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شهر باید از حالت »مردانه« خارج شود
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گفت وگویی از جنس دغدغه های زنانه با »فریده روشن«؛
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مانند  خرمشهر وآبادان خواهیم شد
نماینده اصفهان درمجلس با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی استان هشدارداد:
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دغدغه  تامین مالی خط دوم متروی اصفهان جدی است
مدیر عامل سازمان قطار شهری:

حاشیه نوشتی بر یک ایده شهردار؛11

3
 خواهران! لطفا به داد 

فرش اصفهان برسید

درآمدهای مالیاتی اصفهان 
افزایش۲۰ درصدی یافت
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 دو دوتا چهارتای تئاتر
 در اصفهان!
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 بر اساس اعالم سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان؛

11

پس از 36 سال چشم انتظاری؛

 پیکر مطهر ۱۰ شهید دفاع مقدس 
در اصفهان تشییع می شود

مراسم استقبال از پیکر مطهر 10 شهید دوران دفاع مقدس پس 
از 36 سال چشم انتظاری خانواده های آنان، همزمان با مراسم 
عفاف و حجاب روز پنجشنبه 21 تیرماه در میدان امام)ره( اصفهان و با 

حضور گسترده مردم و مسئوالن برگزار خواهد شد...

 دستگیری 40 شرور مسلح 
در اصفهان

گزارش یک درخواست
دولت پول نمی دهد، بنیاد شهید بودجه ندارد و مدرسه شاهد پول می خواهد؛

 شهردار اصفهان:

یک قطره از آب شرب برای فضای سبز استفاده نمی شود

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/156 مورخ 97/02/29 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان 
مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار سپاه – کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبی 3450 مترمربع را 
طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید .

قیمت پایه مزایده:
الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود.
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/23 به دبیرخانه 

حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده ، چاپ آگهی و...  به عهده برنده مزایده می باشد . 

د ( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری  شهردار فالورجان

نوبت دوم

فرا رسیدن هفته مالیات)23 - 16 تیرماه( را به کلیه فعاالن اقتصادی و کارکنان شریف 
امور مالیاتی استان اصفهان تبریک گفته و امیدواریم در مسیر سازندگی و توسعه کشور 

و تحقق اهداف اقتصادمقاومتی گام هایی استوار بردارند.

به مناسبت هفته مالیات

روزنامه زاینده رود
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تیرماه سال گذشته به صورت رسمی امکان دسترسی 
شــهروندان به اطالعات نهادها و ارگان های دولتی 
با راه اندازی سامانه شفاف ســازی، امکان پذیر شد. 
هدف از این کار دسترسی همگانی به صورت آزادانه 
از طریق ســامانه  انتشار و دسترســی آزاد اطالعات 
به اطالعــات نهادهای دولتــی و نیمــه دولتی که 
شامل آمار رســمی، آیین نامه ها و ضوابط، اطالعات 
قراردادها، آیین نامه های مشارکت اشخاص در اجرای 
اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان 
از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست ها و 
خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد 
دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش ها و مراحل ارائه 
خدمات سیستم به جامعه، انواع اطالعات نگهداری 

شده و آیین نامه دسترسی به آنها بود. 
چطور می توان از ادارات درخواست ارائه 

اطالعات داشت؟
ماده یک آیین نامه اجرایی ماده )۸( قانون انتشــار و 
دسترسی آزاد به اطالعات توضیح می دهد: هر شخص 
حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواســت خود 
برای دسترســی به اطالعات را به صــورت برخط از 
طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت نام در سامانه 
به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، 
پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری 
به واحد اطالع رســانی موسســه درخواست شونده، 
تسلیم کند.بر این اساس، کاربر درخواست خود را از 
طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات رسیده است، تکمیل و 
ارسال می کند و دســتگاه ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند 
اطالعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که 
این زمان به تاخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، 
شکایت خود را ثبت می کنند تا از طریق کمیسیون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات پیگیری شود. 
مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ های 
دستگاه ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر 

