیات	نیروهای	ســپاه،	ناجا	و	نیروهای	امنیتی	لباس	شخصی	به	

مقابله	با	افراد	مسلح	پرداختند.	
۲۶۰	ساعت	بعد،	ســپاه	به	انتقام	این		ترقه	بازی	در	تهران	،	مواضع	
داعش		در	اســتان	دیر	الزور،	واقع	در	شرق	ســوریه	را	هدف	حمله	

موشکی		قرار	داد.

۷	دی	ماه	۹۶	عــده	ای	از	کارگران	مشــهددر	اعتراض	به	وضعیت	
معیشــتی	و	مالی	تجمع	کردند.	این	امر	در	ابتدا	به	خاطر	مســائل	
اقتصادی	و	میزان	باالی	بیکاری	بود؛	اما	با	فراخوان	های	گسترده	،	
دامنه	اعتراضات	فراتر	از	مشکات	اقتصادی	پیش	رفت	و	مخالفت	ها	
بیشتر	شد	و	رنگ	و	بوی	سیاسی	به	خود	گرفت.		وزیر	کشور	تعداد	
بازداشت	شــدگان	را	بیش	از	۵	هزار	نفر	خواند	و	گفت	تظاهرات	به	
سرعت	در	روزهای	ابتدایی	به	۱۰۰	شــهر	رسید	و	در	4۲	شهر	هم	
درگیری	اتفاق	افتاد	که	عده	ای	از	مدافعان	امنیت	کشــور	در	این	

درگیری	ها	به	شهادت	رسیدند.
یک	هفته	پس	از	این	حوادث	و	حاکم	شــدن	آرامش	در	شهرهای	
ایران	مردم	انقابی	در	روز	۱4	دی	ماه	راهپیمایی	های	عظیمی	را	در	

محکومیت	این	اغتشاشات	برگزار	کردند.	
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سال سخت اقتصادی

فاطمه جبلی

سال 96 در حالی آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد که از لحاظ اقتصادی روزهای پر فراز و نشیبی را طی 

کرده است. روزهایی با شــاخص های اقتصادی پر تنش و روزهایی با آرامش نسبی برای شاخص هایی که کیفیت 

زندگی شهروندان را تعیین می کند.

در سالی که گذشت، رکود و تورم موجود در کشور شاید نگذاشته اســت میزان عملکردهای مطلوب در برخی از 

حوزه ها چندان به چشم بیاید این در حالی است که می توان با نگاهی دیگر عنوان کرد که فعالیت های صورت گرفته 

نتوانسته است آنچنان چشم گیر باشد که سال 96 را سالی موفق از لحاظ اقتصادی دانست.

در سالی که گذشت نرخ دالر، طال و نفت نوسانات زیادی را شاهد بودند و نتیجه آن به طور مستقیم بر کیفیت زندگی 

مردم تاثیرگذار بود و گرانی های ماندگار را برجای گذاشت. این در حالی است که استان های اقتصادی به طور حتم 

بیشترین میزان خسارت را متحمل شدند.

اما افزایش نرخ سودهای بانکی یکی دیگر از فعالیت هایی بود که در سال جاری توسط بانک ها اعمال شد و نتیجه 

آن چندان مطلوب نبود؛ چرا که بسیاری با بیرون کشیدن پول خود از بانک ها عاملی شدند تا این موسسات با کمبود 

نقدینگی روبه رو شوند و دوباره نرخ سود بانکی را به روال گذشته بازگردانند.این روند در سایر حوزه ها نیز تاثیرگذار 

بود و ساختمان سازی که خود رونق دهنده بسیاری از صنایع بود در رکودی سخت قرار گرفت.

دولت در سال 96 سعی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داشت، روندی که چندان موفقیت آمیز نبود و تنها 

4.96 درصد توانست در صادرات غیرنفتی افزایش را داشته باشد؛ اما در نقطه مقابل واردات به کشور 23.61 درصد 

افزایش داشته این حجم از واردات را در حالی شــاهد بودیم که هر روز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور 
بوده ایم.

این روند و تورم های ادامه دار اما بر تولیدکنندگان نیز تاثیر خود را گذاشته است و ساختار معیوب حاکم بر نحوه 

فعالیت تولیدکنندگان همچون هزینه های باالی تولید بیمه مالیات و نحوه تامین مواد اولیه با نرخ ارز باال شرایط را 

سخت تر از پیش کرد که برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی ردپای دولت را در این موارد، بی بدیل می دانند که با 

سیاست های مقطعی نتوانسته است چندان تاثیرگذار باشد.

اقتصاد 
ایران رنگ آب گرفت

 شاید دور از اغراق نباشــد اگر بگوییم بزرگ ترین و اصلی ترین 
معضل ســال 96، موضوع آب  بود؛ چرا که بســیاری از استان های کشور 

به خاطر منافع مشترک از یک سرچشــمه آبی، اختالفات عدیده ای داشته و کم 
بارشی و کاهش چشمگیر ذخایر سدهای کشور بر اصل و اساس توجه ویژه بر منابع آبی 

می افزود. ادعای مسئوالن و صاحب نظران حوزه آب در استان های کشور باعث شد که در 
روزهای پایانی سال حتی تنش ها بیش از پیش جلوه کند.

خشکسالی های مکرر توأم با برداشــت بیش از حد آب های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه 
بزرگی از زیرســاخت های هیدرولیکی و چاه های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی 
رسانده است. از نشانه های این وضعیت خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تاالب ها، کاهش 
سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک،بیابان زایی 

و طوفان های گرد و غبار  است.
در این میان نیز تاثیــر عملکرد دولت، موضوعی بود کــه در کنار بارش ها می 

توانســت این بحث را کمی قابــل تحمل تر کند، رونــدی که هیچگاه 
صورت نگرفت.

معدن 
یورت و اعتراض معدنچیان

درســت در روزهایی که کشــور خود را برای انتخابات ریاست 
جمهوری آماده می کرد، معدن زغال سنگ زمســتان یورت آزادشهر 
دچار حادثه شد و 43 کارگری که در معدن حبس شده بودند، جان  باختند.

معدن زغال سنگ زمســتان یورت آزادشــهر یکی از معادن زغال سنگ ایران در 
شهرستان آزادشهر واقع در ۱4 کیلومتری شهر آزادشهر در استان گلستان قرار دارد. 
معدنی که پس از آن حادثه، ماه ها بالتکلیف باقی ماند و کارگران آن هم در شرایط سخت 

اقتصادی بدون منبع درآمد روزگار گذراندند.
طی انفجاری که روز چهارشنبه ۱3 اردیبهشت ۱396، در معدن زغال سنگ یورت رخ 
داد 43 معدنچی جان باختند.دو روز بعد مقصر حادثه ، کارفرما اعالم شد این درحالی 

بود که ماه ها طول کشید تا وضعیت بیمه و حق و حقوق خانواده جان باختگان آن 
هم نه به صورت کامل؛ اما باالخره پرداخت شد.

این حادثه در کنار بی مهری هایی که به خانواده کارگران جان باخته 
صورت گرفت باعث شد این فاجعه به عنوان نقطه ضعفی 

از دولت در اذهان باقی بماند.

بودجه 
دردسرساز

بودجه ســال 97 در حالی به صحن مجلس ارجاع داده شد که در سال 
جاری بر خالف چندین سال گذشته کلیات بودجه 97 با مخالفت نمایندگان مردم 

در مجلس، روبه رو شد.در طول تاریخ مجلس، لوایح زیادی بوده که کلیاتش در صحن علنی 
مجلس مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته اما ۱۲۰ رای مخالف مجلس به کلیات الیحه بودجه 

97 که مهم ترین سند مالی ساالنه دولت به شمار می رود، اتفاق نادری بود که نشان از حساسیت مجلس 
نسبت به شرایط اقتصادی جامعه و دولت دارد؛ اما بودجه 97 دوباره به مجلس رفت و رای آورد. بودجه ای که 

قرار است برای سال آینده وابستگی به درآمدهای نفتی را به صورت چشمگیری کاهش دهد و در نقطه مقابل 
توجه ویژه بر صادرات داشته باشد. تمرکز بر نرخ ارز از دیگر نقاط قوتی بود که برای این برنامه در نظر گرفته شد.

اما تبصره ۱8 الیحه بودجه سال آینده به اصالح قیمت حامل های انرژی اختصاص دارد که بر اساس آن ۱7 هزار 
و 4۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید از محل افزایش قیمت سوخت به اشتغال اختصاص خواهد یافت. موضوعی 
که با انتقاد شــدیدی همراه شــده و برخی نمایندگان مجلس از اصالح این تبصره در مجلس سخن گفتند. 
رییس جمهور اما در نشست با رؤسای کمیسیون های مجلس تاکید کرد که دولت همچنان به دنبال این 

منابع برای تولید و اشتغال است. حسن روحانی تاکید کرد که اگر مجلس بخواهد این تبصره را تغییر 
دهد و به افزایش قیمت حامل ها ی انرژی رای ندهد، باید محلی دیگر را برای تامین بودجه اشتغال 

تعیین کند.به هر حال وضعیت ســایر بندهای بودجه 97 هم بهتر از وضعیت حامل های 
انرژی نیست و باید منتظر ماند و دید سال آینده چه تاثیر متفاوت و البته مثبتی 

می تواند بر زندگی همه اقشار جامعه داشته باشد.

اعتبار از 
دست داده موسسات مالی

 ورشکستگی شماری از موسســات مالی و اعتباری ایران در 
سال ۱396 باعث اعتراض سپرده گذاران این موسسات و تالش بانک 

مرکزی ایران و دیگر نهادهای مرتبط برای حل این بحران شــد. از جمله 
تالش های ناموفق بانک مرکزی ادغام چند موسسه در هم بود که قوه قضائیه 

اقدام به محدود کردن فعالیت و توقف اموال این موسسه ها کرد.
بحران از جایی شروع شد که این موسســه ها پس از سال ۱39۲ سود پرداختی به 
سپرده ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید، کسری نقدینگی ماهانه 
شان را جبران کنند. این باعث ورشکستگی موسسات شد و سپرده گذاران بعضا 

نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند و مالباختگان اقدام به اعتراض و 
تحصن در برابر نهادهایی چون مجلس کردند.

این موضوع با دخالت دولت هم نتوانست راه به جایی ببرد و 
ادامه سرنوشت ۲۲ موسسه مالی و اعتباری به سال 

آینده واگذار شد.

تغییر موضع نمایندگان اصفهانی 
از استعفای دسته جمعی به استعفای انفرادی

وضعیت استان اصفهان در حوزه های مختلف در سال 96به خصوص آب، به قدری 
بحرانی شد که صدای اعتراض شهروندان و به خصوص کشاورزان استان از هر گوشه ای 

به گوش رسید.
نمایندگان اســتان اصفهان در اعتراض به وضعیت آب و اینکه دولت توجهی به مصوبات ندارد و در 

صورت ادامه دار شــدن این وضعیت زندگی چند میلیون اصفهانی دچار مشکل خواهد شد، تصمیم 
گرفتند در یک اقدام اعتراضی استعفای دسته جمعی را در دستور کار خود قرار دهند.

تهدید نماینــدگان اصفهانی از آن جهت بود که دولــت و وزارت نیرو تعهد داشــتند و باید به آن عمل 
می کردند و در صورتی که قرار باشد کسی توجه نکند و آنچه را که تصویب کرده اند به سرانجام نرسانند، 

مشکل  ایجاد می شود. اگر قرار باشد  بود و نبود نمایندگان یکسان باشد، چه بهتر که نباشند .
این در شرایطی بود که باز هم رسیدگی به وضعیت نابسامان آب جزو اولویت های دولت قرار نگرفت 
و تهدید نمایندگان اصفهانی راه به جایــی نبرد و چند نفر از نمایندگان تهدید به اســتعفای 

انفرادی کردند.
این تغییر موضع هم در فضای مجازی و هم در صحن های مختلف ملی و بین المللی 

ادامه داشت تا شاید بتواند راه به جایی ببرد و تاثیرگذار باشد.
 باید منتظر ماند و دید در ســال آینده این اعتراضات انفرادی 

تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟

واردات 
از نوع کود انسانی

در حالی که بارهــا و بارها کارشناســان وصاحب نظران 
اقتصادی بر اثرات مخرب واردات بر کشور هشدارهایی را داده اند؛ 

اما هر از چندگاهی شاهد واردات نامعقول و بی دلیل به کشور هستیم، 
وارداتی که ضرورتی در اعمال آن دیده نمی شود.

در البه الی اعداد و ارقامی که هر روز در ســال 96 ارائه می شد، واردات کود 
انسانی از ترکیه به کشور در حالی خبر ساز شــد که حجم این کودها بسیار 
زیاد و هزینه ای که در این راستا صورت گرفته بود، سواالت بسیاری ایجاد 

می کرد.اما واکنش به این واردات هم قابل تامل بود؛ چرا که مسئوالن 
گمرک و بازرگانی کشور این ادعا را رد می کردند.تایید یا رد این 

موضوع هر چند برای مردم بسیار مهم بود؛ اما در هاله ای 
از ابهام باقی ماند.
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فقدان سند مالکیت
12/1217 شــماره صادره: 1396/43/471802-1396/12/7  نظر به اینکه آقای حسین 
حجاری طبق وکالتنامــه 31893 مورخ 1396/11/03 دفتر 301 خمینی شــهر به وکالت 
از طرف آقای غالمرضا حجاری با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود شماره 77042 مورخ 
1396/11/11 دفترخانه 46 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت شش دانگ پالک 
شماره 12/5294 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 31750 صفحه 562 دفتر 
جلد 289 امالک تحت شماره چاپی 486324 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
شماره 156998 مورخ 1394/05/05 دفترخانه 64 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39919 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )230 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1218 شــماره صادره: 1396/43/471919-1396/12/7  نظر به اینکه آقای حسین 
حجاری طبق وکالتنامــه 31893 مورخ 1396/11/03 دفتر 301 خمینی شــهر به وکالت 
از طرف آقای غالمرضا حجاری با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود شماره 77045 مورخ 
1396/11/11 دفترخانه 46 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت شش دانگ پالک 
شماره 12/9697 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 22348 صفحه 505 دفتر 
جلد 209 امالک تحت شماره چاپی 486386 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
شماره 156999 مورخ 1394/05/05 دفترخانه 64 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39918 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )230 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1219 شــماره صادره: 1396/43/471927-1396/12/7  نظر به اینکه آقای حسین 
حجاری طبق وکالتنامــه 31893 مورخ 1396/11/03 دفتر 301 خمینی شــهر به وکالت 
از طرف آقای غالمرضا حجاری با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود شماره 77043 مورخ 
1396/11/11 دفترخانه 46 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت شش دانگ پالک 
شماره 12/5296 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 31752 صفحه 566 دفتر 
جلد 289 امالک تحت شماره چاپی 486254 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
شماره 156997 مورخ 1394/05/05 دفترخانه 64 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39917 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )230 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1220 شــماره صادره: 1396/43/471742-1396/12/7  نظر به اینکه آقای حسین 
حجاری طبق وکالتنامــه 31893 مورخ 1396/11/03 دفتر 301 خمینی شــهر به وکالت 
از طرف آقای غالمرضا حجاری با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود شماره 77044 مورخ 
1396/11/11 دفترخانه 46 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت شش دانگ پالک 
شماره 12/5295 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 31751 صفحه 564 دفتر 

جلد 289 امالک تحت شماره چاپی 486289 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
شماره 156996 مورخ 1394/05/05 دفترخانه 64 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 39916 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )230 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1222 نظر به اینکه سندمالکیت ششدانگ قطعه زمین شماره 12309 -  فرعي از 2 - 
اصلي بخش یک ثبتي شهرضا که درصفحه 461 دفتر 242 امالک به نام غالمرضاکاظمي 
نژاد ثبت وسندصادروتســلیم گردیده اســت اینک آقاي اســماعیل صادقیان قمیشلوئي 
بموجب وکالتنامه تفویضي شــماره 3351 - 7 / 12 / 89 دفتر292 شهرضاازطرف مالک 
باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 960903661634273 - 23 / 12 / 96  باانضمام 
دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 14632 - 23 / 12 / 96 به 
گواهي دفترخانه 292- شهرضارســیده اســت مدعي است که ســندمالکیت آن به علت 
جابجائي مفقودگردیده است ودرخواســت صدورسندمالکیت المثني دوم نسبت به مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیــل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 

1106 موسوي  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا   )188 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/1221نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت نودوپنج – سیصدوبیستم سهم مشاع ازکل 
پنج سهم ششــدانگ یک قطعه زمین یکهزارویکصدونوزده -  فرعي از 3 - اصلي بخش 
یک ثبتي شهرضا که درصفحه 61 دفتر 184 بنام غالمعلي الصاق ثبت وسندصادروتسلیم 
گردیده سپس بموجب سندشماره 78761 - 16 / 7 / 62 دفتر سه شهرضا تمامت بیست - 
سیصدوبیست ویکم سهم مالکیت خودرابغیر وبموجب سندشماره 1176030 - 6 / 2 / 74 
دفترسه شهرضا مقداریک - ششم مشاع ازنودوپنج - سیصدوبیست ویکم سهم ازمالکیت 
خودرابغیر انتقال نموده اینک آقاي روح اله الصاق شــهرضا وکالتًا ازطرف غالمعلي الصاق 
شــهرضا باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 960903661634561 - 23 / 12 / 96  
باانضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شــماره 5306 - 23 / 12 / 
96 به گواهي دفترخانه 393- شهرضارســیده است مدعي است که ســندمالکیت آن به 
علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیــل ماده 120آئین 
نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشــد.