خواهد شد مگر اینکه حاوی اطالعات شخصی باشد.
در یک سالگی طرح شفاف سازی ،چه اتفاقی 

افتاده است؟

بر اساس گزارش آماری ســامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات با گذشت یک ســال از آغاز فعالیت 
این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه 
۲۹۱ دســتگاه و از ۱۰ دســتگاه زیرمجموعــه قوه 
مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده اند.از ۱۱ 
دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه 
به این ســامانه متصل شده اســت که نشان دهنده 
حضور کمرنــگ دســتگاه های زیرمجموعه این قوه 
در راستای اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات است.همچنین مطابق این گزارش، تمامی 
۳۱ استانداری کشــور به این سامانه متصل شده اند؛ 
اما از میان شهرداری های کشور که تعداد آنها مطابق 
دســتورالعمل های این قانون می بایســت به سامانه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بپیوندند، ۳۱ عدد 
است، تنها ۵ شهرداری )شامل تهران، کرج، اصفهان، 

مشهد و کرمانشاه( به این سامانه پیوسته است.
کدام نهادها در شــفاف ســازی پیشتاز 

بوده اند؟
میانگین پاسخگویی دســتگاه های متصل به سامانه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، به درخواست ها 
و شکایات در ســامانه ۷۸ درصد اســت که در این 
میان، وزارتخانه هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، 
امور خارجه و صنعت، معــدن و تجارت و همچنین 
ســازمان هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشــگری، ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، معاونت امور 
مجلس ریاست جمهوری، ســازمان ملی استاندارد، 
سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با باالترین 
میانگین پاســخگویی یعنی ۱۰۰ درصــد، در صدر 
پاسخگوترین دستگاه ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ 
درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بــا میانگین ۹۵ درصدی، 
وزارتخانه های نیــرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر 
کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده های قابل قبول 
میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند. 
در مقابل، دســتگاه هایی مانند جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران، ســازمان امور سینمایی و 
سمعی بصری و استانداری های خوزستان، کرمانشاه 
و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد 
درخواست ها، در پایین ترین رده دستگاه های پاسخگو 
در این سامانه قرار گرفته اند.بر اساس همین گزارش، 
میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسالمی هم به 
درخواست های شــهروندان ۱۷ درصد است که عدد 
پایینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد 
اســت؛ البته ذکر این نکته ضروری اســت که از این 
قوه، تاکنون تنها یک دســتگاه یعنی روزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی ایران به سامانه انتشار و دسترسی 

آزاد به اطالعات متصل شده است.
درخواستی که خبرساز شد

اخیرا درخواست نماینده شاهین شهر از استانداری 
اصفهان مبنی بر شفاف سازی در زمینه هزینه های 
تعمیر و تغییر دکوراســیون دفتر و خانه اســتاندار 
اصفهان خبرساز شــده اســت. اینکه یک نماینده 
به صورت علنی و کمی با چاشــنی هــای تبلیغاتی 
درخواست این شفاف ســازی را داشته باشد به ذات 
خود امر پسندیده ای است؛ اما اینکه این درخواست 
ها شائبه سیاســی در جامعه پیدا کند می تواند اصل 
این شفاف سازی را با مشــکل مواجه سازد و آن را به 
سرنوشــت ده ها طرحی دچار کند که در سایه سیاه 
نمایی های جناحی و جنگ های خود محورانه برخی 

از سیاستمداران عمال عقیم ماند.
هنوز دسترسی مردم به اطالعات اقتصادی 

مدیران کامل نیست
راه اندازی ســامانه مزبور در جهت شــفاف ســازی 
پرداخت ها در دســتگاه های اجرایی اگر چه فرصت 
خوب و مطلوبی اســت؛ اما هنوز در برخــی از موارد 
کاســتی های جدی دارد از جمله حقــوق مدیران و 
پرداخت هایی که در سال گذشــته نیز تحت عنوان 
حقوق های نجومی خبر ســاز شــد؛ هر چند رییس 
جمهور پس از حرف و حدیث ها بر ســر حقوق های 
باال در دســتگاه های دولتی خواســتار اصالح نظام 
حقوقی پرداخت ها و رفع خألهــای قانونی در قالب 
یک الیحه شد و به شناسایی علل تخلفات آن شد؛ اما 
هنوز و پس از گذشت بیش از یک سال هنوز خبری 
از سامانه شفاف سازی در زمینه حقوق های مدیران 
دولتی نیست؛ اگرچه برخی از بدنه دولت و قوه مقننه 
معتقد هستند که ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران 
اگر چه الزم و ضروری اســت؛اما امکان مشــاهده و 
دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران دستگاه های 
خاص و مشاغل حساس همچون قضات هنوز وجود 
ندارد به نظر می رســد اگر هم زمانی قرار بر شــفاف 
سازی در بدنه مدیریتی کشور باشــد در نهایت این 
مسئله در حوزه مدیران میانی خواهد ماند و برخی از 
مدیران و حتما نمایندگان از شفاف سازی در میزان 
 پرداختی هــا و دریافتی های خــود مصون خواهند

 ماند.

نشست کابینه انگلیس درباره 
پرونده مسمومیت دو انگلیسی

انگلیس، نشســت فوق العاده کابینــه را درباره 
مسمومیت یک زوج انگلیســی به روش مشابه 
»اسکریپال« جاسوس پیشین روس تبار برگزار 
می کند.پلیس اعالم کرد: یک زوج انگلیسی که 
روز شــنبه بیهوش در خانــه ای در ایمزبری در 
جنوب غربی انگلیس پیدا شدند، با همان سمی 
مسموم شــده اند که در ســوء قصد به جان یک 
جاسوس سابق روسیه و دخترش مورد استفاده 
قرار گرفتــه بود.به گزارش بی بی ســی، پیش از 
این در ماه مارس، ســرگئی اسکریپال، جاسوس 
دوجانبه روس تبــار و دخترش »یولیا« با همین 
سم مسموم شــدند و مقام های بریتانیایی دولت 
روسیه را به سوءقصد به آنها متهم کردند.بر اساس 
شــواهد موجود، احتمال مســمومیت تصادفی 
این زوج با ســم نوویچوک بیشــتر از سوءقصد 
برنامه ریزی شــده به آنهاســت.پلیس دو خط 
تلفنی امداد رسانی به کسانی که نگران هرگونه 

مسمومیت مشابه هستند، ایجاد کرده است.

کارمندشرکت امنیتی اسرائیل 
متهم شناخته شد

یکــی از کارمنــدان شــرکت امنیتــی رژیــم 
صهیونیســتی به ســرقت اطالعــات محرمانه 
ســایبری و تالش برای فروش آنها در بازار سیاه 

متهم شده است.
بر اساس شکوائیه صادره از سوی دستگاه قضائی 
رژیم صهیونیســتی، یکی از کارمندان شــرکت 
امنیتی »NSO« مرتبط با آماده سازی و فروش 
تسلیحات ســایبری متهم به ســرقت اطالعات 
محرمانه ســایبری و تالش برای فروش آنها در 
بازار ســیاه شده است.در شــکوائیه صادره علیه 
وی، تماس با نهادهای خارجی به منظور فروش 
یک »هارد دیســک« حاوی کدهای محرمانه به 
قیمت ۵۰ میلیون دالر عنــوان اتهامی این فرد 
بیان شده است.رســانه صهیونیستی بدون ارائه 
اطالعات بیشــتری درباره نــام و هویت کارمند 
مذکور تنها اعالم کرد که وی در ماه آوریل از کار 

اخراج شده بود.