 م الف: 1105 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا )225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1227 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1317/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 6/30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/02/10، مشخصات خواهان: مجتبی صرامی فرزند مرتضی به نشانی خمینی شهر 
خ طالقانی جنب اداره پست موبایل سحر، مشخصات خوانده: کوروش حق شناس،  خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک 96/2/21-680596 
عهده بانک ملی بازار، دالیل خواهان: 1- چــک 2- گواهینامه عدم پرداخت. گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 

از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 7316 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1228 شماره نامه: 9610113633201553 شماره پرونده: 9609983633201417 
شماره بایگانی شعبه: 961427 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر در 
پرونده مطروحه کالسه 961427 به آقایان بنیامین زارع فرزند ذبیح اله و حمیدرضا قاسمی 
فرزند مهدی قلی و علی بشر فرزند عباس خواندگان  پرونده فوق الذکر که مجهول المکان 
اعالم شده است و خواهان آن آقای نعمت اله حاج هاشمی فرزند محمد با وکالت آقای علیرضا 
هاشمیان به خواسته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای 
روز سه شنبه مورخ 97/04/26 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی 
شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. 
این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 7322 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1229 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 2743/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت11/30 صبح مورخه 1397/3/19، مشخصات 
خواهان: شهاب حاج هاشمی فرزند علی با وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر طبقه سوم واحد 3، مشخصات 
خوانده:مجید درویش پور فرزند قربانعلی و حســین دورستکار فرزند علی محمد، خواسته و 
بهای آن:  مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال سه فقره چک به شماره های 96/7/30-309833 
و 309830-96/4/30 و 309829-96/3/30 بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خســارات تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق چــک و فتوکپی گواهی عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7321 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

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

پرونــده:  شــماره   9610103633110151 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1230
9609983633101210 شــماره بایگانــی شــعبه: 961228  از دفتر شــعبه اول دادگاه 
عمومی شهرســتان خمینی شهر در پرونده مطروحه کالســه 961228 به آقای ابوالفضل 
رهنما فرزند شــعبانعلی خوانده  پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و 
خواهان آن آقای سعید خجســته فر با وکالت علیرضا هاشــمیان  به خواسته مطالبه وجه 
چک و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 97/03/19 
ساعت 11/30 صبح در دادگاه شــعبه اول محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و 
یا چنانچه جهــات ردی دارید به صورت کتبی قبــل از موعد مقرر به دفتــر مربوط اعالم 
و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیابا رای صــادر خواهد نمود جهت 
دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. 
این آگهی وفــق ماده 73 قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. م الف: 7320 
 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر )171 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1233 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2281/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 5/10 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخه 
1397/3/1، مشــخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار ش بهشتی خ 

خیام ک دانش 3 پ 108 با وکالت خانم ریحانه شایقی به نشانی اصفهان خ کاوه خ مخابرات 
بوستان بهار پ 54، مشخصات خوانده: حسین دادجو فرزند علی،  خواسته و بهای آن:  مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله 
وکیل، دالیل خواهان:  فتوکپی مصدق چک شماره 845931-86/2/15  عهده بانک ملت و 
گواهینامه عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7227 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610100368306082 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1202
9509983641700757 شماره بایگاني شعبه: 960845  آگهي ابالغ وقت رسیدگي به آقاي 
محمد علي فتاحي، شاکي شکایتي مطرح که به این شــعبه ) اصفهان خیابان چهارباغ باال 
چهار راه نظر مجتمع دادگاه هاي تجدیدنظر استان اصفهان( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509983641700757 شــعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ 1397/04/04 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:39387 

شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان)140 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال منقول

9610463630400023 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /1223
9409983630100804 شماره بایگانی شعبه: 950231 به موجب اجرائیه کالسه 950231 
ارجاعی اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محکوم لهما آقایان علی 
واعظ، مهدی عرب بیگی و مســعود واعظ و خانمها رویا، شهربانو، منصوره و عفت همگی 
واعظ همگی با وکالت حمید مظاهری و خانم اشرف واعظ و محکوم علیه خانم رضوان واعظ، 
مبنی بر تقسیم ترکه یک دستگاه خودروی سواری تویوتا کرونا که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت است 
یک دستگاه خودروی سواری تویوتا کرونا به شماره انتظامی 43-763 ص 16 به رنگ کرم- 
بژ معمولی، سال ساخت 1978 میالدی به شماره موتور 1558801 و شماره شاسی 638692 
 فاقد بیمه شخص ثالث، الستیکها فرسوده و غیر قابل استفاده، با در نظر گرفتن جمیع جهات
) توقف طوالنی وضعیت فعلی و مدل آن( قیمت پایه 25/000/000 ریال معادل دو میلیون و 
پانصد هزار تومان برآورد گردیده است. مقرر گردید که اموال موصوف در روز یکشنبه مورخه 
1397/1/19 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگســتری تیران به فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف: 550  اجرای احکام شعبه  

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران و کرون )286 کلمه، 3 کادر(

مفاد آراء
12/1224 شــماره: 1631862-96/12/21 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره
آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، 
رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روســتا در محل الصاق می گردد تا شخص یا 
اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی  و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست: 
1- رای شماره 139660302021000190 مورخ 96/11/25- آقای سید احمد طباطبائی 
فرزند سید علی به شماره ملی 1189571218 تمامت چهار حبه و چهار- پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه ملک تحت پالک ثبتی 1510 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 2364/08 مترمربع خریداری 

عادی مع الواسطه از کمینه بیگم ساالری سیانکی.
2- رای شماره 139660302021000206 مورخ 96/12/19- آقای سید امیر حسین صهبا 
فرزند سید عبدالمجید به شماره ملی 1270049496 تمامت هفت حبه و یک- پنجم  حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه ملک تحت پالک ثبتی 1483 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 1158/53 مترمربع 

خریداری عادی مع الواسطه از کمینه بیگم ساالری سیانکی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/01/14 

م الف:513 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مفاد آراء

12/845 شــماره: 139660302016000363هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

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

برابر رای شــماره 139660302016000342 مورخ 96/11/15 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسدا... محمدی فارسانی فرزند 
یدا... به شماره شناسنامه 120 و شماره ملی 4679358106 صادره از حوزه یک فارسان در 
یک واحد پرورش ماهی به مساحت 5961/49 متر مربع مجزی شده از پالک 12 فرعی از 
39 اصلی واقع در شهر عسگران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای  
امیرآقا کاظمی عسگرانی و غیره  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/12/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/1/14 

م الف: 543 سید محمد حسن مصطفوی فروشانی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران
مزایده اموال غیر منقول

12/1216  اجرای احکام حقوقی شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961345 ج/6 له آقای محمد علی علی حسینی مهر و علیه 
علی عسگری فرزند ملک محمد مبنی بر مطالبه مبلغ 1/588/524/616 ریال بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/1/26 ساعت 8/5 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 6/869 حبه مشاع 

از 72 حبه ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است 
ملکی  آقای علی علی عســگری و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد.اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل مــورد معرفی واقع در جاده اصفهان- تهــران، محمودآباد، خیابان 12، 
سنگبری آروین 2، مختصات تقریبی ) 51/569760 و 32/779720( بازدید و معاینه به عمل 
آورده همچنین اظهارات محکوم علیه در جلسه جداگانه استماع گردید و نتیجه بررسی ها به 
شرح ذیل به استحضار می رسد: مشخصات ثبتی: مطابق با مدارک ارائه شده ششدانگ این 
ملک با پالک ثبتی 921 فرعی مجزی شــده از پالک 664 الی 668 که پالک های مرقوم 
نیز از شماره 152 مجزی شده واقع در مهندسیه محمودآباد، شماره 411 اصلی )411/921( 
از بخش 16 ثبت اصفهان، تحت شماره ثبت 3725 و در صفحه 423 از دفتر جلد 44 سابقه 
ثبت و صدور ســند مالکیت دارد. حدود اربعه ملک شمااًل به قطعه 922 و طول 63/35 متر، 
شــرقًا به خیابان به طول 40 متر، جنوبا به قطعه 9250 به طول 63/35 متر و غربًا به قطعه 
910 به طول 40 متر می باشد )فواصل کال خط مســتقیم مفروض( شایان ذکر است طبق 
مشاهدات انجام شده در زمان بازدید، دیوار فاصل بین این ملک و پالک جنوبی نبود پالک 
920 فرعی به عنوان گل انداز کارخانه مذکور در حال استفاده بود. پروانه ساختمان: مطابق 
با پروانه شماره 18/1/7570 مورخ 83/2/27 مجوز ساخت برای 1390 متر مربع بنا شامل 
1150 مترمربع سوله سنگبری، 106 متر مربع پارکینگ، 120 متر مربع دفتر کار و 14 متر 
مربع دستگاه پله صادر شده است. ضمنا مدرکی دال بر صدور پایانکار ارائه نشد. مشخصات 
ساختمانی: در زمان بازدید محل به صورت کارخانه سنگ بری فعال و در حال بهره برداری 
می باشد. اعیانی موجودشامل ساختمان اداری و 2 سوله سنگبری است که ساختمان دارای 
ساکلت دیوار و بتن مسلح و تیرچه بلوک )قسمتی تیرآهن و  آجر( وبه صورت 2/5 طبقه است. 
مساحت کل اعیانی آن حدود 460 متر مربع است. ساختمان به صورت اتاق، دفتر و اقامتگاه، 
دارای پارکینگ، آبدارخانه، چندین اتاق، ایوان غیر مسقف و غیره می باشد. بدنه داخلی سنگ 
گرانیت، سقف ها اندود گچ سفید، چهارچوب فلزی، درب های داخلی چوبی، پنجره و درب 
خارجی آهنی، در آشپزخانه ها کف ســرامیک، بدنه کاشی و کابینت فلزی است. ساختمان 
در سمت غرب دارای نمای سنگ گرانیت و در 3 جهت دیگر فاقد نماسازی می باشد. سوله 
فلزی مشتمل بر 2 سوله است که به صورت ال شکل قرار گرفته اند و مجموعًا حدود 1400 
مترمربع مساحت دارند. در سوله کفسازی سیمان، ارتفاع تاج حدود 11 متر، دیوار تا یک متر 
ســنگ و مابقی آجر لفتون است و درب وپنجره آن نصب نشــده است. در قسمت جنوب و 
شرق سوله بار انداز سیمانی به مساحت 270 متر مربع وجود دارد. ملک دارای انشعاب برق 
230 کیلو وات می باشــد. ارزیابی ملک: با توجه به مشخصات ملک، اعیانی موجود، قدمت 
بنا، مصالح مصرفی در ساختمان، موقعیت محلی و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش پایه کل 
ششدانگ ملک مبلغ 16/650/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد و پنج میلیون 
تومان برآورد و اعالم نظر می گردد. لذا ارزش پایه ســهم محکوم علیه معادل دو دانگ از 
ششدانگ مبلغ 5/550/000/000 ریال معادل پانصد و پنجاه میلیون تومان می باشد. ضمنا 
ماشین آالت و تجهیزات برآورد قیمت نگردیده است. در نتیجه ارزش 6/746 حبه مشاع آن 
به مبلغ 1/560/106/806 ریال ارزیابی می گردد. م الف: 36556 اجرای احکام حقوقی 

شعبه ششم دادگستری اصفهان )725 کلمه،7 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610100367800602 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1199
9609980367800099 شــماره بایگاني شــعبه: 960110  آگهي ابالغ وقت رسیدگي و 
دادخواست و ضمائم به آقاي حسین برهاني، خواهان  ستاد اجرائي فرمان امام)ره(  دادخواستي 
به طرفیت  خوانده آقاي حسین برهاني  به خواســته مصادره اموال مطرح مطرح که به این 
شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان 
طبقه اول اتاق شماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980367800099 دادگاه 
ویژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان ثبت و  وقت رسیدگي  مورخ  1397/03/30 و ساعت 
10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي ازجراید 
کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. مالف:38862 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 

اساسي اصفهان)164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610100367800600 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1200
9609980367800098 شــماره بایگاني شــعبه: 960109  آگهي ابالغ وقت رسیدگي 
و دادخواســت و ضمائم به افســر برخورداري یزدي فرزند میرزا علي اصغر، خواهان  ستاد 
اجرائي فرمان امام)ره(  دادخواستي به طرفیت  خوانده خانم افســر یزدي زاده  به خواسته 
مصادره اموال مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980367800098 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان ثبت و  وقت رسیدگي  
مورخ  1397/03/30 و ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگي در دادگاه حاضر گردد. م الف:38864 

دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسي اصفهان)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

پرونــده:  شــماره   9610100368306081 ابالغنامــه:  شــماره   12 /1201
9509983641700757 شماره بایگاني شــعبه: 960845  آگهي ابالغ وقت رسیدگي به 
آقاي هومن فتاحي فرزند محمدعلي، شاکي شکایتي مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان 
چهارباغ باال چهار راه نظر مجتمع دادگاه هاي تجدیدنظر استان اصفهان( ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509983641700757 شــعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگي مورخ 1397/04/04 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد. 

م الف:39386 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان)141 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

12/1060  آقای حسین سبحانی پور دارای  شناسنامه شماره 8036 به شرح دادخواست به 
کالسه  3016/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان تقی سبحانی پور به شناسنامه 3208 در تاریخ 96/10/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پسر و سه دختر و 
یک همسر به اسامی: 1- علی سبحانی پور، ش.ش 8867 نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی 
سبحانی پور، ش.ش 8868 نسبت با متوفی فرزند 3- سعید سبحانی پور، ش.ش 13 نسبت با 
متوفی فرزند 4- حسن سبحانی پور، ش.ش 194 نسبت با متوفی فرزند 5- حسین سبحانی 
پور، ش. 8036 نسبت با متوفی فرزند 6- مرتضی سبحانی پور، ش.ش 113 نسبت با متوفی 
فرزند 7- مصطفی سبحانی پور، ش.ش 335 نسبت با متوفی فرزند 8- زهرا سبحانی پور، 
ش.ش 554 نسبت با متوفی فرزند 9- عصمت سبحانی پور، ش.ش 8246 نسبت با متوفی 
فرزند 10- عفت سبحانی پور، ش.ش 7180 نسبت با متوفی فرزند 11- صدیقه اعتباریان 
خوراسگانی، ش.ش 5288 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 39666 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )233 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

پرونــده:  شــماره    9610106836211053 ابالغنامــه: شــماره   12 /1101
9609986836200156 شماره بایگانی شعبه:960179 محکوم له: سهیال قندی، محکوم 
علیه: اشرف کریمی و علی مهدوی نژاد، پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوسیله به 
اشرف کریمی و علی مهدوی نژاد که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود طبق اجرائیه 
صادره در پرونده کالسه 960179 ح/2 به موجب دادنامه شماره 9609976836201638 و 
9609976836201786 صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان محکوم علیهم محکوم به 
پرداخت مبلغ 1/046/316/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 2/281/200 ریال 
بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 52/315/800 ریال بابت نیم عشر حق اجرا برعهده 
محکوم علیه می باشد . بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باشــد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای مــاده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 

اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.)آدرس: 
خ میرفندرسکی خ میر حد فاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 
4 اتاق شماره 402(  م الف: 39602 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی( )225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

12/1225 در خصوص پرونده کالســه 393/96 ش 2 خواهان ســید اســماعیل روحانی 
طباطبایی درخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت نریمان اســدزاده فرزند احمد به نشانی 
مجهول المکان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ  97/2/25 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری 
اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:512 شعبه دوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اردستان )105 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

9610463624700021 شــماره پرونــده:  12 شــماره درخواســت:  /1226
9109983624000184 شماره بایگانی شــعبه: 940492  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
940492 شعبه اول بازپرسی اردستان متهم آقای محمدرضا پیامی هوجقان فرزند اسداله 
به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 29/129/121 ریال از طرف 
این دادسرا تحت تعقیب می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین وسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم  حضور پس از موعد مقرر اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف:511 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان 

)118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1231 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1833/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/15 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/2/17، مشخصات خواهان: محمود نقدی به نشانی خمینی شهر بلوار بهشتی خ خیام 
کوچه دانش 3 پالک 108، مشــخصات خوانده: امیرحســین مرادی، خواسته و بهای آن:  
مطالبه دو فقره چک به مبلغ 1- چک شــماره 1162 مورخ 90/2/30 به مبلغ سی میلیون 
ریال 2 چک شماره 1162 به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جمعا پنجاه و پنج میلیون ریال 
به انضمام خسارات دادرســی، دالیل خواهان: فتوکپی چک و فتوکپی مصدق گواهی عدم 
پرداخت وکالتنامه طبق ثبت مالیاتی، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7229 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )210 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1232 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2507/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/35  بعد از ظهر دوشنبه مورخه 
1397/2/10، مشــخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی )بــا وکالت قدرت اله 
خسروی به نشانی خمینی شــهر بلوار شهید بهشــتی فاز اول دانش 3 پ 108، مشخصات 
خوانده: حامد صورت خسروشاهی فرزند غالمرضا، خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 7004 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )173 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
 E2LP مدل لوگان L 90 برگ سبز خودروی سواری تندر
1386 به رنگ نقــره ای متالیک به شــماره پالک ایران 
 7702035322D037955 43-417 ن 16 شــماره موتور
شــماره شاســی 7A005817 شناســه ملــی خودرو 
IRFC861VIHB005817 به نــام مجتبی مهرابی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



 شبکه های اجتماعی با چه روشی مخاطبان را 
به خود جذب کردند؟

پیشنهاد سردبیر:

شبکه های اجتماعی با چه روشی مخاطبان را به خود جذب کردند؟
اپلیکیشن  های گوشی  های هوشمند، برنامه هایی هستند که می توانند سبب اعتیاد شما شده و باعث شوند هر روزه به آنها سر بزنید و از آنها استفاده کنید. اگر صاحب یک گوشی هوشمند هستید، به 
احتمال زیاد این احساس را تجربه کرده اید که گاهی چنان بی حوصله می شوید که گوشی خود را بر می دارید تا اخبار جدید را در اپلیکیشن  های مختلف مشاهده کنید. در این بین شبکه های اجتماعی 

بیش از سایر اپلیکیشن ها موفق به جذب مخاطبان شده اند. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم که چطور توانسته اند این محبوبیت را کسب کنند.

اپلیکیشــن  های  تمامــی  میــان  در 
گوشی های هوشمند، فراتر از هر برنامه ای، اینستاگرام، یکی از 

اعتیادآورترین اپلیکیشن  های گوشی  های هوشمند است. چندین دلیل برای 
وابستگی افراد به اینســتاگرام وجود دارد: عادت گرفتن عکس و فیلم، وجود فیلترهای 

زیبا، و صمیمی بودن این شبکه اجتماعی؛ اما اینستاگرام دارای تاکتیک های خاص دیگری نیز 
برای وابسته تر کردن شما هست. اگر گزینه push notification اینستاگرامتان را فعال کرده باشید، 

احتماال پیامی در مورد هر یک از موارد زیر دریافت خواهید کرد:
زمانی که شخصی در اینستاگرام اســتوری می گذارد، هنگامی که یکی از دوستانتان از فیسبوک به این پلتفورم 

می پیوندد و موقعی که یکی از فالورهای شما، الیو ویدئو می گذارد، همه و همه از مواردی هستند که به سرعت به شما 
اطالع داده خواهند شد. حتی شما می توانید این اعالن ها را سفارشــی کرده و تعداد آنها را محدود کنید. اما در حالت 

پیش فرض، همه چیز به شما اطالع داده خواهد شد.
واقعیت ساده این است که push notification واقعا یک گزینه کارآمد برای اینســتاگرام به شمار می آید. با توجه 
به تحقیقات به عمل آمده توسط شرکت تحلیلگر موبایل Urban Airship، ارسال push notification هفتگی 
می تواند باعث حفظ کاربران دستگاه های iOS شــود و کاربران اندروید را نیز دوبرابر کند. عالوه بر این، اینستاگرام 
دارای بسیاری از روش های دیگر نیز هست که توسط آنها می تواند توجه شما را به سمت خود جلب کند. یکی از 

آنها، استوری های اینستاگرام است. عالوه بر این، هنگامی که شما در حال تماشای استوری یکی از فالورهای 
خود هستید، به طور خودکار به سمت استوری بعدی هدایت می شوید. همچنین اگر انگشت خود را روی 

آنها نگاه دارید، می توانید پخش آن را متوقف کنید. یکی از محبوب ترین روش هایی که توسط 
اپلیکیشن  های گوشی  های هوشمند برای جلب توجه شــما به کار گرفته می شود، به 

هیچ وجه توســط فعاالن عرصه اینترنت اختراع نشده. در واقع این یک ابزار 
روان شناختی است که اغلب در کازینوها از آن استفاده شده 

و »برنامه نسبتا متغیر« نامیده می شود.