رویترز: 
تحریم نفت ایران، بهای بنزین 

در آمریکا را باال می برد
رویترز در مطلبی نوشت: واشنگتن نمی تواند نفت 
ایران را تحریم کند و به طور همزمان بهای بنزین 
در آمریــکا را نیز تعدیــل کند.تنش ها در دولت 
آمریکا بین انتخاب اولویت سیاست خارجی این 
کشور )تحریم ایران( و یا محاســبات انتخاباتی 
)پایین نگه داشــتن بهای ســوخت(، اظهارات 
مقامات این کشــور درباره بهای نفت را توضیح 
می دهد.دونالــد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا 
اکنون ســازمان کشــور های صادر کننده نفت 
)اوپک( را مقصر افزایش شدید بهای نفت دانسته 
است که بر بهای متوســط بنزین در آمریکا تاثیر 
گذاشته اســت. گفته می شــود بهای بنزین در 
آمریکا نزدیک بــه ۳ دالر در هــر گالن افزایش 

یافته است.

ردپای »گرگ وال استریت« 
در دستگیری نخست وزیر مالزی

 نخســت وزیر ســابق مالزی در حالی دستگیر 
شــده که رســوایی مالی در تهیه فیلم »گرگ 
وال اســتریت« یکــی از مواردی اســت که وی 
باید پاسخگوی آن باشــد. این چهره سیاسی به 
تازگی در مالزی دستگیر شــد و این کمتر از دو 
ماه پس از آن اســت که وی در کمال ناباوری در 
انتخابات شکست خورد و از کرسی قدرت پایین 
کشیده شد. وی از جمله افرادی بود که از سوی 
دادگستری آمریکا در سوء اســتفاده از صندوق 

مالی کشورش متهم شده بود.

شفاف سازی اقتصادی، مصونیت را از مدیران می گیرد

امام جمعه موقت تهران:
اختالف  میان شیعه و سنی 
خواست صهیونیست هاست

امام جمعه موقت تهــران با بیان اینکه نفرین 
بر کســانی، ازجمله تشــیع انگلیسی که در 
شبکه های تلویزیونی باعث اختالف شیعه و 
سنی می شوند، گفت: اختالف اندازی و به هم 
ریختن جهان اسالم کار صهیونیست هاست.

محمد امامی کاشــانی اظهار داشــت: رهبر 
انقالب اخیرا در دانشــگاه امام حســین)ع( 
جمله جالبــی فرمودند مبنی بــر اینکه باید 
دربرابر دشــمن، به مردم نزدیک شویم. این 
فرمایش همان بیان و کالم امام ششم)ع( است 
که دشمن نتواند نفوذ کند.وی  گفت: نفرین 
بر کسانی، از جمله جریان تشیع انگلیسی که 
در شبکه های تلویزیونی باعث اختالف میان 
شیعه و سنی می شوند. اختالف اندازی و به هم 
ریختن جهان اسالم کار صهیونیست هاست.

امــام جمعــه موقت تهــران تصریــح کرد: 
صهیونیســت ها در میان مسلمانان اختالف، 
تشنج و آشوب ایجاد می کنند و از سوی دیگر 
در رســانه های خود به نمایش می گذارند تا 
بگویند حقیقت اسالم این است.آیت ا... امامی 
کاشانی گفت: همانطور که امام صادق)ع( در 
دوران خود وحدت میان مسلمانان را دنبال 
می کردند، امروز هم وحدت کلمه در جمهوری 

اسالمی خواست امام زمان)عج( است.

احضار سفرای فرانسه، بلژیک و 
کاردار آلمان به وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای 
فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان به وزارت امور 
خارجه خبر داد.بهرام قاســمی گفت: در پی 
دستگیری یکی از دیپلمات های کشورمان در 
کشور آلمان که به درخواست پلیس فرانسه 
صورت گرفته است، سفرای فرانسه، بلژیک و 
کاردار آلمان )در غیاب سفیر( به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شدند.سیدعباس عراقچی 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با 
سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض 
شدید جمهوری اسالمی ایران به دستگیری 
دیپلمات ایرانی را اعالم کرد  خواستار آزادی 
فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری 

اسالمی ایران شد. 

توقف طرح »افزایش ۴۰ نفری 
تعداد نمایندگان مجلس« 

رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلــس، از متوقــف ماندن طــرح افزایش 
 تعداد نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
خبر داد.محمد جواد کولیوند افزود: بر اساس 
این طرح، مقرر شده بود که تعداد ۴۰ نفر به 
آمار فعلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اضافه شــود و آمار نمایندگان بــه ۳۳۰ نفر 
برسد؛ اما با توجه به عدم پذیرش مسئولیت 
بار مالی آن توسط دولت، این طرح در نهایت 
مشمول اصل ۷۵ شناخته می شد؛ لذا بررسی 
آن متوقف شــد.رییس کمیســیون شوراها 
و امور داخلــی مجلس تصریح کــرد: البته 

پیگیری این مسئله منتفی نیست.

حسام الدین آشنا:
»آمانو« پیام قاطعی درمورد 
فعالیت هسته ای دریافت کرد

مشاور رییس جمهور نوشــت: »آمانو« پیام 
صریح و قاطعــی را در مورد آینــده فعالیت 
صلح آمیــز هســته ای ایــران در صــورت 
رضایت بخش نبودن بســته اروپایی دریافت 
کرد. حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور 
پس از دیــدار رییس آژانس انــرژی اتمی با 
روحانی در صفحه شــخصی خود نوشــت: 
»آمانو پیام صریح و قاطعی را در مورد آینده 
فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران در صورت 
 رضایت بخش نبودن بســته اروپایی دریافت

 کرد«.

 احمد توکلی 
رییس هیئت مدیره سازمان دیده بان:

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه 
دوسال ارز ناشــی از صادرات به کشور ما بازنگشته 
اســت، گفت: موجودی حســاب آقازاده ها، بیش 
از ذخایر ارزی در خارج از کشــور اســت. بهمنی 
تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشــور 
چه می کنند؟ گفته شــده ۳۰۰ نفــر از آنها درس 
می خوانند. بقیه آنها چه مــی کنند؟ دولت باید به 
این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن 
کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک 
مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان 
بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف 
در این خصوص ارائه شود.وی اظهار داشت: سال ۹۱ 
وضعیت تحریم ها خیلی بدتــر از امروز بود. اجازه 
نمی دادند یک دالر وارد ایران شود، تمام پول های 
ما بلوکه بود، نفت نمی خریدند، بانک های ما تحریم 
بودند، صرافی ها برای ما کار مــی کردند؛ اما امروز 
می گویند صرافی ها قاچاقچی هستند، این سیاست 

اشتباه است.

موجودی حساب»آقازاده ها« 
بیشتر از دخایر ارزی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کافه سیاست

ویژه

دستور مهم رهبر انقالب به رییس 
جمهور درباره بازار سکه و ارز

منابع آگاه از نامه مهــم رهبر معظم انقالب به 
حسن روحانی در خصوص مسائل به وجود آمده 
در بازار ســکه و ارز خبر می دهند.رهبر معظم 
انقالب در نامه ای به رییس جمهور با ابراز نگرانی 
از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و 
ســکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که در افکار 
عمومی ایجاد کرده است، دستور دادند: »ضمن 
رســیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به 

محضر ایشان ارسال شود.«

بانک ها به جان مردم افتاده اند

پیشنهاد سردبیر:

رییس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت 
و عدالت گفت: نظام اســالمی را کودتا و حمله 
نظامی تهدید نمی کند؛ اما فســاد اگر نهادینه 
شــود می تواند هر نظامی را از پــای درآورد و 
بزرگ ترین خطر اســت.توکلی تصریح کرد: 
منشأ بسیاری از انحراف و فسادها جناح گرایی و 
منافع حزبی است و در این مسیر سوءاستفاده از 
قدرت برای مقاصد شخصی، رانت خواری و ویژه 
خواری آسیب رسان اســت.وی اظهار داشت: 
تجارت نفوذ از دیگر عوامل فســاد در جامعه 
است و با شــفافیت و دادن اطالعات درست به 
مردم می توانیم از بسیاری از مفاسد جلوگیری 
کنیم.رییس هیئت مدیره ســازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت تصریح کرد: شفافیت یعنی 
این که مردم را در همه چیز قابل اعتماد بدانیم و 
چیزی را از آنها پنهان نکنیم و آنها را شایسته 

دانستن بدانیم.