اینستاگرام

برای مثال، 
هنگامی که شما با انگشت خود صفحه 

توییتر را به ســمت پایین می کشــید، یک دایره در حال 
چرخش ظاهر می شــود که نشــان می دهد برنامه در حــال بارگیری 

محتوای بیشتری است. شــما نمی دانید که چه چیزی بارگزاری خواهد شد، اما 
امیدوار هستید که محتوای جدید و یا چیزی باشد که به آن عالقه مند هستید.

توییتر نیز از این روش اما به شیوه ای زیرکانه تر استفاده می کند. همانطور که جولیان مورگانس 
معاون توییتر اشاره می کند، هر بار که برنامه توییتر را باز می کنید، صفحه نمایش برای چند لحظه 

آبی رنگ می شود. سپس پرنده سفید توییتر شروع به تکان خوردن می کند و در نهایت پرنده پخش 
می شود تا پروفایل شما را نشان دهد. در حالی که اکثر افراد، ممکن است این را به اتصال کند، ترافیک 
زیاد برنامه یا خط تلفن قدیمی خود نســبت دهند اما در واقع اینگونه نیست. این اتفاق هر بار که شما 

توییتر خود را باز کنید رخ می دهد و هیچ ارتباطی هم به سرعت اینترنت شما ندارد.
این تاخیر، توجه شــما را جلب کرده و شما بیشتر مشتاق می شــوید تا ببینید چه چیزی در انتظار 
شماست. پس از باز شدن صفحه ممکن است شما توییت های جدید را مشاهده کنید، یا ممکن 

است مطالبی را که دیروز خوانده اید مجددا ببینید. شــما نمی دانید که چه چیزی دریافت 
می کنید و همین شما را ذوق زده خواهد کرد.

اما این فقط توییتر نیست که از این ترفند استفاده می کند. سایر اپلیکیشن  های 
گوشی  های هوشمند مانند اینستاگرام و فیس بوک نیز همین شیوه 

را به کار می گیرند.

توییتر

فیس بوک، مالک اینستاگرام نیز 
هســت، بنابراین تعجب آور نیست که دو برنامه 

از روش های مشابهی اســتفاده کنند تا شــما را به برنامه 
وابسته نمایند.

روش های به کار گرفته شــده توســط آنها هم واقعا کاربردی اســت. 
فیس بوک تقریبا همیشه در میان پنج برنامه رایگان اپ استور قرار دارد و در 
آمریکا، بیشتر از هر نقطه دیگری از جهان، از این اپلیکیشن استفاده می شود.
یکی از روش های منحصر به فرد فیس بوک، کمک به شــما برای ورود به 
برنامه های دیگر است. به جای ایجاد یک نام کاربری جدید و رمز عبور 

برای هر یک از برنامه های جدید دانلود شده، شما اغلب می توانید از 
حساب فیس بوک خود برای ورود به سیستم استفاده کنید. 

بنابراین داشتن یک حساب کاربری فیس بوک، یک 
ویژگی کاربردی به حساب می آید.

فیس بوک

کس  هــر 
از اســنپ چت اســتفاده می کند، 

می تواند به شما در مورد اسنپ استریک و اهمیت 
آنها بگوید. استریک، در واقع یک شــمارنده در برنامه اسنپ 

چت است که تعداد روزهای متوالی که شما و دوستتان اسنپ ارسال 
کرده اید را شمارش می کند. این استریک ها، بخش مهمی از برنامه و زندگی 

اجتماعی  نوجوانان را شکل می دهد؛ اما هیچ پاداشی برای حفظ یک استریک 
وجود ندارد. اگر اجازه دهید یک استریک از بین برود، دیگر نمی توانید از تعداد 
اسنپ هایی که با دوستتان ردوبدل کرده اید مطلع شوید. با این حال، استریک 
تنها راهی نیست که این اپلیکیشــن از طریق آن، کاربران خود را به برنامه 

عالقه مند می کند. اسنپ چت خالق اصلی استوری و فیلترهای صورت 
در جهان است. در حال حاضر، حتی نیازی به ارسال پیام در اسنپ 

چت برای صرف اوقات فراقتتان ندارید زیرا می توانید 
برای مدت طوالنی با فیلترهای آن بازی 

کنید.

 اسنپ چت

فرزانه مستاجران

فشار خون باال یکي از فاکتورهای بسیار خطرناک براي سالمتي 
افراد اســت که گاهی »قاتل بی صدا« نامیده می شود؛ چرا که تا 
مراحل انتهایی اغلب هیچ عالمتی ندارد. باید توجه داشــت که 
فشــار خون به طور طبیعی در اثر اســترس و فعالیت بدنی باال 

باالســت، می رود. اما فردی که دچار بیماری فشــار خون 
حد هنگام اســتراحت نیز فشــار خونــش باالتر از 
طبیعی اســت. رژیــم های نادرســت غذایی، 
مصــرف زیاد غذاهــای چــرب و پرنمک، بی 
تحرکــی و زندگی ماشــینی، ازجمله عوامل 

مســتعدکننده برای ابتال به بیماری فشار 
خون باالســت. بســیاری از افراد که به 

این بیمــاری مبتال هســتند، عالمتی 
ندارند و احساس بیماری نمی کنند. 

برای پیشــگیری از ابتال به فشار 
خون، وزنتان را کنترل کنید. 

اگر اضافــه وزن دارید، رژیم 
بگیرید. کم کردن حتی یک 
کیلوگــرم از وزن در ایــن 
زمینه مفید اســت. مرتب 
ورزش کنیــد. ۳۰ دقیقــه 

ورزش در هر روز بهترین راه 
مبارزه با پرفشاری خون است. 

مصــرف روزانه نمــک را کم کنید 
و البته در ایام نــوروز مراقب آجیل های 

پرنمک و چرب باشید. ۱۵درصد افراد مسن دارای 
فشار خون هستند و خودشان خبر ندارند؛ مگر 

آنکه فشــار خون به طور ناگهانی خیلی باال 
برود. به این ترتیب تنها راه تشخیص فشار 

خون باال، اندازه گیری میزان آن است.
گوشــی های گلکســی اس 9 و اس 9 
پالس برای اولین بــار در بین محصوالت 

سامسونگ قابلیت آن را دارند که با استفاده 
از یک سنسور جدید میزان فشــار خون را هم 

اندازه گیری کنند.
 اما آیا این سنسور جدید واقعا فشار خون را اندازه گیری می کند 

و آیا از دقت کافی برخوردار است؟
سامسونگ در سال های اخیر نشان داده که برای بهبود توانمندی 
گوشی های هوشمند خود در اندازه گیری شاخص های سالمتی، 

سرمایه  گذاری های زیادی انجام داده است. 
این کمپانی همچنین در زمان معرفی دو گوشی گلکسی اس 9 و 
اس 9 پالس اعالم کرد که این محصوالت قادر هستند اطالعات 
دقیق تر و کامل تری از وضعیت ســالمت کاربــران خود فراهم 
 کنند. اما این اتفاقات در این دو گوشــی هوشــمند چگونه رخ 

داده است؟
پرچمداران جدید سامســونگ در رده گلکسی اس، دارای یک 
سنســور نوری جدید هســتند که به گفته کمپانی سازنده قادر 
اســت واحدی بــه عنــوان Heart Load Factor  را اندازه گیری 
کند. این واحــد می تواند معیاری از فشــار و میــزان وظایف 
محول شــده به قلب باشــد. امــا بدون شــک جالب ترین 
توانایــی این سنســور اندازه گیری میزان فشــار خون 
اســت. به این ترتیب با در اختیار داشتن یکی از این 
گوشــی های جدید سامســونگ، دیگر نیازی به 
استفاده از دســتگاه های بزرگ و بازوبندهای 
کالسیک نیســت و تنها با لمس این سنسور 
 می توان میزان فشــار خون را اندازه گیری 

کرد.
سامســونگ پیش از این اعالم کرده بود 
که این سنسورهای هوشمند را طی یک 
همکاری نزدیک با دانشــگاه کالیفرنیا و 
سن فرانسیســکو طراحی و تولید کرده 
اســت و آنها می توانند نقش یک »سنسور 
نوری انقالبــی« را ایفا کنند. این سنســور با 
همراهی برنامه ای با عنوان My BP Lab مشــابه با 
برنامه های قدیمی که در Play Store  نیز یافت می شوند، 
پالس های میــان ضربان قلب را که از روی نوک انگشــتان نیز 
قابل تشخیص اســت اندازه گیری می کند و سپس با انجام 
 یک سری محاسبات، گزارشی از میزان فشار خون ارائه 

می دهد. 
سامســونگ مدعی اســت که بهبود این سنســور و 
همچنین نرم افزار طراحی شــده، ســبب شده است 

که نتایج به دست آمده از عملکرد آن قابل قبول باشد.
اما با عرضه گوشی های گلکســی اس 9 و همچنین امکان 
دانلود برنامه My BP Lab  از سرویس Play Store اکنون می توان 
این ادعای سامسونگ را مورد بررســی قرار داد و نتایج به دست 
آمده از آن را با مقادیر اندازه گیری شــده توســط یک دستگاه 
دقیق ارزیابی کرد. برنامــه My BP Lab را می توانید از طریق این 
 لینک روی گوشــی های گلکســی اس 9 و اس 9 پالس دانلود 

کنید.

وقتی فناوری به کمک سالمتی می آید؛
سنجش فشار خون با موبایل

هواوی جدید در راه است

چند روز پیش بود که هواوی از گوشــی جدید Y9 2۰۱8 رونمایی کرد؛ محصولی که جانشــین 
هواوی Y9 سال گذشته به شمار می رود. به نظر می رسد روند جایگزین کردن نمونه های جدید 
با نمونه های قبلی ادامه داشــته و این کمپانی قصد دارد گوشی هواوی Y7 2۰۱8 را نیز به زودی 
معرفی کند. برخالف ادعای گزارشات پیشین مبنی بر معرفی گوشی هواوی Y9 2۰۱8 به عنوان 
جانشین Y7، اخیرا رندرهای جدید گوشی Y7 2۰۱8 منتشر شده که نشان می دهد این گجت 
به عنوان جانشین واقعی گوشی هواوی Y7 در دستور کار قرار دارد و به زودی شاهد رونمایی از آن 
خواهیم بود. طراحی تمام صفحه این اسمارت فون باعث شده به مانند نمونه های گذشته، حسگر 
اثر انگشت به پنل پشتی منتقل شود. با آنکه در این رندرها شاهد طراحی تمام صفحه و کم حاشیه 
مدرن و حضور نمایشگری دراز و کشیده با نسبت تصویر ۱8 به 9 هستیم، اما متاسفانه اندازه این 
پنل مشخص نیست. با این حال کار سختی نیســت که پیش بینی کنیم این نمایشگر اندازه ای 
بزرگ تر از نمونه ۵.۵ اینچی Y7 قبلی داشته باشد. از آنجا که در گوشی Y9 2۰۱8 از پورت میکرو 
یو اس بی برای شارژ دستگاه استفاده شد، انتظار داریم در این گجت نیز از همین درگاه استفاده 
شــود. جک ۳.۵ میلی متری هم در هواوی Y7 2۰۱8 وجود خواهد داشت. در حال حاضر هیچ 
اطالعات دیگری درخصوص مشــخصات، قیمت و زمان عرضه این دیوایس منتشر نشده است. 
هواوی تاکنون به طور رسمی هیچ چیزی درباره این گجت اعالم نکرده؛ اما حدس زده می شود که 

به زودی شاهد رونمایی از آن باشیم.
لو رفتن مشخصات هوآوی جدید

بــا اینکــه هنــوز زمــان تقریبــا زیــادی تــا معرفــی و عرضــه خانــواده P2۰ هــواوی 
باقــی مانــده، یــک فروشــگاه آنالیــن لهســتانی بــا درج مشــخصات و قیمــت 

 گوشــی هــواوی p2۰ الیت، بــه اســتقبال عالقه منــدان ســری P2۰ رفته اســت. همــان گونه کــه احتماال اطــالع داریــد، هــواوی قصــد دارد اعضای جدید ســری
 P را روز هفتم فروردین 97 در شهر پاریس رسما معرفی کند. اطالعات موجود در این وب سایت، شایعات گذشته درخصوص وجود برش )ناچ( در باالی نمایشگر این دیوایس را تایید 
می کند. در بخش برش خورده باالی نمایشگر می توان دوربین سلفی، اسپیکر مکالمه و حسگر مجاورتی را مشاهده کرد. ضمن آنکه در بخش جلویی و پشت بدنه از شیشه استفاده 
شده است. به عالوه، کناره های خمیده بدنه این دستگاه باعث می شود به خوبی در دستان کاربر جای گیرد. این گجت ۱۴۵ گرمی، ۱۴8.۶ میلی متر طول، 7۱.2 میلی متر عرض 
و 7.۴ میلی متر ضخامت دارد. دیوایس مدنظر از یک نمایشگر ۵.8 اینچی با رزولوشن 228۰ در ۱۰8۰ پیکسل بهره می برد. هواوی نام این نوع نمایشگر را FullView 2.۰ نهاده که 
نسبت تصویر ۱9 به 9 را به ارمغان می آورد. توان پردازشی این گجت را تراشه پرکاربرد کایرین ۶۵9 تامین می کند که ۴ گیگابایت رم آن را در اجرای فرامین کاربر همراهی خواهد 
کرد. هواوی، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی برای این گوشی میان رده در نظر گرفته که البته به لطف وجود درگاه کارت حافظه می توان تا 2۵۶ گیگابایت دیگر فضای ذخیره سازی را 

افزایش داد. یک باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع ۱8واتی وظیفه تامین انرژی این هندست را بر عهده دارد.

هوآوی؛ رقیب سرسخت بازار موبایل

به دلیل استقبال مردم از چند مدل گوشی خاص در کشور، رسانه ها نیز کمتر به بازگو کردن اطالعات و اخبار گوشی های موبایل 
رقیب سامسونگ و اپل می پردازند. اما بد نیست بدانید در دنیا گوشی هایی هم چون هوآوی گام به گام اپل و سامسونگ در حال فرزانه مستاجران

پیشرفت هستند و شاید در مواقعی گوی سبقت را از آنها ربوده اند. در روزهای اخیر شرکت هواوی جدید ترین میان رده  خود به نام Honor &c را در چین به بازار عرضه کرد. 
این گوشی دارای مشخصاتی چون نمایشگر HD+ با نسبت صفحه  ۱8:9، تشخیص چهره به همراه اسکنر اثر انگشت است و دو نسخه دارد که یکی با ۳ گیگابایت رم و ۳2 
گیگابایت حافظه  داخلی با قیمت ۱۴۰ دالر و دیگری با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه  داخلی با قیمت 2۰۰ دالر به فروش خواهد رسید. این گوشی در حال حاضر 
  8.۰ EMUI 8.۰ و رابط کاربری Oreo برای بازار چین عرضه شده و مشخص نیست چه زمانی به بازار های دیگر نیز عرضه خواهد شد. این گوشی دو سیم کارته دارای اندروید
در زمان عرضه خواهد بود. نمایشگر این گوشی دارای اندازه  ۶ اینچ با پنل IPS و رزولوشــن HD+ بوده و دارای تراکم پیکسلی 2۶8ppi  و شیشه  2.۵D است. این گوشی از 
چیپست Qualcomm Snapdragon ۴۵۰  با هشت هسته  پردازشی بهره می برد. در قسمت دوربین، این گوشی دارای دوربین اصلی دوگانه با سنسور های ۱۳ و 2 مگاپیکسلی 
و گشادگی دیافراگم f/2.2 با فوکوس خودکار است. دوربین جلوی آن نیز دارای رزولوشن 8 مگاپیکسلی با فوکوس ثابت و گشادگی دیافراگم f/2.۰ برای تصاویر سلفی و 

تماس تصویری است. همچنین این گوشی از یک باتری با ظرفیت ۳۰۰۰mAh  بهره می برد.
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مهم ترین اتفاقات سال 96 در استان اصفهان؛

سال حادثه های ناگهان

نام »جواد محمدی« درچه را باز هم بر سر زبان ها انداخت. پیکر مطهر پنجمین شهید 
مدافع حرم شهر درچه، پاسدار شــهید جواد محمدی، در یک روز گرم تابستانی 
و در میان اســتقبال قابل توجه مردم شــهر درچه اصفهان تشــییع شد. پیکر 

میدان امام)ره( تا گلزار شهدای امامزاده جزین این شــهر، تشییع و به خاک سپرده شد. این شــهید از 
شهید جواد محمدی ۳۴ساله خرداد ماه امسال در دفاع از حرم حضرت زینب کبری)س( و بر اثر برخورد گلوله 
به ناحیه سر و پهلو در ســوریه به شهادت رسید و پیکرش پس از گذشــت ۲۷روز از زمان شهادت، ۱۲ تیر به 
وطن بازگشت. این شهید واال مقام پنج مرتبه به طور داوطلبانه به سوریه، اعزام و ۲ بار زخمی شده بود و هر بار 
بعد از مداوا مجددا اعزام می شد.پیش از محمدی، شهدای مدافع حرم سید سجاد حسینی، سید یحیی براتی، 
مهدی اسحاقیان و مهدی هزاره از شهر درچه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حجت االسالم رییسی هم پیام 

تسلیتی به مناسبت شهادت این شهید واالمقام صادر کرد.  

درچه

بدون شــک »محســن حججی« نامی بود که فصل تازه ای از افتخارات شهر شهیدپرور 
نجف آباد را رقم زد. نامی که در کنار بزرگانی چون »حاج احمد کاظمی« تا ابد بر تارک افتخارات این 
شهر خواهد درخشید. محسن حججی از مدافعان حرم بود که در سوریه و به دست داعش به شهادت رسید. 
نگاه غرورآمیز این جوان، وقتی به دست داعشی ها اسیر شده بود، باعث شد تا غوغایی در شبکه های مجازی 
به راه بیفتد. بسیاری از چهره های مطرح هنری و ورزشی و حتی سیاسی، تصویر اسارت حججی و نگاه سرشار 
از غرور او را با افتخار در صفحات مجازی خود منتشر کردند و ناگهان طوفانی به راه افتاد. »محسن حججی« 
تبدیل به قهرمان دهه هفتادی ها شد. همه از او حرف می زدند و روزهای زیادی، مردم منتظر بازگشت پیکرش 
بودند تا در استقبالی باشکوه به دیدار شهید بی سر و سربلند وطن بروند. بازگشت پیکر حججی به وطن با »اما« 
و »اگر«ها و شایعات زیادی همراه بود اما درنهایت برگشت و روی شانه های اشک و شکوه مردم تشییع شد و 

در زادگاه خود »نجف آباد« به خاک سپرده شد.