 فساد اگر نهادینه شود 
نظام را تهدید می کند

 محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات:

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: سیستم بانکی 
کشور درست نیست و بانک ها مانند اختاپوس به جان 
مردم افتاده اند به طوری که اگر کسی وام بگیرد باید 
شهادتین خود را بگوید.وی گفت: این نقایص باعث 
ایجاد مشکل معیشتی، سوء مدیریت و بی عدالتی می 
شود؛ اما باید برای رفع این مشکالت اراده قدرتمند 
ملی شــکل بگیرد زیرا مردم همه صداقت شان را در 
کاســه نهاده و به میدان آمده انــد.وی بابیان اینکه 
امروز ملت ایران در یک همایش بین المللی، جنگ 
اقتصادی را مدیریت می کند، گفت: آمریکاجنگی را 
شروع کرده که اولین شــرط پیروزی در آن اقتدار و 
استحکام فرمانده است که خوشبختانه در این مورد 
رییس جمهور بسیار محکم ایستاد و با این ایستادگی 
خدمت خود را به ملت ایران اعــالم کرد. وی بابیان 
اینکه برای عبور از این معبر نیاز به شرافت بازاریان 
داریم و همه باید کمک کنند، گفت: سیستم بانکی 
کشور درســت نیست و  اگر کســی  وام  بگیرد باید 

شهادتین خود را بگوید.

بانک ها به جان مردم 
افتاده اند

رییس فراکسیون نمایندگان والیی: 

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به عزم جدی 
دولت بر شفاف سازی است، گفت:پیام رسان 
های داخلی به زمان نیاز دارند تا اعتماد مردم 
را جلب کنند.وی گفت: دســتور آقای رییس 
جمهور باید توسط اعضای کابینه رعایت شود و 
طبیعتا مالحظاتی در حوزه های اجرایی وجود 
دارد ولی عزم جدی دولت براین است که شفاف 
سازی صورت گیرد.جهرمی درباره ساماندهی 
بازار تلفن همراه گفت: در مقطعی واردکنندگان 
تلفن همراه ارز ۴۲۰۰ تومــان دریافت کرده 
بودند و بنابر آمار از بیش از ۱۷۰ هزار گوشــی 
که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشــور 
شدند کمتر از ۵۰ درصد روانه بازار شده است.
وزیر ارتباطات یادآور شد: همچنان با موجی از 
گوشی هایی مواجه هستیم که از قبل وارد بازار 
شده اند و این نشــان می دهد که انبار گوشی 

همراه در کشور وجود دارد.

عزم دولت برای شفاف 
سازی جدی است

پیشخوان

بین الملل

  دسترسی آزاد به اطالعات یک ساله شد؛   
چگونه می توان آقازاده ها 

را به کشور بازگرداند

بسته پیشنهادی اروپایی ها به ایران، مأیوس کننده بود
رییس جمهور، بسته پیشنهادی سه کشــور اروپایی در مورد ادامه روند همکاری ها در برجام را مأیوس 
کننده دانست.حسن روحانی در تماس تلفنی با خانم »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان، با اشاره به خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام و فرصت محدودی که در اختیار اروپا قرار گرفت تا مواضع خود را به طور روشن 
و صریح درباره چگونگی ادامه برجام اعالم کنند، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام مشکالتی در زمینه 
اقتصادی، روابط بانکی و نفتی ایجاد شده و شرکت های ســرمایه گذار در ایران برای ادامه فعالیت شان 
دچار تردید شدند.رییس جمهور با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در ارتباط با چگونگی 
عمل به تعهدات و همکاری هایشان در برجام، آن را مأیوس کننده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بسته 
پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری ها وجود نداشت و یک سری 

تعهدات کلی در حد بیانیه های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود.

سندی دال بر شهادت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی وجود ندارد
دستیار ویژه رییس مجلس با بیان اینکه »سندی دال بر شهادت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی وجود ندارد« 
گفت که تعیین سرنوشت آنها با جدیت در دستور کار  است.حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: »همانگونه که »سمیر القنطار« در زندان رژیم صهیونیستی اسیر بود ولی با وجود تکذیب های 
مکرر تل آویو،۳۰ سال بعد،آزاد شد؛چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی ۳۶ سال است در زندان رژیم صهیونیستی 
به سر می برند و هیچ سندی دال بر شــهادت آنان وجود ندارد. تعیین سرنوشت آنان با جدیت در دستور کار 
تهران است.« گفتنی است در ۱۴ تیرماه ســال ۶۱ هنگامی که چهار ایرانی)احمد متوسلیان وابسته نظامی 
سفارت ایران در بیروت ، سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران، کاظم اخوان عکاس خبرگزاری ایرنا، تقی 
رستگار مقدم کارمند سفارت  ( راهی ســفارت ایران در بیروت بودند در یک پست بازرسی توسط یک گروه 

شبه نظامی )فاالنژها( ربوده شدند.

چهره ها

قرار در تنگه
 شکار سالطین سکه، دالر و 

موبایل از جنگل آشفته اقتصاد

پشت پرده 5 هزار خودروی 
قاچاق

رمزگشایی از تهدید نفتی

علیرضا کریمیان
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درآمدهای مالیاتی اصفهان افزایش۲۰ 
درصدی یافت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

نماینده اصفهان درمجلس با اشاره به 
وضعیت آب آشامیدنی استان هشدارداد:

 مثل  خرمشهر وآبادان
 خواهیم شد

نماینده مجلس شــورای اســامی در خصوص 
مشــکات آب شــرب اصفهان بیان کرد: »در 
مصوبات گذشــته، قرار بر این بوده اســت که از 
ســد زاینده رود تا محل تصفیه خانه شرب یزد و 
اصفهان، به صورت ماهیانه بیشتر از شش ونیم 
میلیون مترمکعب آب برداشت نشود؛ اما درحال 
حاضر ماهانه بیش از 20 میلیون متر مکعب آب 

از محل ذکر شده برداشت می شود!«
 »حیدرعلی عابدی« درخصوص آخرین وضعیت 
آب شــرب اســتان اصفهان بیان کرد: »درحال 
حاضر تنها هدف ما تامین آب شــرب اســتان 

اصفهان است. 
منظور از آب آشــامیدنی اصفهــان تنها منوط 
به شــهر اصفهان نیســت؛ بلکه حدود هشــت 
شهرستان اطراف را هم در برمی گیرد و نزدیک به 
چهار میلیون نفر از آب شرب استفاده می کنند.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
اظهار کرد: متاسفانه تاکنون اقدام جدی جهت 
جلوگیری از برداشت های مازاد برسهمیه در این 
مسیر نشده است و امیدواریم که دولت به صورت 

جدی وارد این موضوع شود. 
اگر دولت به این موضوع ورود پیدا نکند، مشکل 
آب آشامیدنی اصفهان بعد از شهریورماه شبیه به 

خرمشهر و آبادان خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
دستگاه هایی که  حقوق 

دولتی ها را افزایش ندهند 
متخلف هستند

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی گفت: دستگاه هایی که براساس اصاحیه 
بودجه سال ۹۷ برای پرسنل دولتی حکم افزایش 

حقوق صادر نکرده باشند، متخلف هستند.
»محمدرضا پورابراهیمی« اظهار کرد: طبق مصوبه 
مجلس در جریان اصاح قانون بودجه سال ۹۷، 
کســانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند 
باید تا سقف 20 درصد در سال ۹۷ افزایش حقوق 
داشته باشند و این درصد افزایش حقوق به تدریج 
کاهش پیدا می کند و افزایش حقوق مقامات هم 

صفر است. 
این نماینده مجلس اضافه کــرد: آنچه در قانون 
بودجه ســال ۹۷ پیش بینی شــده بود موجب 
اشتباه برداشــت و تفســیر غلط از سوی دولت 
شــده بود، در واقع حداکثــر 20 درصد افزایش 
حقوق پیش بینی شده بود که می توانست شامل 
۱2 درصد یــا ۱۶ درصد هم شــود، اما اصاحیه 
قانــون بودجــه به همیــن منظــور در مجلس 
 مطرح شد که این برداشت اشــتباه انجام نشود
 و دولت مکلف شود حداقل حقوق را 20 درصد در 