نجف آباد

نفتکش ســانچی در دل اقیانوس آتش گرفت و غرق شد؛ اتفاقی تلخ در ســال 96 که ایران را داغدار کرد. 
نفتکشی که از عسلویه حرکت کرده و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی، عازم داسان کره جنوبی شود، در راه با 

یک کشتی فله بر چینی با 6۴ هزار تن بار غله به نام »کریستال«در سواحل چین برخورد کرد. بعد از چند روز جست وجو 
جسد ۳ نفر از ایرانیان مفقود در این حادثه پیدا شد اما از ســایر خدمه خبری به دست نیامد. مسئوالن اعالم کردند 
امکان نزدیک شدن به نفتکش وجود ندارد. یکی از شهدای واقعه سانچی »میالد آروی« جوان شاهین شهری بود که 
به عنوان روغن کار روی این نفتکش کار می کرد. آروی جزو ســه خدمه ای بود که پیکر او پیدا شد و در شاهین شهر 

اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.
»حاجی دلیگانی« نماینده فعال مردم شاهین شهر هم از چهره های سال بود؛ کسی که به عنوان منظم ترین نماینده 
مجلس در سال 96 انتخاب شد و حضوری فعال در نطق های بهارستان داشــت و البته با برخی اظهارنظرهای خود 

)ازجمله درباره عطرهای فرانسوی اهدایی سرلشکر باقری به نمایندگان( حسابی خبرساز شد.

شاهین شهر

نام سمیرم در سال 96 با »خواهران ووشویی قهرمان ایران 
و جهان« )منصوریان( گره خــورد و این گره خوردن هم 
از زاویه ای »مثبت« و »قابل افتخار« بود؛ اما در ماه های 
پایانی سال با یک حادثه تلخ، سمیرم هم مثل تمام ایران 
سیاه پوش شد. هواپیمای مسافربری مسیر تهران به یاسوج 
متعلق به خطوط هواپیمایی آسمان در منطقه سمیرم در 
جنوب اصفهان به کوه دنا برخورد کرد و هر 65 سرنشین 

این هواپیما جان باختند. 
پیکر متالشی و قطعه قطعه شده تعدادی از جان باختگان 
این حادثه طی فراز و نشیب ها و مشقت های بسیار توسط 
نیروهای امدادی، کشف و به پزشکی قانونی و خانواده های 
قربانیان تحویل داده شد. بارش شدید و سنگین برف در 
محل سقوط هواپیما ، کار پیدا کردن اجساد و جعبه سیاه 
را با مشکالت زیادی روبه رو کرد و گفته شده پیدا کردن 
اجســاد باقی مانده تا اردیبهشت ماه ســال جدید طول 
خواهد کشید. درباره علت سقوط هواپیما هم گمانه ها و 
ادعاهای زیادی مطرح شد. یکی از آخرین ادعاها نیز این 
بود که هواپیما، کوه دنا را ندیده است! عملیات جست وجو 

در سمیرم و در کوه دنا، این روزها همچنان ادامه دارد. 

سمیرم

بیشــترین کشــته در اعتراضات دی ماه، مربوط به این شهر بود؛ 
»قهدریجان« که از شهرســتان های فالورجان اســت و تا قبل از ماجراهای 
سراسری دی ماه، خیلی ها شــاید حتی نامش را هم نشنیده بودند. گفته شد 
در این اعتراضات، جمعیتی در حدود ۲۰۰ تــا ۳۰۰ نفر قصد حمله به پایگاه 
پلیس را داشــتند که با اقدام نیروی انتظامی متفرق شــدند؛ اما در ادامه این 
درگیری ها و استفاده از سالح های گرم و سرد توسط اغتشاش گران 6 نفر در 
این حادثه کشته شدند. درگیری ها میان معترضان و پلیس تا چند روز ادامه 
داشت؛ معترضانی که در نهایت گفته شد از خارجی ها و البته برادرزن صدام 

خط گرفته بودند!

قهدریجان 

»اعتراضات کشاورزان« در ورزنه نیز خط خبری ای بود که از ابتدا تا انتهای سال دنبال شد و در روزهای پایانی این اعتراضات رنگ و بوی جدی 
تر و خشن تری هم به خود گرفت و حتی رسانه های فارسی زبان آن سوی آب نیز با آب و تاب به پوشش این اعتراضات پرداختند. مسئوالن استانی با 

حضور در این منطقه و گفت و گو با کشاورزان، قصد آرام کردن کشاورزان را داشتند که به نظر می رسد سود چندانی هم نداشت و ورزنه ای ها در آخرین 
نماز جمعه سال، در یک اقدام جالب توجه که رسانه ها نام »اعتراض مدنی مدرن و بدون خشونت« را برآن گذاشتند، با پشت کردن به تریبون نماز جمعه، 
شعار دادند که اول باید مشکالت آنها حل شود و بعد خطبه بخوانند. مشــکل کشاورزان شرق اصفهان، مشکل تازه ای نیست. »آب نیست« وکشاورزان 
شاکی هستند. می گویند از کار بیکار شده اند و پول ندارند و نمی دانند نان زن و بچه را از کجا بیاورند. تصاویری از درگیری مردم شرق اصفهان با نیروهای 
انتظامی در شبکه های مجازی منتشر شد؛ با این حال فرمانده نیروی انتظامی استان در نشست مطبوعاتی پایان سال خود تاکید کرد که در این ماجراها، 

ناجا در کنار مردم است، نه مقابل آنها.

ورزنه

اگر چه بحران اقتصادی در این سال ها کارخانجات را یکی پس از دیگری به تعطیلی کشاند و اصفهان، این 
شهر صنعتی را نیز از پای درآورد اما هیچ گاه به ذهن نمی رسید که صنایع اصلی و پایه اصفهان از جمله پلی اکریل 
روزی به گل بنشیند. پلی اکریل امسال درگیر و دار شایعات متفاوت و متناقض درباره راه اندازی مجدد و تزریق منابع 
مالی و بازگشت کارگران بر سر کار خود، روزگار گذراند. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان که نوید 
بازگشایی مجدد پلی اکریل را در مهرماه داده بود، گفت: با وجودی که قرار بود دولت در دو بخش اعتبار ۴۰ میلیارد 
تومانی را به عنوان کمک به سرپا شــدن این کارخانه تخصیص دهد، تاکنون فقط ۲۰ میلیارد آن را پرداخت کرده 
است؛ اما با حمایت از این کارخانه، بخش های تولید پلی استر و نخ و همچنین بخش تولید مواد اولیه اکریلیک پلی 
اکریل اصفهان نیز راه اندازی می شود. اسفندماه خبر رسید که خط ۲ تولید اکریلیک کارخانه پلی اکریل اصفهان 
راه اندازی شده و تعدادی از کارگران به سر کار برگشته اند با این وجود مشکالت پلی اکریل همچنان ادامه دارد. 

سال عجیبی بود؛ پر از اتفاقات تلخ و شیرین که 
صدالبته کفه »تلخی«ها بر شــیرینی ها می چربید. 
سال 96 برای اســتان »اصفهان« هم سالی پر از حادثه های 
ناگهان و اتفاقات ماندگار بود. اصفهان در سالی که گذشت، بارها و 
بارها به واسطه همین اتفاقات بر سر زبان ها افتاد و اخبار آن به دنیا مخابره 
شد. شهرستان های مختلف استان، سهم بســزایی در این خبرسازی داشتند؛ از 
»درچه« و »نجف آباد« گرفته تا »سمیرم« و »قهدریجان«. در ادامه با هم، به مروری کوتاه 

می پردازیم بر مهم ترین اتفاقات و رخدادهای خبری سال 96 در شهرستان های استان اصفهان.

تهدید یک خبرنگار توســط فرماندار و در ادامه 
برکناری فرماندار خاطی، از مهم ترین اتفاقات امســال در 

گلپایگان بود. 
در فیلمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، فرماندار به 
خبرنگاری که می خواهد در یک جلسه کاری از او   عکاسی 
کند، هشــدار می دهد که این کار را نکند. خبرنگار شغلش 
را به او یادآوری می کند و می گوید که خبرنگار اســت و از 
جلسه عکس می گیرد. فرماندار سابق گلپایگان به تندی او 
را تهدید می کند و می گوید خودش و دوربینش را از جلسه 
بیرون می اندازد. آقای فراست در پاسخ به اصرار خبرنگار با 
لحنی توهین آمیز می گوید که این مسائل ربطی به او ندارد و 
باید سرجایش بنشیند و حواسش را جمع کند. و خالصه کار 
باال می گیرد و فیلم این درگیری و ادبیات عجیب فرماندار 
سر از شــبکه های مجازی درمی آورد و کاربران خواستار 
برخورد قاطع با فرماندار می شــوند. مهرعلیزاده استاندار 
اصفهان، به میدان آمد و فرماندار را برکنار کرد. فرماندار هم 
پس از مدتی سکوت، مدعی شد که این خبرنگار از قبل با او 

مشکل داشته است!

از اسفندماه سال گذشته تا اسفند امسال،  فرمانداری شهرستان خمینی شهر با حکم 
سرپرستی اداره شد. مردم و مسئوالن خمینی شهر یک سال منتظر انتخاب فرماندار 
جدید بودند! گفته می شــد چون خمینی شــهر نزدیک اصفهان است، مسئوالن و 
استانداری عجله و دغدغه خاصی برای انتخاب فرماندار این شهر ندارند. قصه کشدار 
انتخاب فرماندار خمینی شهر، اسفند امسال به آخر رسید و مسلم زاده که پیش از 
این معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شاهین شهر بود، به عنوان فرماندار جدید 

انتخاب و معرفی شد.

مبارکه

گلپایگان

خمینی شهر

سمیه پارسا
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 علی کاظمی باباحیدری در مراســم انتصاب فرماندار اردل با اشاره به 
اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام این شهرستان ضروری است، اظهار 
داشــت: تکمیل پروژه های نیمه تمام در بخش جاده ســازی، توسعه 
جاده ها، توســعه فضای درمانی و افزایش تخت های بیمارستان و... در 

شهرستان اردل ضروری است.
وی بیان کرد: شهرستان اردل دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری 

است که باید مورد توجه بیشتر برای توسعه قرار گیرد.

 نماینده مردم شهرستان های اردل، کوهرنگ، کیار و فارسان در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: حل مشکالت بیکاری در این شهرستان باید 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
حل مشکالت بیکاری در شهرستان اردل ضروری است

باباحیدری بیان کرد: بیکاری در این شهرستان از مهم ترین مشکالت 
به شمار می رود.

 نماینده مردم شهرستان های اردل، کوهرنگ، کیار و فارسان در مجلس 

شورای اسالمی در ادامه گفت: توســعه واحدهای فرآوری محصوالت 
غذایی در شهرستان اردل ضروری است.

وی اظهار کرد: شهرســتان اردل یکی از مهم ترین مناطق تولید کننده 
ماهی سردآبی کشــور است که توانسته اشــتغال قابل توجهی در این 

بخش تولید کند.
 در این مراسم محمود کیانی به عنوان فرماندار شهرستان اردل معرفی 

شد و از زحمات محمد نوذری قدردانی به عمل آمد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: الزم است بخش گردشگری در شهرستان اردل استان چهارمحال 

و بختیاری توسعه یابد.
جعفر مردانی با اشاره به اینکه بخش گردشــگری در شهرستان اردل 
باید توســعه یابد، اظهار داشت: شهرســتان اردل دارای ظرفیت ها و 

پتانسیل های بسیاری برای توسعه گردشگری است.
وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی برای توسعه بخش 

گردشگری این استان بهره گرفت. 
جذب ســرمایه گذار خارجی و داخلی در شهرستان اردل 

ضروری است
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه جذب ســرمایه گذار خارجی و داخلی در این شهرستان 
زمینه ساز ارتقای بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری است، تصریح 
کرد: مسئوالن شهرستان اردل در مســیر جذب سرمایه گذار و توسعه 

ظرفیت های گردشگری این شهرستان حرکت کنند.
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: تکمیل طرح های نیمه تمام در این شهرستان ضروری است.

وی بیان کرد: ایجــاد اشــتغال از مهم ترین اهداف دولت در اســتان 
چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

بخش گردشگری در شهرستان اردل توسعه یابد

نماینده مردم شهرستان های اردل، کوهرنگ، کیار و فارسان در مجلس شورای اسالمی گفت: تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان 
اردل استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

۱۰ درصد گز تولیدی چهارمحال صادر می شود
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس صنعت، معدن و تجارت استان:
۱۰ درصد گز تولیدی 

چهارمحال صادر می شود
رییس صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: پنج هزار نفــر در تولید گز در 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.
نعیم امامی با اشاره به اینکه پنج هزار نفر در تولید 
گز در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، 
اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری یکی 

از استان های برتر در تولید گز است.
وی عنوان کــرد: در حــال حاضر بیشــترین 
کارگاه های گز سازی، در شهر بلداجی از توابع 

شهرستان بروجن واقع شده اند.
رییس صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به فعالیت ۱۰۰ واحد تولیدی 
گز در شــهر بلداجی، بیان کرد: در حال حاضر 
۸۵ کارگاه تولید گــز و ۱۵ واحد صنعتی تولید 
گز در شــهر بلداجی فعالیت می کند. وی ادامه 
داد: ۱۰درصد گز تولیدی شــهر بلداجی صادر 

می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد:
افزایش ۱۷۲درصدی 
اعتبارات منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری از افزایــش ۱۷۲ درصدی اعتبارات 
مصوب ملی این اداره کل در سال جاری خبر داد.

علی محمدی مقدم اظهار کرد: اعتبارات مصوب 
ملی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در 
ســال جاری با ۱۷۲درصد نســبت به سه سال 
گذشته، به ۱۲۴میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی همچنین با بیان افزایش حدود ۴۰۰درصدی 
اعتبارات استانی منابع طبیعی، اظهار کرد: این 
اعتبارات نیز از ۲۷ میلیارد ریال به ۱۰۶ میلیارد 

ریال افزایش داشته است.
محمدی مقــدم در ادامــه از اختصاص ردیف 
اعتباری ملی خارج از سد به آبخیزداری استان 

در سال جاری خبر داد.

رییس سازمان برنامه و بودجه 
چهارمحال و بختیاری:

سند توسعه گیاهان دارویی 
مورد توجه دولت قرار گرفت

رییس ســازمان برنامه و بودجــه چهارمحال و 
بختیاری، تهیه و تدوین ســند توسعه گیاهان 
دارویی در استان را گامی به سوی مدیریت کشت 
و تولید محصوالت کشاورزی باارزش و کم آب بر 
عنوان کرد و گفت: این ســند مورد توجه دولت 

دوازدهم قرار گرفته است.
حبیب ا... وفایی اظهارکرد: افزایش ســطح زیر 
کشت و تولید گیاهان دارویی از مهم ترین اهداف 

این سند راهبردی در استان است.
وی تصریح کرد: با کاهش محسوس بارندگی و 
تشدید پدیده خشکسالی در یک دهه گذشته 
و به ویژه در سال زراعی جاری، بخش کشاورزی 
باید در حوزه زراعت و باغبانی براســاس تغییر 
اقلیم و تغییر نوع کشت متناسب با آب موجود، 
اقدام کند. وفایی، با اشــاره به اختصاص ساالنه 
۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد استان برای افزایش 
سطح زیر کشت گیاهان دارویی در برنامه ششم 
توسعه، اظهار کرد: تغییر الگوی کشت از گیاهان 
آب بر به کم آب و توسعه کشت گیاهان دارویی، 

مورد حمایت دولت دوازدهم است.

رییس اتحادیه دامداران استان:
روزانه ۱۰۰ تن شیر خام 
فرآوری و صادر می شود

رییس اتحادیه دامداران چهارمحال و بختیاری 
از فرآوری روزانه بیش از ۱۰۰ تن شــیر خام در 
این استان خبر داد و گفت: شیر پس از فرآوری 
و تبدیل به شیر خشک، به خارج از کشور صادر 

می شود.
 بهــرام دهقانــی، کشــورهای ارمنســتان، 
عراق،افغانستان و روســیه مقصد شیرخشک 
صادراتی از این اســتان هســتند که با توجه به 
دریافت گواهی بهداشــت ســالمت کارخانه 
فرآوری مواد لبنی استان، سال آینده صادرات 
این محصول به کشور روسیه نیز انجام می شود.

وی با اشاره به تولید روزانه ۶۵۰ تن شیر خام در 
اســتان اظهار کرد: روزانه حدود ۱۰۰ تن از این 
میزان توسط اتحادیه دامداران شهرستان های 

استان خریداری می شود.
دهقانی تاکید کرد: دولت افزون بر ۱۰۵ میلیارد 
ریال یارانه حمایتی شــیر خام در سال جاری 

پرداخت کرده است.
وی، احداث نخستین ایستگاه ۱۰۰ تنی مجهز 
جمع آوری شیر خام در اســتان را یادآور شد و 
افزود: فعالیت این ایستگاه مدرن لبنی، موجب 
کاهش واســطه، افزایش ســهولت در تحویل 
محصول شیر، پرداخت به موقع وجه و کاهش 
ضایعات در جابــه جایی این ماده فســادپذیر 

شده است.

 3۰ بازارچه صنایع دستی 
میزبان مسافران نوروزی است

مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری از راه اندازی 
بازارچه های صنایع دســتی در استان خبر داد و 
گفت: 3۰ بازارچه در اســتان پذیرای گردشگران 

نوروزی است.
بهمن عسگری سوادجانی افزود: ۱۶ بازارچه موقت 
با ۱۲۰ غرفه و ۱۴ فروشگاه دائمی تا ۱۵ فروردین 
برای گردشگران و عالقه مندان در اماکن تاریخی، 

فرهنگی و گردشگری استان فعال است.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای معرفی، بازاریابی 
و عرضه محصوالت و تولیدات صنایع دستی استان 

انجام گرفته است.
عسگری ســوادجانی تصریح کرد:کارگاه گردی 
نــوروزی در برخی اماکن تاریخــی از جمله قلعه 
چالشــتر، قلعه دزک، پل مصــالی بروجن، قلعه 
جونقان و قلعه شلمزار پیش بینی شده که در این 
تورها، چگونگی روند ساخت محصوالت تولیدی 

صنایع دستی به صورت زنده قابل مشاهده است.

رییس اتحادیه گزسازان شهر بلداجی 
استان:

تولید گز بلداجی5۰ درصد 
کاهش یافت

رییس اتحادیه گزسازان شهر بلداجی چهارمحال 
و بختیاری، از کاهش ۵۰ درصدی تولید گز در این 
شهر طی سال جاری نسبت به سال گذشته خبر 
داد. مهران ترکیان، میزان گز تولید شــده ســال 
جاری این شــهر را حدود ۲۴ هزار تن اعالم کرد 
و افزود: این رقم معادل نیمی از تولید گز در سال 
گذشته اســت. وی بیان کرد: افزایش قیمت مواد 
اولیه، نبود ســرمایه در گردش، افزایش مالیات و 
جریمه های دیرکرد، از عواملی است که رونق را از 

تولیدکنندگان این حرفه گرفته است.
ترکیان با ابــراز نگرانی از نبود همــکاری برخی 
مسئوالن از صنعت گزسازی بلداجی اظهار کرد: 
تمامی کارگرانی که به صورت فصلی با کارگاه های 
این شهر فعالیت دارند مشمول بیمه می شوند، در 
صورتی که فعالیت تعدادی از این کارگران تنها به 
یک هفته پایانی ســال محدود می شود. ترکیان، 
شرکت نداشــتن در نمایشــگاه های بین المللی 
به دلیل نبود بازاریابی مناســب و تسهیالت را از 
عوامل تاثیرگذار در کاهش تولید گز طی این مدت 
دانست. وی در پایان گفت: تا اوایل اسفندماه تمامی 
این کارگاه ها به صورت نیمه تعطیل، مشــغول به 

فعالیت بوده اند.

آغاز عملیات اجرایی شهرک 
مسکونی رانندگان در بروجن

نخستین شــهرک مســکونی رانندگان کشور با 
حضور معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 

و نقل جاده ای کشور آغاز شد.
داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اظهــار کرد: اجرای چنین 
طرح هایی، اقدام شایســته و ارزنده در راســتای 

خدمت رسانی به جامعه رانندگان است.
وی ادامه داد: امید است در مناطق دیگر کشور که 
شرایط و زیرساخت های الزم فراهم است شاهد 

اجرای چنین طرح هایی باشیم.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
چهارمحال و بختیاری نیز افزود: در این شــهرک 
احــداث ۱۶۰ واحد مســکونی بــرای رانندگان 

شهرستان بروجن پیش بینی شده است.
احمد جمشــیدی ادامه داد: با توجه به همکاری 
رانندگان شهرســتان بروجن، قطعــه زمینی با 
مشارکت راه و شهرسازی تامین شده و مسئولیت 
ساخت و ســاز واحدها بر عهده تعاونی متشکل از 

رانندگان است.

مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد 
عنوان برتر کشور را کسب کرد

رییس مرکز مشاوره دانشــگاه شهرکرد، از کسب 
عنوان برتر ملی در سال جاری توسط این مرکز خبر 
داد. محمد ربیعی اظهار کرد: در بیست و نهمین 
گردهمایی روسای مراکز مشــاوره  دانشگاه  های 
کشور، این مرکز به عنوان مرکز مشاوره برتر سال 
جاری معرفی شد و با دریافت تندیس از سوی دفتر 
مرکزی مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از آن تجلیل به 

عمل آمد. 
وی برگزاری جشــنواره منطقه ای دانشگاه بدون 
دخانیات توسط مرکز مشــاوره دانشگاه شهرکرد 
را از فاکتورهای مهم برای کســب عنوان برتر در 

کشور بیان کرد.

مدیر شیالت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 
۵۵ طرح شیالت در اســتان در سامانه کارا جهت 
دریافت تســهیالت ثبت نام کردند که این تعداد 
طرح به اعتباری بالغ بــر ۱۸۵ میلیارد ریال نیاز 

دارد و زمینه اشتغال ۱۲۸ نفر را فراهم می کند.
پرویز منصوری افزود: از مجمــوع ۵۵ طرح، 3۴ 
طرح بیش از ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند 
که با توجه به اعتبارات تخصیص یافته از ســوی 
ســازمان به بانک های عامل معرفی شدند و ۱۲۵ 
 میلیارد ریال تســهیالت با سود ۶ درصد دریافت

کردند.
مدیر شــیالت چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به اعتبارات اشــتغال فراگیر بیان کرد: ۸۰ طرح 
سرمایه  در گردش با اعتباری بالغ بر ۱۷۸ میلیارد 
ریال در دستور کار است که این تعداد طرح، زمینه 
اشتغال ۸۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۷۲ اشتغال 

غیرمستقیم را فراهم می کند.
منصوری با اشاره به تســهیالت بخش کشاورزی 
با ســود ۱۸ درصد خاطرنشــان کرد: اعتبارات و 

تســهیالت ارزان قیمت در بخش کشاورزی کم 
است و تمامی تسهیالت با سود ۱۸ درصد پرداخت 

می شود که توجیهی ندارد.
وی با اشاره به افزایش تولید ماهی در قفس گفت: 
تا پایان برنامه ششم توسعه پرورش ماهی در قفس 
در اســتان باید به ۴ هزار تن برسد؛ این درحالی 
اســت که در حال حاضر هزار تن ماهی در قفس 

پرورش داده می شود.

مدیر شیالت چهارمحال و بختیاری:

 55 طرح شیالت، تسهیالت دریافت می کند
رییس پلیــس راه چهارمحال و بختیــاری گفت: 
درراســتای تردد آســان مســافران در محورهای 
مواصالتــی و تامیــن نظــم و امنیــت بیشــتر 

محدودیت های ترافیکی اعمال می شود.
ســرهنگ رحمت ا... نجفی اظهار داشت: در محور 
ایذه-شــهرکرد و بالعکــس، تــردد انــواع تریلر و 
کامیون، فردا از ســاعت ۷ تا ۲۴ و در تاریخ های ۴ 
 و ۱۴ فروردین 9۷ از ســاعت ۷ صبح تا ۲۴ ممنوع

 است.
وی افــزود: همچنین تــردد کلیــه اتوبوس های 
کاروان راهیــان نور از امــروز تا پایــان تاریخ ۱۷ 
فروردیــن 9۷ در محور فوق ممنوع بوده و مســیر 
اهواز - اندیمشــک-خرم آباد- الیگودرز - اصفهان 
 -شــهرکرد به عنــوان مســیر جایگزیــن تعیین

 می شود.
نجفی خاطرنشــان کرد: در محورهــای اصفهان- 
بروجن -لردگان-ایذه و لردگان-یاسوج و بالعکس، 
تردد انواع تریلر و کامیون از ســاعت ۷ صبح تا ۲۴ 
امروز و فردا و از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ تاریخ های یکم، 

چهارم، دهــم و ۱۴ فروردین 9۷ در محورهای فوق 
ممنوع است.

استان چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی 
است که در ایام تعطیالت نوروز، پذیرای گردشگران 
و مسافران زیادی است و به علت آب و هوای خوب و 
متعادلی که در این فصل از سال دارد، مورد استقبال   
مســافران قرار می گیرد. چهارمحال و بختیاری به 

»بام ایران« معروف است.

رییس پلیس راه استان:

محدودیت های ترافیکی نوروز ۹۷ اعالم شد

تیم کوشک شهرکرد در آخرین دیدار خود برای کسب جایگاه ســوم لیگ ملی، با پیروزی در برابر بندر لنگه 
به سوپر لیگ بسکتبال کشور راه یافت. در ادامه رقابت های بسکتبال لیگ ملی باشگاه های کشور، تیم یاران 
جنوب کوشک در برابر تیم بسکتبال پاس بندر لنگه با نتیجه ۷۵ بر ۶۴ به پیروزی رسید.نماینده استان با این 
پیروزی عالوه بر کسب جایگاه سوم لیگ ملی بسکتبال کشــور، به لیگ برتر نیز راه پیدا کرد. حمید کریمی، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: تورنمنت چند جانبه بسکتبال و رونق مسابقات 

ورزشی به میزبانی شهرکرد در سال 9۷ برگزار می شود.

تیم بسکتبال کوشک 
به سوپر لیگ بسکتبال 

کشور راه یافت

ش
رز
و

ناجاشیالت

مدیر مرکز فوریت های پزشکی چهارمحال 
و بختیاری گفت: تصادف زنجیره ای پیکان، 
پژو ۴۰۵ و نیسان در محور لردگانـ  بروجن 

پل کربس ۱۵ مصدوم برجای گذاشت.
فرامرز شاهین اظهار داشت: همه مصدومان 

این حادثه به بیمارستان ولیعصر بروجن منتقل شدند که از بین آنها دو نفر بدحال هستند.
وی افزود: همچنین در تصادف دیگری در جاده لردگان به ایذه یک نفر در بیمارستان فوت کرده است.

مدیر مرکز فوریت های پزشــکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تصادف تریلی با پژو ۴۰۵ در جاده لردگان 
به ایذه که حوالی سه راهی شــهرکرد نزدیک کارون ۴ اتفاق افتاد، متاســفانه یک فوتی و ۴ مصدوم بر جای 
گذاشته است. شاهین خاطرنشان کرد: ۲ دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر به 

محل حادثه اعزام شدند.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان:

تصادف زنجیره ای محور 
لردگانـ  بروجن حادثه آفرید

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از ظرفیت ها 
برای ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

اقبال عباسی در نشســت توســعه ای چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت ها برای ایجاد شغل در 
چهارمحال و بختیاری، بیان کــرد: توانمندی ها و ظرفیت های 
بسیاری برای ایجاد شغل در این اســتان در بخش های مختلف 
گردشگری، صنعت، کشاورزی، مشاغل خانگی و ... وجود دارد که 

باید از آنها بهره گیری کرد.
وی ادامه داد: توسعه بخش گردشگری می تواند اشتغال قابل توجهی 
در سطح استان ایجاد کند که باید این ظرفیت مورد توجه بیشتر 
قرار گیرد.  استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد:  9 شهرستان 
چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های گردشگری هستند که 
این امر باید در این نه شهرستان مورد توجه بیشتر قرار گیرد. وی 
ادامه داد: احداث هتل و مراکز اقامتی در نقاط مختلف چهارمحال و 

بختیاری می تواند زمینه ساز توسعه بخش گردشگری در این استان 
باشــد. وی عنوان کرد: هم اکنون اقامتگاه های روستایی در این 

استان در حال افزایش است.
  استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار در 
بخش گردشگری در این استان ضروری است. وی تاکیدکرد: باید 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این استان در بخش گردشگری 

افزایش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبرداد:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت ها برای ایجاد شغل

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشــف 
کاالی قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در 

محور کیار - شهرکرد خبر داد.
 ســردار غالمعباس غالمزاده اظهار داشت: در پی 
کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کاال قصد 

دارند محموله ای را از محور مواصالتی کیار - شهرکرد به استان های مرکزی کشور منتقل کنند، بررسی 
موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در این 
راستا ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی طی عملیات ایســت و بازرسی در این محور یک دستگاه 
کامیونت ایسوزو حامل کاالی قاچاق را متوقف کردند. فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۵۰۰ ثوب انواع البســه قاچاق فاقد هرگونه مجوز و برگ سبز کشف و 

یک نفر نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و 
بختیاری:

محموله میلیاردی کاالی 
قاچاق کشف شد
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کودکان خبرساز 96
قتل، یکی از تلخ ترین اخبار حوادث است اما در میان قتل ها شاید بتوان از 

کشتن کودکان به عنوان تلخ ترین جنایت ها نام برد.
 کودکانی که هیچ قدرت دفاعی از خود نداشــته و بی دلیل و بدون هیچ 
گناهی زندگی شان را از دست می دهند.امســال شاهد به قتل رسیدن 
تعدادی از کــودکان بودیم و تلخــی جنایتی که بر آنهــا رخ داد، آغاز 

خبرسازی شان شد.
آتنا اصالنی، دختر هفت ساله ای بود که 28 خرداد 96 اولین قربانی 
این دست از جنایت ها شد.  قاتل آتنا به اتهام قتل عمد و اذیت و 

آزار پای میز محاکمه رفت و به قصاص محکوم شد.
یکی دیگر از کودکانــی که نامش در فهرســت قربانیان جنایت 

هولناک قرار گرفت »اهورا« بود؛ کودک دو سال و هشت ماهه ای که 
به دست ناپدری اش مورد آزار و اذیت قرار گرفت و این پایان ماجرا نبود؛ 

چراکه ناپدری کودک پس از اجرای نقشه شیطانی اش سر کودک را به 
دیوار کوبید و به زندگی او پایان داد. قاتل اهورا  به خاطر قتل به قصاص و به 

خاطر تفخیذ به عنف به 100 ضربه شالق و دو سال تبعید محکوم شد.
ابوالفضل، قربانی دیگر جنایت کودکان بود. پســر 11 ساله ای که 

جمعه 17 شهریور برای بازی خانه را ترک کرد و هرگز بازنگشت. 
با ناپدید شدن ابوالفضل، عکس و مشخصات او نه تنها در 

اختیار پلیس قرار داده شد، بلکه در فضای مجازی نیز 
منتشر شد.

تحقیقات برای یافتن ابوالفضل ادامه داشت تا 
اینکه شاهدی سرنخ ماجرا را به کارآگاهان 
داد. او مدعی شد پسر کبوتربازی را که در 
نزدیکی پارک زندگی می کند، دیده که با 

ابوالفضل در حال رفتن به ســمت خانه شان 
بوده است. به این ترتیب پسر جوان بازداشت شد و به این 

جنایت هولناک اعتراف کرد. پسر جوان به 
بهانه نشان دادن کبوترهایش، ابوالفضل را 
به خانه می برد و او را به قتل می رساند. بعد 
از آن جسد را داخل چمدانی گذاشته و 
این موضوع را به برادرش اطالع می دهد.

ماجــرای مرگ بنیتــا شــاید یکی از 
تلخ ترین پرونده هــای جنایت کودکان 
باشــد. این که تمام قتل های کودکان 

تلخ و ناراحت کننده اســت جای شکی نیست؛ 
اما این نوزاد هشت ماهه در اوج گرما و در نهایت تشنگی داخل خودرویی 
که آن را ربوده بودند جان سپرد. این اتفاق با سرقت خودروی پراید پدر 
بنیتا آغاز شدو با شناسایی عامالن جنایت ادامه پیدا کرد و متهم ردیف 
اول در حالی که حکم قصاص آن تایید شد در انتظار اجرای حکم باقی 
مانده است؛ اما در البه الی تمام این حوادث داستان »ملیکا«ی یک و نیم 
ساله که پس از چند روز ربوده شدن در مشهد باالخره در اصفهان پیدا و 
به خانواده اش تحویل داده شد، خبری بود که رشته قتل های دنباله دار 

کودکان را از هم گسست.

سانچی در دل اقیانوس

حادثه کشتی نفتکش ســانچی، در آب های چین اتفاق افتاد. روز شنبه 16 دی 1۳96 ام وی سانچی متعلق به شرکت ملی 

نفتکش ایران که از عسلویه حرکت کرده بود و قرار بود جهت تحویل میعانات گازی عازم داسان کره جنوبی 

شود، در راه با یک کشتی فله بر چینی با 6۴ هزار تن بار غله به نام »کریستال« در سواحل 
چین برخورد کرد. 

محموله نفتکش سانچی نفت فوق ســبک با درجه اشتعال بســیار باال بود که موجب 

آتش سوزی فوق سریع کشتی شــد.  بر اثر برخورد این نفتکش با یک کشتی باربری در 

۳00 کیلومتری بندر شانگهای در ســواحل شرقی چین، ۳0 ایرانی و دو تبعه بنگالدشی 

ناپدید شدند که بعد از غرق شدن این نفتکش تمام ۳2 سرنشین آن جان باختند . نفتکش 

سانچی حامل 1۳6 هزار تن نفت خام و میعانات ســبک نفتی بود، طول این نفتکش 27۴ 

متر و با پرچم پاناما  روی دریا تردد می کرد در مقابل کشتی کریستال، صدمه اساسی ندید 

و تمام سرنشینان آن از این حادثه 
جان سالم به در بردند.

اپیدمی گرد و غبار 

گرد و خاک، از اســتان های جنوبی به 

اصفهان هم رسید و باعث شد این پدیده 

تبدیل به اپیدمی شود و روزهای زیادی 

را برای اصفهانی ها در وضعیت نارنجی 
قرار دهد.

ریزگردها که برخی علت آن را خشــک شدن 

باتالق گاوخونی عنوان کردند و عده ای دیگر منشأ 

آن را خارج از کشور متصور شــدند در شرایطی که در 

استان های جنوبی کشور تبدیل به بحرانی بدون راه حل 

تبدیل شــده بود، به اســتان های مرکزی هم رسید و 

نفس ها را به شماره انداخت.

این موضوع هــر بار با وزش باد و بــارش بارانی به صورت 

موقت ختم به خیر می شــد، اما باالخره راه حلی برای حل 

ریشه ای آن اندیشیده نشد و همچون مشکالت دیگر به سال 

آینده واگذار شد.

در واپسین روزهای سال 96 قرار داریم ســالی که با تمام اتفاقات خوب و بد 

روزهای آخر را سپری می کند. بدون شــک همه ما  هزاران برنامه برای 

شروع یک سال جدید داشته ایم. اینکه تا چه حد توانســته ایم به این اهداف و آرزوها دست یابیم 

بسته به نوع تالش هر کدام از ما متغیر بوده است؛ اما باید بپذیریم در کنار تمام تالش هایی 

کــه 
داشته ایم در برخی از مواقع نیز نتوانستیم تاثیرگذار باشیم. سال 96  برای عده ای 

همراه با غم بود  و برای برخی ها هم با  موفقیت و پیروزی عجین شــد  و برای کسانی 

هم ... به هر حال 96 به پایان رســید و ســالی را آغاز خواهیم کرد که می توانیم هر 

روز آن را برای خود با سعی و کوششــی مضاعف، رنگ خاطره بزنیم یک سال کامل 

در انتظار ماســت تا در آن روزهایی پرخاطره برای خود و اطرافیانمان ترسیم کنیم .

 
برنامه ریزی می کنیم و تالشــمان را ادامه می دهیم و امیدواریم که روزهای روشنی 

برایمان رقم خواهد خورد.

هواپیماهایی که به مقصد نرسیدند
با توجه به اینکه حوادث و سوانح هوایی سهم نسبتا کمی در میزان تلفات حمل و نقلی در مقایسه با جاده های کشور دارد اما به دلیل اینکه تعداد زیادی از افراد در زمانی کوتاه 

از دست خواهند رفت تاثیر و عواقب روحی و روانی زیادی برای جامعه برجا خواهند گذاشت.
 212-ATR 72حوادث و سوانح فضایی جزء الینفک حمل و نقل هوایی است و سال 96 در ایران شاهد دو رخداد تاسف بار در این باره بوده ایم: اولی  یک فروند هواپیمای 
)پرواز شماره ۳70۴ هواپیمایی آسمان ( که از تهران عازم یاسوج بود و بر فراز کوه دنا سقوط کرد. این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان بود و 60 مسافر و 6 خدمه 

)دو مهماندار، دو نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان( داشت که پنجاه دقیقه بعد از پرواز از دید رادار محو شد.
این حادثه در حوالی روستای کهنگان از توابع پادنا در یکصد و بیست کیلومتری سمیرم رخ داد. متاسفانه تمامی سرنشــینان این هواپیما کشته شدند و پیداشدن جنازه 

جان باختگان با توجه به شرایط سخت آب و هوایی به سال آینده واگذار شد.
حادثه دلخراش دوم اسفندماه بود که یک فروند هواپیمای بمباردیه چلنجر 600 سریز شخصی متعلق به ترکیه که از شــارجه عازم استامبول بود، با 11 سرنشین )8 نفر 
مسافر و ۳ نفر خدمه پرواز( در حدود ساعت 18:09 به وقت محلی در حوالی شهرکرد سقوط کرد. تمامی سرنشینان هواپیما کشته شدند و در ساعت های ابتدایی جنازه تمام 

جان باختگان پیدا شد. این هواپیما متعلق به شرکتی ترکیه ای به نام »بصران« بوده است.

از فضای مجازی چه خبر

فضای مجازی در حالی که همیشــه با خود اتفاقات و رخدادهای زیادی به دنبال دارد در ســال 96 هم این روند ادامه داشــت؛ از فیلتر 

شــدن تلگرام تا عزاداری بازیگر زن ســینما برای حیوان خانگی خود ادامه پیدا کرد و خودکشــی دو دختر نوجــوان اصفهانی اوج آن
 بود. 

فیلتر شدن دو هفته ای تلگرام در حالی برای بسیاری دغدغه شده بود که طی این مدت بسیاری از حوادث و اتفاقات روز جامعه در حاشیه 

قرار گرفت و بحث شماره یک تمام محافل و مطالبه اصلی بسیاری از اقشار رفع فیلترینگ این برنامه بود؛ این در حالی است که در روزهای 

پایانی سال هم دوباره شاهد صحبت هایی در خصوص فیلتر شدن تلگرام هســتیم.اما در سوی دیگر واکنش های احساسی و به اشتراک 

گذاشتن آن با مخاطبان گونه دیگری از اتفاقات بود که واکنش های زیادی را به همراه داشت.

اما خودکشــی دو دختر نوجوان اصفهانی درحالی خبرســاز شــد که عامل اصلی آن در ابتدا چالش بازی اینترنتــی نهنگ آبی عنوان 

شد؛ موضوعی که بعد از گذشــت چند روز تکذیب شد اما کشــیده شــدن فیلم ها و عکس های این دانش آموزان تا مدت ها جو ملتهب 

و پر تنشــی را در جامعه ایجاد کرد. به هر حال فضای مجازی دنیایی شده که هر گوشه از آن پر از ســر و صدایی از جنس خودش است 

به یک باره می پیچد در تمام دنیا و با موجی که ایجاد می کند ممکن اســت آبرویی را از کســی ســلب کند که به دفعــات از این موارد
 دیده شده. 

چندی پیش بود که سفر مجری مشهور رسانه ملی به کشور اروپایی و به دنبال آن عکس هایی که از وی منتشر شد، حواشی زیادی را ایجاد 

کرد. این موضوع حتی با عذرخواهی و رفع ابهام توسط خود مجری نه تنها پایان نپذیرفت که شدت نیز گرفت.

اما قربانیان این فضای بی در و پیکر، مسلما به همین چند نفر ختم نمی شود و نخواهد شد.

سال 96 برای ایرانیان چگونه گذشت؟

هم  داشت: »سعید براتی«؛ کسی که وضعیتش در هاله ای از ابهام قرار گرفت. حادثه تلخ تروریستی میرجاوه، به شهادت و مجروحیت 11 نفر از مرزبانان غیور هنگ مرزی میرجاوه منتهی شد؛ حادثه ای که یک مفقودی سرنوشت مبهم مرزبان ربوده شده پاسگاه میرجاوه 

6 اردیبهشت 96 بود که حادثه ای تلخ به وقوع پیوست؛ 12 نفر از مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه به هنگام تعویض پست در منطقه مرزی 

تعدادی از فرزندان غیور این مرز و بوم بود.چاهندو مورد حمله و کمین تروریست ها قرار گرفتند. خبری تلخ که غم و اندوه را در دل خود جای داده و حاکی از جان باختن و شهادت 

که اسارت این مرزبان مفقود ناجا به سرتیتر اخبار تبدیل شد.تعداد روزها شاید برای من و شما یک عدد باشد؛ اما قطعا  برای پدر و مادر سعید براتی لحظات زجرآوری بوده و خواهد بود؛ مخصوصا زمانی 

بیش از ۳00 روز گذشت. با اخبار ضد و نقیضی که سرنوشت سعید براتی را در هاله ای از ابهام فرو برده است، خانواده این سرباز همچنان  

همراه با دوستان او و دیگر مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه چشم به راه هستند. درست است که تالش دستگاه انتظامی و دیپلماسی ادامه 

دارد، اما سوال این است که این سرباز کجاست و آخرین وضعیتش چگونه است؟ امیدواریم که در سالمت باشد و به آغوش خانواده بازگردد؛ 

پاکستان اسیر است و در تالش هستیم تا چند روز آینده او را به کشور بازگردانیم.چراکه چشم به راهی قطعا ســخت و جانفرسا خواهد بود. اما در آخرین روزهای اســفند، یک منبع آگاه عنوان کرد این سرباز، زنده و در 

فاطمه کاویانی
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مفاد آراء
12/592 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 4663 مورخ 96/04/31 و رای اصالحی شــماره 12359 مورخ 96/10/28 
هیات  اول خانم اقدس شاكري پور به شناسنامه شماره 16375 كدملي 1282633023 صادره 
اصفهان فرزند مرتضي در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 74 مترمربع 
پالك شماره 4426 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
2- رای شماره 4669 مورخ 96/04/31 و رای اصالحی شــماره 12362 مورخ 96/10/28 
هیات اول خانم طوبي شاكري پور به شناسنامه شماره 661 كدملي 1288707630 صادره 
اصفهان فرزند مرتضي در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 73.10 
مترمربع پالك شماره 4426 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 12410 مورخ  96/10/30 هیات اول آقاي علي اكبــر ناطقي قمبواني به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 5129873701 صادره دهاقان فرزند ملك ابراهیم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 144/77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف 

آقای حسن هاشمی خریداری شده است.
4- رای شــماره  12304 مورخ 96/10/27 هیات اول  آقاي  سیدحسن دشتي به شناسنامه 
شماره 20191 كدملي 3250628662 صادره كرمانشاه فرزند سیدفاضل بر ششدانگ قسمتی 
از یکباب ساختمان به مساحت 158/20 مترمربع پالك شماره 10 فرعي از 4496 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه آقای عباس ظهیری خریداری شده است.
5- رای شماره 12377 مورخ  96/10/28 هیات اول  آقاي  عبدالکریم علیدادي شمس ابادي 
به شناسنامه شماره 17 كدملي 4622292831 صادره فرزند آقارحیم بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 282/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای احمد 

انواری  خریداری شده است.
6- رای شــماره 12203 مورخ 96/10/24 هیات اول  آقاي صالح كاوه چلیچه به شناسنامه 
شماره 34 كدملي 4679475579 صادره فارسان فرزند درویش بر ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره5 فرعي از 4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای حاج محمد 

حسین كازرونی خریداری شده است.
7- رای شماره 12204 مورخ 96/10/24 هیات اول آقاي سید مصطفي هاشمي به شناسنامه 
شماره 23 كدملي 1288729553 صادره اصفهان فرزند سیدمهدي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 137/89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف  آقای حاج محمد 

حسین گیاهی خریداری شده است.
8- رای شــماره 12296 مورخ 96/10/27 هیات اول  آقاي حمیدرضا صالح دستجردي به 
شناسنامه شماره 700 كدملي 1288898411 صادره فرزند كریم بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 98/02 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف ورثه آقای 

عباس مجیدی دستجردی خریداری شده است.
9- رای شماره 11448 مورخ 96/10/03 هیات اول  آقاي علي جعفري كاكلکي به شناسنامه 
شماره 14 كدملي 4622898039 صادره شهر كرد فرزند حسین علي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 221/36 مترمربع مفروزی از  پالك4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی ابراهیمی 

خریداری شده است.
10- رای شــماره 12303 مورخ 96/10/27 هیات اول خانم طوبي چوپان دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 34 كدملي 1288774729 صادره اصفهان فرزند حسینعلي  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای مانده علی عسگردشتیان خریداری شده است.
11- رای شماره 12302 مورخ 96/10/27 هیات اول آقاي حسینعلي قرباني دستجردي به 
شناسنامه شــماره 24 كدملي 1288675569 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای مانده علی عسگردشتیان خریداری شده است.
12- رای شماره 12418 مورخ 96/10/30 هیات اول آقاي عبدالرحیم كاظمي به شناسنامه 
شماره 12 كدملي 1199532754 صادره شــهرضا فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 153/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 428فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای عباس 

میرزایی  خریداری شده است.
13- رای شــماره 12323 مورخ 96/10/28 هیات اول آقاي علي عباسي عیسي ابادي به 
شناسنامه شــماره 593 كدملي 4679234954 صادره فارســان فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 55/46 مترمربع مفروزی از پالك شماره25 فرعي از2905 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 11458 مورخ 96/10/04 هیات اول خانم رقیه سلطان چلمقاني به شناسنامه 
شماره 19 كدملي 5129752589 صادره سمیرم فرزند محمود بر ششدانگ مغازه  به مساحت 
10/90 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
15- رای شماره 12202 مورخ 96/10/24 هیات اول  آقاي نوروز عسکري سده به شناسنامه 
شــماره 111 كدملي 1288654601 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي  بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/01 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای حسین دهقان خریداری شده است.
16- رای شماره 12123 مورخ 96/10/21 هیات اول  خانم سکینه شاه پسند حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 814 كدملي 1288673280 صادره اصفهان فرزند كریم بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 126/01 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای حسین دهقان خریداری شده است.
17- رای شماره 14376 مورخ  94/07/30 هیات دوم خانم هاجر شیرواني به شناسنامه شماره 
2472 كدملي 1288232055 صادره اصفهان فرزند علیرضا در یك دانگ مشاع از ششدانگ 
یك باب خانه دو طبقه به مســاحت 312/19 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 3050 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شماره  14377 مورخ 94/07/30 هیات دوم آقاي مهدي رضائي به شناسنامه شماره 
833 كدملي 1288951329 صادره اصفهان فرزند اصغر در دودانگ مشاع از ششدانگ یك 
باب خانه دو طبقه به مســاحت 312/19 مترمربع پالك شماره 2 فرعي از 3050 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 14378 مورخ 94/07/30 هیات  دوم خانم ملك اللهي حســین آبادي به 
شناسنامه شماره 16930 كدملي 1282638580 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یك باب خانه دو طبقه به مساحت 312/19 مترمربع پالك شماره 2 فرعي 
از 3050 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شــماره 11797 مورخ 96/10/13 هیــات اول آقاي علي عبداللهــي مارناني به 
شناسنامه شماره 16823 كدملي 1282637533 صادره اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5فرعي از4790 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

ورثه آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
21- رای شماره  12407 مورخ 96/10/30 هیات اول  انجمن زرتشتیان اصفهان به شناسنامه 
شــماره كدملي 10260012459 صادره فرزند بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
898/41 مترمربع تحت پالك شــماره 2 فرعي از 2373 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب صلح نامه و مع الواســطه از طرف آقایان رســتم 
 مهربانی زردشتی و كیخسرو مهربانی فارسی و جمشید مهربانی زردشتی بالسویه خریداری 

شده است.
22- رای شماره 11792 مورخ 96/10/12 هیات اول  آقاي عبدالرسول توكلي گارماسه به 
شناسنامه شماره 346 كدملي 1170595294 صادره زرین شهر فرزند ابراهیم بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 242/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 136 فرعي از 4483 

اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی 
مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

23- رای شماره 12029 مورخ 96/10/19 هیات اول  آقای عسگر نعمت الهي به شناسنامه 
شماره 2629 كدملي 2410510930 صادره فرزند نعمت اله بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 206/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4129 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قاسم خیاركار )نیرپور(خریداری شده است.
24- رای شماره 12031 مورخ96/10/19 هیات اول خانم زهرا اعرابي به شناسنامه شماره 
1883 كدملي 1288125437 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 206/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4129 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای قاسم خیاركار )نیرپور(خریداری شده است.
25- رای شــماره 12010 مورخ 96/10/18 هیات اول آقاي عباسعلي بي غم به شناسنامه 
شــماره 29 كدملي 4622462095 صادره فرخ شهر فرزند صفقلي بر ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 164 مترمربع مفروزی از پالك شماره 10792 فرعي 
از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 11950 مورخ 96/10/17 هیات اول  آقاي عبد اهلل كاوه به شناسنامه شماره 
319 كدملي 4622309051 صادره فرخ شهر فرزند قربانعلي برسه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 164 مترمربع مفروزی از پالك شماره 10792 فرعي از 4999 
اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 11800 مورخ 96/10/13 هیات اول  آقاي علي اسمعلیان حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 365 كدملي 2871797242 صادره اصفهان فرزند اكبر برششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 123/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره140 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای اكبر براآنی دستجردی خریداری شده است.
28- رای شماره 12015 مورخ 96/10/19 هیات اول  آقاي عبدالکریم علیدادي شمس ابادي 
به شناسنامه شــماره 17 كدملي 4622292831 صادره فرزند آقارحیم بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 310/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره156 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
29- رای شــماره 11654 مورخ  96/10/11 هیات اول اقاي كیکاوس بیات به شناســنامه 
شماره 5030 كدملي 4171579031 صادره الیگودرز فرزند قهرمان بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 130/79 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
30- رای شــماره 12001 مورخ 96/10/18 هیات اول خانم فاطمه رضائي دارافشــاني به 
شناسنامه شماره 11796 كدملي 1292827637 صادره فرزند علیرضا بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 227/66 مترمربع مفروزی از  پالك شماره136 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای حسین وحیدا خریداری شده است.
31- رای شــماره 12000 مــورخ 96/10/18 هیات  اول آقاي تقي رضائــي خولنجاني به 
شناسنامه شــماره 1861 كدملي 5419193035 صادره فرزند عباس بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 227/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره136 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای حسین وحیدا خریداری شده است.
32- رای شــماره 11667 مورخ 96/10/11 هیات اول  خانم ربابه فیاض دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 12 كدملي 1288583370 صادره اصفهان فرزند سید رسول چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 213/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره52 فرعي 
از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شــماره 11665 مورخ  96/10/11 هیات  اول آقاي  ســید ســعید فیاض زاده به 
شناسنامه شماره 74 كدملي 1288789424 صادره اصفهان فرزند سید عباس بر یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 213/17مترمربع پالك شماره 52فرعي از4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  بــه موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف خانم ربابه فیاض دستجردی خریداری شده است.
34- رای شــماره 11675 مورخ 96/10/11 هیات اول خانم زهرا صفري دســتجردي به 
شناسنامه شماره 23387 كدملي 1282703242 صادره اصفهان فرزند محمد بر یك دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره52 فرعي 
از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف خانم ربابه فیاض دستجردی خریداری شده است.
35- رای شماره 11952 مورخ 96/10/17 هیات اول  آقاي عباس جالالئي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 16468 كدملي 1282633961 صادره اصفهان فرزند علي برششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 94/16 مترمربع  مفروزی از  پالك شماره 118فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه 
 از طرف آقای ابوالقاســم قدیری دســتجردی و خانم صدیقه قدیری دستجردی خریداری

 شده است.
36- رای شــماره 12201 مورخ  96/10/24 هیات اول آقاي جهانبخش آقاخاني مشهدي 
به شناسنامه شماره 189 كدملي 1290931860 صادره اصفهان فرزند گودرز بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 74/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف 

آقای علی مصدق دنبه خریداری شده است.
37- رای شــماره 12297 مــورخ 96/10/27 هیــات اول خانم صدیقه ملــك محمدیان 
دستجردي به شناسنامه شــماره 30 كدملي 1288744269 صادره اصفهان فرزند احمد بر 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 18/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4130 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 12211 مورخ 96/10/25 هیات اول آقاي  جلیل ابراهیمي به شناسنامه 
شــماره 1749 كدملي 1289048436 صادره اصفهان فرزند رضا بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 265/8 مترمربع مفروزی از پالك شماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی حیدری 

خریداری شده است.
39- رای شماره 11793 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي عبدالکریم نامداریان دستجردي 
به شناسنامه شماره 1073 كدملي 1288847531 صادره مركزي فرزند محمد بر ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 96/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 75فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای قربانعلی صالح دستجردی خریداری شده است.
40- رای شــماره 11823 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي محمود محمدي به شناسنامه 
شماره 42599 كدملي 1280314729 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر یك و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مســاحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
41- رای شماره 11803 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي خلیل محمدي به شناسنامه شماره 
19574 كدملي 1282665081 صادره اصفهان فرزند علي محمدبر یك و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مساحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
42- رای شــماره 11824 مورخ 96/10/13 هیات اول آقاي محمد محمدي به شناسنامه 
شماره 20617 كدملي 1282675664 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر یك و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مســاحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
43- رای شماره 11822 مورخ 96/10/13 هیات اول  آقاي  احمد محمدي به شناسنامه شماره 
680 كدملي 1288898215 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر یك و نیم دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب سوله )كارگاه ( به مساحت 313/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد خیاركار خریداری شده است.
44- رای شماره 11945 مورخ 96/10/17 هیات اول آقاي حمید سیاري به شناسنامه شماره 
1044 كدملي 1288953437 صادره اصفهان فرزند باقر بر ششدانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 107/465 مترمربع مفروزی از پالك شماره 31 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقایان حسن و حسین هاشمی خریداری شده است.
45- رای شماره 12087 مورخ 96/10/21 هیات اول آقاي علي نیك خواه به شناسنامه شماره 
1023 كدملي 4679294991 صادره جونقان فرزند قدرت اهلل بر ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 71/30 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد 

انواری خریداری شده است.
46-  رای شماره 12413 مورخ 96/10/30 هیات اول خانم عزت السادات حسیني دیناني به 

شناسنامه شماره 3 كدملي 1142048764 صادره درچه پیاز فرزند سید مرتضي برسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است. 
47- رای شماره 12414 مورخ 96/10/30 هیات اول  آقاي احمد محمدي دیناني به شناسنامه 
شــماره 2038 كدملي 1140742698 صادره درچه پیاز فرزند حیدر برســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از4790 
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای حاج محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
48- رای شــماره 12351 مورخ  96/10/28 هیات اول خانم صغري قاسمي به شناسنامه 
شماره 37 كدملي 1170886027 صادره چمگردان فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 76/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 243 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد 

آموزگار خریداری شده است.
49- رای شــماره 11799 مورخ 96/10/13 هیات اول خانم فرح ناز رمضاني به شناسنامه 
شماره 755 كدملي 1754788531 صادره اهواز فرزند حســین بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 73/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد 

انواری خریداری شده است.
50- رای شــماره 3004 مورخ 96/03/31 هیات اول  آقاي ســیف اله عبدالهي خراجي به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 6339604390 صادره شهركرد فرزند بهزاد بر چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 118/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 70 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف خانم فردوس ناظری خریداری شده است.
51- رای شماره 3006 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم مریم عباسي تشنیزي به شناسنامه 
شماره 51 كدملي 6339622658 صادره مركزي فرزند خدابخش بر دو مشاع از ششدانگ 
یك باب ساختمان به مساحت 118/85 مترمربع پالك شماره 70 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

خانم فردوس ناظری خریداری شده است.
52- رای شــماره 10202 مورخ 96/08/20 هیات اول آقاي  محمد نصیري ده ســرخي به 
شناسنامه شماره 33727 كدملي 1282262696 صادره اصفهان فرزند علمدار بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 94/35 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی مصدق 

دنبه خریداری شده است.
53- رای شــماره 12408 مورخ 96/10/30 هیات اول آقاي علي كــرم قرباني خراجي به 
شناسنامه شــماره 21 كدملي 6339621661 صادره كیار فرزند محمد بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 82/24 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمدشیخ دستجردی خریداری شده است.
54- رای شــماره 12047 مورخ 96/10/20 هیات اول آقای اسداله محمد علي دستگردي 
به شناســنامه شــماره 62 كدملي 1288604823 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
مغازه به مســاحت58/45 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3522 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
55- رای شــماره 10777 مورخ 96/09/18 هیــات اول خانم زهرا مــرادي خولنجاني به 
شناسنامه شماره 2064 كدملي 1287831729 صادره اصفهان فرزند غالمعلي برسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
294فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
56- رای شــماره 10778 مورخ 96/09/18 هیات اول آقاي صفر علي باقري خولنجاني به 
شناسنامه شماره 424 كدملي 1288719183 صادره اصفهان فرزند اسداله برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 119/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره294 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
57- رای شــماره 12806 مورخ 96/11/14 هیات اول خانم وحیده صالحي به شناســنامه 
شــماره 2300 كدملي 1092250883 صادره فرزند فتح اله بر ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 125/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4410 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
58- رای شماره 12656 مورخ96/11/08 هیات اول  آقاي علیرضا مروت به شناسنامه شماره 
78 كدملي 5129777281 صادره فرزند عباس بر ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109/05 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره42 فرعي از4421 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 

ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
59- رای شــماره 11293 مورخ 96/09/28 هیات اول آقاي ولي اله ایرانپور به شناســنامه 
شماره 3 كدملي 5279831484 صادره مباركه فرزند حسین بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره 5 فرعي از4790- اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف ورثه حاج 

محمد حسین كازرونی خریداری شده است.
60- رای شــماره 13220 مورخ 96/11/28 هیات  اول خانم آمنه وكیلي ســهرفروزاني به 
شناسنامه شماره 124 كدملي 1818349711 صادره آبادان فرزند هرمز بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 107/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4372 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مهدی 

مرادی خولنجانی  خریداری شده است.
61- رای شــماره 13138 مورخ 96/11/26 هیات اول آقاي محمد زیــدي كوله پارچه به 
شناســنامه شــماره 238 كدملي 1289361169 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
قسمتی از یکبابخانه به مساحت 27/82 مترمربع مفروزی از پالك شماره1213و1214 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای نادعلی ربیعی چمگردانی خریداری شده است.
62- رای شماره 14070 مورخ 94/07/25 و رای اصالحی شماره  12976 مورخ 96/11/19 
هیات اول  شهرداري اصفهان  در ششدانگ ساختمان تجاری به مساحت 582/12 مترمربع 
پالك شماره  4981 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
63- رای شماره 1266 مورخ 96/02/19 و رای اصالحی شماره 12862 مورخ  96/11/16 
هیات اول خانم پیکر سلیم پور ناغاني به شناسنامه شــماره 1966 كدملي 4689373167 
صادره اردل فرزند موسي بر ششدانگ یکبابخانه دو طبقه  به مساحت 131.35 مترمربع پالك 
شماره 424 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
64- رای شماره  20475 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شماره 13091 مورخ 96/11/25 
هیات اول آقاي  محمود رضائي به شناسنامه شماره 15 كدملي 1159777403 صادره فریدن 
فرزند هاجي در ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71/93 مترمربع پالك شماره  3022 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
65- رای شماره 8720 مورخ 95/06/25 و رای اصالحی شماره 13218 مورخ 96/11/30 
هیات اول خانم رقیه رضائي حیدري به شناســنامه شــماره 50 كدملــي 5759618784 
صادره چادگان فرزند بهرام در ششــدانگ یــك باب خانه دو طبقه  به مســاحت 104/44 
مترمربع پالك شــماره 4483/131 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب  
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد شیخ دستجردی خریداری

 شده است.
66- رای شــماره 13308 مورخ 96/12/08 هیات اول آقاي محمدقلي ناصري كریموند به 
شناسنامه شماره 65 كدملي 5559376566 صادره فارســان فرزند عبدالعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 123 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3049 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
67- رای شــماره 13123 مورخ 96/11/26 هیات اول خانم شهین همت كاردستجردي به 
شناسنامه شماره 175 كدملي 1282749293 صادره اصفهان فرزند حسنعلي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 208/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي از4129 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
68- رای شــماره 12115 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم شــهناز فتاحي صادق آبادي 
به شناسنامه شــماره 147 كدملي 6209506585 صادره فرزند جمشید بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 106/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای محمد شفیع دستجردی خریداری شده است.
69- رای شماره 12114 مورخ 96/10/21 هیات اول آقاي رضا زماني كته شوري به شناسنامه 
شــماره 125 كدملي 6209506348 صادره فرزند قربانعلي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 106/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای محمد شفیع دستجردی خریداری شده است.
70- رای شماره 12691 مورخ96/11/09 هیات اول آقاي سبزوار عسگري قلعه به شناسنامه 

شماره 9 كدملي 4689703515 صادره فرزند شیرمحمدبر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
92/61 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد شفیع 

دستجردی خریداری شده است.
71- رای شــماره 13176 مورخ 96/11/28 هیات اول  آقاي محمد آقاجان دستجردي به 
شناسنامه شماره 20911 كدملي 1282677731 صادره اصفهان فرزند قربانعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 140 مترمربع مفروزی از پالك شــماره4 فرعي از 4197 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت  رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
72- رای شــماره 12794 مورخ 96/11/14 هیات اول خانم شهبانو ربیعي صادق آبادي به 
شناسنامه شماره 16 كدملي 6209900186 صادره لنجان فرزند علي قلي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 41/91 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.
73- رای شماره 12298 مورخ 96/10/27 هیات اول آقاي رضا احمدي به شناسنامه شماره 
48 كدملي 4622944650 صادره فرزند شکراله بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 111/76 مترمربع پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای احمد انواری 

خریداری شده است.
74- رای شماره 12299 مورخ 96/10/27 هیات اول خانم اصلي شجاعي به شناسنامه شماره 
486 كدملي 1285730437 صادره اصفهان فرزند رمضان بر دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت111/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
75- رای شــماره 12664 مورخ 96/11/08 هیات اول آقاي مصطفي وحید دستجردي به 
شناســنامه شــماره 97 كدملي 1288759983 صادره اصفهان فرزند سیف اله بر 36 سهم 
مشاع از 63 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
8 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی ســند 
شماره 35459 مورخ 96/02/24 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان سیف اله وحید دستجردی 

و مرتضی وحید خریداری شده است.
76- رای شــماره 12676 مورخ 96/11/08 هیــات اول خانم عفت وحید دســتجردي به 
شناسنامه شماره 19125 كدملي 1282660594 صادره اصفهان فرزند سیف اله  بر 9 سهم 
از 63 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 
فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی ســند 
شماره 35459 مورخ 96/02/24 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان سیف اله وحید دستجردی 

و مرتضی وحید خریداری شده است.
77- رای شــماره 12669 مورخ 96/11/08 هیــات اول خانم زهره وحید دســتجردي به 
شناسنامه شماره 1215 كدملي 1288889801 صادره اصفهان فرزند سیف اله بر 9 سهم از 
63 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی ســند شماره 
35459 مورخ 96/02/24 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان ســیف اله وحید دســتجردی و 

مرتضی وحید خریداری شده است.
78- رای شماره مورخ هیات خانم عصمت وحید دســتجردي به شناسنامه شماره 20195 
كدملي 1282669907 صادره اصفهان فرزند ســیف اله بر 9 ســهم از 63 سهم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 332/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان طی سند شماره 35459 مورخ 96/02/24 
 دفتر 58 اصفهان از طرف آقایان ســیف اله وحید دســتجردی و مرتضــی وحید خریداری

 شده است.
79- رای شــماره 13177 مورخ 96/11/28 هیات اول  آقاي  خیراهلل عراقي دستگردي به 
شناسنامه شماره 52 كدملي 6339661203 صادره شــهر كرد فرزند رمضان بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 26/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
80- رای شماره 12841 مورخ 96/11/15 هیات اول  آقاي سعید عبدالرضائي دستگردي به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 1288743981 صادره اصفهان فرزند مرتضي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 295/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از4395 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
81- رای شماره 12999 مورخ 96/11/19 هیات اول آقاي رضا نوري علویجه به شناسنامه 
شــماره 34 كدملي 1091894159 صادره نجف آباد فرزند كریم  بر ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 295/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از4395 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت  

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/12/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/28

م الف: 38645 اعظم قویدل   رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/1234 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی كوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، كالسه پرونده 1396/96 حل 1 ، وقت رســیدگی ساعت5 بعد از ظهر روز دوشنبه 
مورخه 1397/2/3، مشــخصات خواهــان: محمود نقــدی فرزند محمد علی به نشــانی 
خمینی شهر خ بهشــتی خ عمران كوچه دانش 3 پالك 108، مشــخصات خوانده: صادق 
رحمانی فرزند عباس، خواســته و بهــای آن:  مطالبه مبلــغ 110/000/000 ریال وجه دو 
فقره چك به انضمام مطلق خســارات دادرســی از قبیل هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه و حق الوكالــه وكیل و صدور تامین، دالیــل خواهان: كپی چــك و گپی گواهینامه 
عدم پرداخــت وكالتنامه مطلق به ثبت مالیاتــی، گردش كار: خواهــان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های كثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقــالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجــرای قانون مذكور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یك نوبت آگهی می گردد خوانــده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 7228 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یك( )208 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

12/1235 شــماره: 96/2027040374 - 96/12/26  چون محدثه قضاوی فرزند حمید با 
تسلیم   2 برگ استشهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 231 
اصفهان رسیده مدعی است كه سند مالکیت یك دانگ مشاع  از ششدانگ پالك 13190/3 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق دفتر الکترونیکی شماره 96/203020227013434 
به نامش سابقه ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 652402 دارد و  طبق گواهی دفتر امالك 
در رهن و بازداشت نبوده و به علت جابجایی ســند مالکیت مفقود گردیده است  و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 39928 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان  )207 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگي

12/1236 در خصوص پرونده كالسه 455/96 ش 2 خواهان محمد حسن كریمی درخواستی 
مبنی بر الزام به تنظیم سند  به طرفیت فرزاد فخری فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شــنبه مورخ  97/2/25 ساعت 10/30 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:513 شعبه دوم مجتمع شماره یك شورای حل 

اختالف اردستان )107 كلمه، 1 كادر(
حصر وراثت

12/421  آقای مصطفی رضائی آدریانی دارای  شناسنامه شماره 2655 به شرح دادخواست 
به كالسه  1133/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان بیگم رجائی خوزانی به شناسنامه 51 در تاریخ 1396/9/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- یوسف رضائی آدریانی 
فرزند حسنعلی، ش.ش 27 )همسر( 2- مصطفی رضائی آدریانی فرزند یوسف، ش.ش 2655 
)فرزند( 3- مجتبی رضائی فرزند یوســف، ش.ش 3428 )فرزند( 4- مرتضی رضائی فرزند 
یوسف، ش.ش 3429 )فرزند( 5- زهرا رضائی فرزند یوسف، ش.ش 3071 )فرزند( و الغیر. 
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر كسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7324 شعبه 7 مجتمع شماره یك 

شورای حل اختالف استان خمینی شهر )154 كلمه، 2 كادر(
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ورزش
            به روایت چهره ها

سمیه مصور

داغ شدن بحث ورود بانوان به ورزشگاه ها، یکی از چالشــی ترین موضوعات ورزش کشور بود که 
پای مسائل دیگری را نیز به ماجرا باز کرد. طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، یکی از موافقان اصلی این بحث بود و برای دیدار تیم ملی با سوریه در چارچوب مسابقات 

انتخابی جام جهانی به ورزشگاه رفت. سیاوشی در یک سال گذشته مصاحبه های متعددی را 
ترتیب داد تا اسم وی بیشتر از سایر نمایندگان تهران در رسانه ها مطرح شود. سیاوشی در 

جریان ورود بانوان به ورزشگاه برای تماشای دیدار تیم های بسکتبال ایران و عراق نیز 
حضور یافت تا سال خبرساز وی با یک برنامه نمایشی خاتمه پیدا کند.

آخرین چهره خبرساز سال 96 بدون شک کسی نیست جز رییس فدراسیون کشتی 
که با استعفایش حسابی خبرساز شد. رســول خادم که 28 آذر ماه سال جاری برای 
دومین بار پی درپی با کســب تمام آرای مجمع فدراسیون کشتی بر صندلی ریاست 
این فدراسیون تکیه زده بود، در پی مشکالتی که رویارویی نکردن علیرضا کریمی با 
حریف اسرائیلی به دنبال داشت، در چند نوبت به مسئوالن ورزشی کشور در خصوص 
تبعات این ماجرا هشدار داد. پس از اعالم رای فدراسیون جهانی کشتی در خصوص 
پرونده کریمی، به فاصله چند روز خادم از سمت ریاست خود استعفا کرد و سپس از 
سرمربیگری تیم ملی کشتی نیز کناره گیری کرد. این اتفاق بازتاب گسترده ای را در 
جامعه رسانه ای و ورزشی کشور به همراه داشــت و وزارت ورزش و جوانان نیز با این 
خواسته مخالفت کرد. رؤسای هیئت های کشتی استانی نیز خواستار برگزاری مجمع 

فوق العاده شده و در این مجمع به شدت با استعفای خادم مخالفت کردند؛ اما وی 
همچنان بر نظر خود مصر است و معلوم نیست در سال آینده 

چه سرنوشتی در انتظار او  و جامعه کشتی 
خواهد بود.

طیبه سیاوشی
مدیرعامل باشگاه سپاهان، سال پر مشغله ای را پشت سر 
گذاشت. ساکت که از چند ســال قبل وارد کادر اجرایی 
فدراسیون فوتبال شد، امســال به عنوان مشاور مسئول 
حوزه ریاســت و مدیر تیم های ملی فدراســیون فوتبال 

منصوب شد. 
پس از مدتی سمتش تغییر کرد و در ادامه نیز به 

عنوان عضوی از کمیته فنی و توسعه فوتسال و 
فوتبال ساحلی، عضوی از کمیته فنی و توسعه 
فوتبال و عضوی از کمیتــه بازاریابی انتخاب 
شد؛ البته مهم ترین مســئولیت او، انتخاب 

برای دبیرکلی فدراسیون فوتبال بود. تعدد 
مسئولیتی ســاکت، انتقاداتی را به همراه 
داشت؛ اما از آنجایی که این مدیر اصفهانی، 

عادت به جوابگویی ندارد، حاشــیه چندانی 
ایجاد نکرد. پس از ابراز تمایل کریمی برای 

مناظره با مسئوالن فدراسیون، ساکت 
بــه نمایندگــی از وی در مناظره 

شــرکت کــرد و البتــه برخی 
 معتقدند او برنده این مناظره 

شد.
هافبک تکنیکی و بازنشسته فوتبال ایران، در ســال 96  حسابی خبرساز شد و جنجال های 
زیادی به پا کرد. کریمی که چند ســالی از فوتبال دور بود، در ابتدا مربیگری تیم بحران زده 
نفت تهران را قبول کرد و پس از مدتی از این تصمیم منصرف شد. او  در اقدامی عجیب پس 
از استعفا از مربیگری نفت، یک بار دیگر به این تیم برگشــت؛ اما این بار نیز دوامی نداشت. 
کریمی پس از تجربه ناموفق نفت تهران، هدایت تیم سپیدرود رشت را برعهده گرفت و البته به 
واسطه نتایج ضعیف این تیم، معلوم شد که در حوزه مربیگری، حرف زیادی برای گفتن ندارد. 
خبرسازی اصلی کریمی به دعوای وی با فدراسیون فوتبال بر می گردد. کریمی از طریق کانال 
تلگرامی اش، دعواهای زیادی با مهدی تاج، رییس فدراســیون و دیگر مسئوالن فدراسیون 
داشــت و در یکی از دیدارهای تیمش نیز میکروفن برنامه نود را بــه زمین کوبید. آخرین 
جنجال کریمی به مناظره وی با محمدرضا ســاکت مربوط می شود که البته با وجود 
اینکه چندین نفر او را ساپورت می کردند، در نهایت نتوانست اظهاراتش را ثابت 
کند و از آن زمان کانال وی، جذابیتش را تا حدود زیادی از دست داده است.

علی کریمی

زمانــی که مجلس شــورای 
اسالمی به صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان، رای اعتماد نداد، 

تصور هم نمی شد که وی با مســئولیت دیگری به ورزش برگردد. صالحی 
امیری  پس از انتخاب نجفی برای شــهرداری تهران، به عنوان معاون او 
منصوب شد؛ اما رویای ریاست در کمیته ملی المپیک او  را هوایی کرد. 
تصمیم صالحی امیری برای ریاست کمیته ملی المپیک، واکنش های 
متفاوتی را به دنبال داشــت و در نهایت نیز در انتخاباتی که تنها یک 

کاندیدا داشت، این سمت را در اختیار گرفت. 
اســتعفای صالحــی از معاونت در شــهرداری تهران نیــز با حرف و 

حدیث های زیادی  همراه شد و در نهایت صالحی امیری از شهرداری 
خداحافظی کرد تا تمرکزش را روی کمیته ملی المپیک بگذارد.

ضا صالحی امیری
ر

در سالی که گذشت، چهره های ورزشی سرشناسی در کشورمان دچار حواشی 

شدند.آخرین گزارش سال 96، بهانه ای شد تا در پرونده ویژه ای به سراغ این 

چهره هایی که هر کدام در مقطعی خبرساز شدند، برویم؛ البته امسال حاشیه 

پررنگ تر از متن بود؛ اما می تواند مقدمه ای برای سال آینده باشد.

نتایج ضعیف بوکس طی سال های گذشته باالخره کار 
خودش را کرد و در سال 96، پرونده ریاســت 28 ساله احمد ناطق نوری در فدراسیون بوکس 
بسته شــد. ناطق نوری بوکس را بعد از انقالب راه اندازی کرد و حضور وی به عنوان باسابقه 
ترین نماینده مجلس باعث شده بود تا عمال راهی برای قطع همکاری او با فدراسیون وجود 
نداشته باشد. بوکس که در زمانی رشته ای مدال آور بود، طی سال های گذشته به رشته ای 
ناکام تبدیل شــده بود و اعتراض جامعه این رشته، مسئوالن وزارت ورزش و جوانان را بر 
آن داشت تا به صورت مسالمت آمیز خواستار کنار رفتن ناطق نوری شوند که با موافقت 
رییس کارکشته بوکس همراه شد. پس از اســتعفای ناطق نوری از ریاست فدراسیون، 
وزیر ورزش و جوانان، حکم ریاست افتخاری فدراسیون را برای وی صادر کرد و ناطق 

نوری هم به واسطه این حکم تشریفاتی، حاضر به تخلیه اتاقش در فدراسیون نشد.

احمد ناطق نوری

ستاره کم و سن سال آبی پوشان تهرانی را نیز می توان یکی از چهره های خبر ساز سال 96  نام برد. پدیده لیگ یک با ساق های منحصر به فرد و قد و قواره ای 
جذاب که با لقب »باشوی کوچک« در ابتدای فصل به استقاللی ها پیوســت تا بتواند همچون نیمار البته از نوع ایرانی در خط حمله به این تیم کمک کند. 
قائدی که در زمان سرمربیگری علیرضا منصوریان شرایط خوبی را تجربه می کرد خیلی زود راه ورود به حواشی را آغاز کرد و وارد ماجراهایی شد که آینده 
این فوتبالیست جوان را تحت الشعاع قرار می داد و اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه از جمله اینکه استقاللی ها باید فضایی برای قائدی فراهم کنند تا با 

هم نشینی با دوستان خوب و چهره های موثر و حتی استخدام یک بادیگارد، استعداد خام  او را پرورش دهند در رسانه ها مطرح شد. با تغییر سرمربی 
آبی پوشان شرایط برای باشوی کوچک استقاللی ها عوض شد و او به نیمکت، نقل مکان کرد تا اینکه در بازی استقالل و پارس جنوبی با اعتماد 

شفر، قائدی دوباره به ترکیب اصلی راه یافت و با درخشش در روزهایی که غبار  فراموشی چهره او را فرا گرفته بود بازهم به چهره ای جذاب 
برای هواداران استقالل تبدیل شــد ولی این پایان ماجرای نیمار آبی ها نبود و یک تصادف دلخراش سبب شد تا باشوی کوچک 

استقاللی  ها از فوتبال دور شود و سرنوشت قائدی در مستطیل سبز در هاله ای از  ابهام قرار گیرد.

مهدی قائدی

علیرضا کریمی

انتخاب محمدرضا داورزنی به سمت معاون وزیر ورزش در بهمن ماه سال  95 باعث شد تا فدراسیون والیبال که 
نزدیک به یک سال با سرپرستی معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزرات ورزش اداره می شد برای معرفی رییس 
جدید لحظه شماری کند تا اینکه  مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال  هفتم دی ماه سال جاری به ریاست داورزنی 
و حضور شاهرخ شهنازی به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک برگزار شد  و با برگزاری این انتخابات احمد ضیایی 
رییس فدراسیون والیبال شد و محمدرضا داوزنی پس از 11 سال به دلیل سمت جدیدش در وزارت ورزش از این 
فدراسیون جدا شد و والیبال که در سال های حضور او توانســته بود به نتایج درخشانی دست یابد به فکر روزهای 

آینده با ریاست احمد ضیایی باشد.

محمدرضا داورزنی

کاپیتان فعلی تیم ملی فوتسال ایران که توانست در مسابقات 
قهرمانی آسیا همراه با تیم ملی کشورمان برای دوازدهمین بار 
جام قهرمانی را باالی سر ببرد، در مراســم برترین های سال 
فوتبال آسیا به عنوان مرد سال فوتسال قاره کهن شناخته شد. 
حسن زاده در سال های 2014 و 2016  نیز توانسته بود عنوان 
مرد سال فوتسال قاره کهن را به دست آورد تا با کسب عنوان 
مرد سال فوتســال قاره کهن در سال 2017  هت تریک کرده 

و ســه بار در دوران حرفه ای اش این عنوان ارزشمند را 
کسب کند، عنوانی که برای هیچ کدام از بازیکنان 

فوتسالی  و فوتبالی کشــور تکرار نشده است. 
علی اصغر حسن زاده در پایان مسابقات 

قهرمانی آســیا هم جایــزه برترین 
بازیکن جام را کسب کرد. 

علی اصغر حسن زاده

محمدرضا ساکت

رسول خادم

باخت عمدی کشــتی گیر ایرانی مقابل حریف روســی  در جریان رقابت های 
کشتی آزاد زیر 23 ســاله جهان برای خودداری از رویارویی با کشتی گیر رژیم 
صهیونیستی سبب شــد تا علیرضا کریمی به یکی دیگر از چهره های خبرساز 
96 تبدیل شــود. کریمی که برای دومین بار شــاهد این اتفاق بود و با دستور 
مربیانش بازی بــرده را با باخت عوض کرد، پس از این شکســت اعتراض های 
زیادی نسبت به این قضیه وارد دانســت  و این کار را ظلم در حق خود دانسته 
بود. با ورود کریمی به ایران، مسئوالن کشوری جهت حمایت از این کشتی گیر 

جوان به تجلیل از کار او پرداختند به طوری که رهبر معظم انقالب در دیدار 
با او از حرکت ارزشی کریمی در مبارزه نکردن با رژیم صهیونیستی در 

حمایت از مردم فلسطین قدردانی کرد  و با موافقت فرمانده کل 
قوا و پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح کشتی گیر ایرانی 

از خدمت ســربازی معاف شــد. هر چند فدراسیون 
جهانی کشــتی، کریمی را به دلیل این باخت 

عمدی به شش ماه محرومیت و مربی اش 
 را به دو ســال محرومیــت جریمه 

کرد.
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به واسطه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر، اصفهان در سال 96 روزهای شلوغ و پر ترافیک تغییر مدیریتی را پشت سر گذاشت؛ 

از تغییر مرد اول خیابان استانداری تا مرد اول ساختمان مرکزی دروازه دولت. نصف جهان در سالی که پشت سر گذاشت، روزهای شلوغ و پرخبری را پشت سر گذاشت و در برهه ای از زمان به مرکز 

خبرهای حاشیه ای ایران تبدیل شد. در نهایت هر چه بود، امسال هم به پایان رسید و مردم دیار زاینده رود با امید به اتفاقات و رویدادهای خوب در سال آینده، سال کهنه را تحویل می کنند. در آخرین 

روزهای زمستان، بهاریه صفحه شهر را به مروری بر چهره های خبرساز استان اختصاص دادیم.

نصف جهان در سالی که گذشت؛ 

روزهای پرترافیک تغییر مدیریتی در اصفهان

پنجمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر اصفهان همزمان با انتخابات ریاست 

جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت ماه برگزار شــد و مردم اصفهان در این دوره 

ترجیح دادند با انتخاب اعضای لیســت امید، روند اداره شهر را از اصول گرایی به 

سمت اصالح طلبی تغییر دهند که با پیروزی لیســت امید، آقایان علیرضا نصر 

اصفهانی، فتح ا... معین، عباسعلی جوادی، کوروش خسروی دارانی، اصغر برشان، 

پورمحمد شــریعتی نیا، کوروش محمدی ، امیر احمد زنــدآور، مهدی مزروعی 

سبدانی، نصیرملت و مهدی مقدری و خانم ها شــیرین طغیانی و فریده روشن 

توانستند با کسب اکثریت آرا به ساختمان شورای شهر راه یابند. مراسم تحلیف 

اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شــهر، اول شهریورماه برگزار شد و در این 

مراسم فتح ا... معین با کسب 13 رای به عنوان رییس جدید شورای اسالمی شهر 
انتخاب شد.

پیروزی لیست امید در 

پنجمین دوره انتخابات 

شورای اسالمی شهر

زمانی که لیســت امید به طور کامل در اصفهان 13 صندلی شــورای شهر را به خود 

اختصاص داد، قابل پیش بینی بود که انتخاب شهردار جدید بین یک طیف هم فکر کار 

چندان سختی نخواهد بود و از قضا از فردای روز پیروزی لیست امید، نوروزی مطرح 

ترین گزینه برای تصدی مسئولیت شهرداری بود.

با این حال زمانی که پروسه انتخاب شهردار جدید به طور رسمی کلید خورد، از میان 

8 گزینه مطرح شده، 4 نامزد به نام های سید مهدی ابطحی، مهدی فاتحی، سید رضا 

عقدایی و قدرت اله نوروزی به مرحله نهایی رسیدند که فاتحی پس از چند روز از این 

جمع استعفا کرد و عقدایی هم بدون انصراف از رسیدن به جع نفرات نهایی بازماند تا در 

نهایت انتخاب بین نوروزی و ابطحی انجام شود و در نهایت نیز 13 نفر از اعضای شورای 

شهر رای خود را در سبد رقیب با تجربه تر بریزند. نوروزی، رئیس فعلی گروه حقوق 

دانشگاه اصفهان و فرماندار اسبق شهرستان اصفهان در دولت اصالحات و مدیر پیشین 

اداره رفاه و اداره حقوقی دانشگاه اصفهان بوده و در انتخابات اخیر شورای شهر اصفهان 

به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی اصالح طلبان فعالیت داشت.وی در جلسه معرفی خود 

به منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان به ارائه برنامه های خود تحت 

عنوان »اصفهان شهر امید، مشارکت و شکوفایی« پرداخت و ویژگی های برنامه خود 

را سنجش پذیری آن ذکر کرد.

کلید اداره شهر در دستان 

نوروزی قرار گرفت

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در سال 96 تغییر کرد و سردار مهدی معصوم بیگی  

جانشین سردار عبدالرضا آقاخانی شد. سردار حسین اشتری فرمانده ناجای کشور، در 

مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان اصفهان، از سردار معصوم بیگی به عنوان 

نیروی ارزشمندی یاد کرد که با توجه به تجربیات واالی خود در سمت جانشینی پلیس 

پیشگیری کشور، می تواند انتخابی مفید برای استانی با حساسیت های خاص خود مثل 

اصفهان باشد. سردار معصوم بیگی در این مراســم ضمن بیان اینکه دشواری های کار 

نیروی انتظامی در استانی مانند اصفهان زیاد اســت، از رفتار توأم با رحمت، عطوفت و 

مهربانی پلیس با مردم و برخورد جدی با مخالن نظم و امنیت  در کشور خبر داد.

انتصاب سردار معصوم بیگی 

به عنوان فرمانده نیروی 

انتظامی استان اصفهان

بحث تغییر استاندار اصفهان در مجامع رسانه ای از سال 95با سفر محمد نهاوندیان به اصفهان و دیدار با آیت ا... 

مظاهری آغاز شد ولی وزیر کشور درسال آخر دولت یازدهم تصمیمی برای تغییر رسول زرگر پور نگرفت تا این 

موضوع با روی کار آمدن روحانی در دولت دوازدهم با قوت بیشتری پیگیری شد و نفرات متعددی برای این پست 

مطرح شدند؛ تا اینکه در جلسه هفتم آبان هیئت دولت، محســن مهر علیزاده به عنوان استاندار جدید اصفهان 

انتخاب شد و حسن روحانی در این جلسه مهر علیزاده را فردی با تجربیات خوب و متنوع، عضوی سیاسی، اجرایی 

و با سوابق ارزشمند معرفی کرد که می تواند برای اصفهان موثر واقع شود. رییس جمهور در این جلسه مردم استان 

اصفهان را مردمی وفادار، پرتالش، خوش فهم و فعال و با نقش  آفرینی های مهم و نمونه در انقالب و دفاع مقدس 

دانست و به مهرعلیزاده توصیه کرد ارتباط بسیار صمیمی با شــخصیت بسیار ارزشمند آیت ا... مظاهری داشته 

باشد. مراسم معارفه استاندار جدید اصفهان 11 آبان ماه با حضور وزیر کشور در اتاق بازرگانی انجام شد. عبدالرضا 

رحمان فضلی در این مراسم گفت: بنای دولت در این دوره انتخاب استانداران غیربومی برای استان ها بوده ولی 

همسر آقای مهرعلیزاده، اصفهانی است که ما متوجه این موضوع نبودیم. کمک به دختر بچه کرمانشاهی و اخراج 

معاونان وکارشناسان ادارات کلی که مدیران آن در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان حضور نداشتند 

از جمله اقدامات مهرعلیزاده در زمان سکانداری ایشان در اصفهان بود که حسابی خبر ساز شد و گزارش این کارها 

به اخبار 20:30 نیز رسید.

 مسئولیت اصفهان
به استاندار غیر بومی رسید

مدیرانی که در سال 96 بر صندلی ریاست  تکیه زدند 

حجت االسالم محمد علی  انصاری 
 مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 سید رحمان دانیالی
مدیر کل اداره محیط زیست اصفهان

اداره کل محیط زیست اصفهان جزء اداراتی بود که با تغییر مدیر روبه 
رو شد و  سید رحمان دانیالی جانشین حمید ظهرابی شد، انتخاب 
دانیالی با حواشی زیادی همراه شد و تجمع هایی نیز به خاطر انتخاب 
گزینه غیر بومی برای اداره حفاظت محیط زیســت اصفهان صورت 
گرفت؛ ولی نهایتا این سید رحمان دانیالی بود که در اصفهان ماندگار 
شد. از مسئولیت های دانیالی می توان به رییس اداره محیط زیست 
شهرســتان اصفهان، رییس اداره محیط زیست نجف آباد - تیران و 

ریی-س اداره محیط زیست شهرستان لردگان و...  اشاره کرد .

سال 96 با پایان کار حجت االسالم حبیب ا... ارزانی در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی همراه شــد و نهم آبان ماه  حجت االسالم محمد علی 
انصاری به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
منصوب شد. حجت االسالم انصاری سابقه فعالیت به عنوان مشاور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران، ریاست اداره عقیدتی سیاسی 
قرارگاه پدافندهوایی ارتش، مســئولیت اداره عقیدتی سیاسی نیروی 
دریایی ارتش، معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی 

ارتش را در کارنامه اش می بیند.

غروب ستاره های آسمان علم و عمل اصفهان

حجت االسالم مظاهری
دی ماه ســال جاری بود که یکی از شــخصیت های اثرگذار و محوری در پنجاه سال اخیر 
اصفهان به دیار حق شتافت، حجت االســالم مهدی مظاهری، احیاگر روح دعا ونیایش، از 
چهره های بسیار محبوب و دوست داشــتنی و پرنفوذ در میان مردم اصفهان بود که قرائت 
دعای کمیل او در شــب های جمعه و قرائت دعای ابوحمزه در شب های ماه رمضان زبانزد 

خاص وعام بود و آوازه کشوری داشت. 
به دنبال درگذشت حجت االسالم مظاهری که از چهره های قرآنی نیز محسوب می شد و 
سالیان زیادی در راه ترویج معارف قرآنی قدم برداشته بود، مقام معظم رهبری پیام تسلیتی را 
صادر کردند، حضرت آیت ا... خامنه ای در این پیام زمزمه  معنوی دعا و نیایش حجت االسالم 
مظاهری را  در شب های جمعه و سحر های ماه مبارک رمضان طی سال های طوالنی در شمار یادگار های معنوی شهر عزیز اصفهان دانستند.

سمیه مصور

سال 96 را می توان ســال مدیریتی بانوان 
در شــهر گنبدهای فیروزه ای دانست که 
با تغییر استاندار و شهردار، برخی از بانوان 

توانستند به کرسی ریاست تکیه زنند.
ریاست دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
اولین سمتی بود که بانوان  در سال 96 به 
دست آوردند. طاهره چنگیز که مرداد ماه 
به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان منصوب شــده بود، آبان ماه سال 
جاری با حکــم وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی، پس از تایید شورای عالی انقالب فرهنگی، به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب شد. 
طاهره چنگیز نخستین بانو در کشوربود که سمت ریاست دانشگاه را بر اساس حکمی از سوی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نموده است.

فروغ مرتضایی نژاد اولین بانویی بود که با حکم شهردار اصفهان به سمت مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان منصوب شد و عنوان اولین مدیرزن شهرداری 
اصفهان را در سال جدید کسب کرد.

 مرضیه فرشاد نیز در این سال به عنوان مدیر کل بهزیستی استان اصفهان طی مراســمی با حضور مسئوالن کشوری و استانی، معرفی و جانشین سعید صادقی مدیر کل 
سابق بهزیستی شد تا سال 96 به عنوان سالی خوش یمنی برای بانوان ثبت شود.

سال بانوان

حجت االسالم فیروزیان
 حجت االســالم غالمرضا فیروزیان 22 
تیرماه سال جاری در ســن 98 سالگی 
در بیمارســتان امین اصفهان درگذشت. 
حجت االسالم فیروزیان یکی از چهره های 
ماندگار تبلیغی اســتان اصفهان بود که  
حدود هشتاد سال پرچم تبلیغ تشیع را 
بر دوش کشید و در روزگاری که تبلیغات 
ضد اسالم به ویژه علیه مذهب تشیع اوج 
گرفته بود، لحظه ای از پای ننشست. مجاهدی که به حق می توان او را تاریخ 
زنده مجاهدت های فکری و سیاســی روحانیت شیعه در به بار نشستن نهال 

انقالب اسالمی نامید.

حجت االسالم عبودیت
  بهمــن جــاری یکــی دیگر از 
چهره هــای تبلیغــی اصفهان به 
دیار باقی شتافت. حجت االسالم 
عبودیت، از اساتید اخالق و عرفان 
حوزه علمیه اصفهان و از شاگردان 
امــام خمینی)ره( بود کــه بعد از 
سال ها مجاهدت و تالش و تربیت 
شاگردان برجســته از میان مردم 

اصفهان رخت بربســت،آیه قرآنی »هو معکم این ما کنتم« جمله ای بود 
 که ورد زبان این عالم بود و به همه توصیه می کــرد که این آیه را تکرار

 کنند.
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امام علی عليه  السالم :
هر روزى كه در آن، معصيت و نافرمانی خداوند نشود، عيد است.
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سفر انتخاباتی سید ابراهیم  رییسی به اصفهان

افتتاح فاز اول باغ موزه دفاع مقدس

سفر انتخاباتی حسن روحانی به اصفهان

همایش بزرگ وحدت نیروهای مسلح 

سفر انتخاباتی محمد باقر قالیباف به اصفهان

برگزاری پانزدهمین اجالسیه  پیرغالمان حسینی

دیدار استاندارسابق اصفهان با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی بازدید استاندار اصفهان از منطقه سقوط هواپیمای  یاسوج

احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد جامع اصفهانمراسم استقبال از شهید حججی در اصفهان

نصف جهان 
در سالی

که گـــذشت

آیت ا... جوادی آملی:
مردم عادی عمر خــود را از حرکت زمین به دور 
آفتاب به دست می آورند  ولی این عمر زمین است، 
نه عمر کسی که روی آن زندگی می کند ؛مگر اینکه 
فرد مزبور در این مدت، پنجاه مرحله علمی و عملی 
را بگذراند . دلیل ندارد کــه زمین به دور آفتاب 
حرکت کند ولی عمر این شخص زیاد شود ؛چون 

زندگی هر کس محصول حرکت خود اوست، 
نه محصول حرکت دیگری. 
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