سال ۹۷ افزایش دهد.
پورابراهیمی بــا بیان اینکه در صــورت دریافت 
گزارش از دستگاه های اجرایی مبنی بر تخلف از 
این قانون، دیوان محاسبات برای رسیدگی به آن 
ورود خواهد کرد، گفت: قطعا  قانون باید توســط 
دولت اجرا شــود و در صورتی که دســتگاه های 
دولتــی از اجرای این قانون تخلــف کنند طبق 

قانون با آنها برخورد خواهد شد.

مرضیه محب رسول

شــهردار اصفهان به تازگی در همایش »هم اندیشي 
اصفهان فردا«  که بــا حضور فعــاالن حوزه فرش 
دستباف برگزار شــد، گفت: این خواهر خواندگي ها 
که توســط شــهرداري ها اجرا مي شــود، فرصتي 
طایي براي تعامل میان شــهرها فارغ از مناسبات 
رسمي اســت. اصفهان نیز با ۱4 شهر خواهرخوانده 
اســت که باید  از ایــن فرصت و ظرفیــت در رونق 
بازار فرش اســتفاده کند. این مسئله اگر چه به نظر 
ایده ای جالب می رســد، اما در نهایت با یک بررسی 
اجمالی می توان فهمید اوضــاع این روزهای فرش 
و فرش بافــان اصفهانی آن قدر وخیم اســت که به 
نظر نمــی رســد کار چندانی از خواهــران خوانده 
 و ناخوانده این شــهر برای بهبــود وضعیت کاری

 برآید.
صنعتی که از فرش به عرش رسید

فرش اصفهان روزگاری در دنیا زبانزد بود. اصالت و 
خاقیت این اثر هنری موجب شده بود تا اثر منحصر 
به فرد بازارهای اصفهان، مشتریان بین المللی ثابتی 
داشته باشــد؛ اما این صنعت بومی نیز مانند صدها 
هنِر دست ایرانی ها در سایه غفلت مسئوالن و عدم 
حمایت آنها، اکنــون در تاریک تریــن و راکدترین 
وضعیت خود به ســر می برد. این اثر هنری نه دیگر 
در خانه هــای اصفهانی ها جایگاهــی دارد و نه در 
بازارهای جهانی. مانند یک کودک ســر راهی است  
که هر کس از ســر ترحم برایش دل می ســوزاند و 
حرفی بدون عمل ارائه می دهد. وضعیت این روزهای 
بازار فرش اصفهان به  د لیل  عــدم نظارت صحیح 
 بر کار بافت فرش و بســیاری عوامل دیگر، از جمله 
قیمت ها وچگونگی صادرات طی نیم قرن گذشته، 
چندان خوشــایند نیســت. رقبای فرش ایران در 
دنیا یکه تــازی می کنند و از ســوی دیگر، کیفیت 
فرش ایران به دلیل سودجویی و سوءاستفاده برخی 
دست اندرکاران،  به دلیل انجام تقلب هایی در مراحل 
مختلف تهیه مواد اولیه و تولید، افت فاحش کیفیت 
را به همراه داشــته اســت. تقلب و از دســت رفتن 
بازارهای فــرش صادراتی اصفهــان، امروز منجر به 

خاک خوردن فرش هایی 
شــده که گاه حاصل دو یا 
سه سال بافتن یک بافنده 
است. به همین دلیل گاهی 
فــرش ها بــا قیمت هایی 
بســیار کمتر برای تامین 
معاش و هزینه های بافت، 

پیش فروش یا فروخته می شود.
ماشینی هایی که دست بافت ها را له کرده است!

شاید عجیب به نظر برســد، اما بهایی که این روزها 
به فرش های ماشــینی داده می شود، موجب شده 
بازارهای داخلی و خارجی تمایلی برای خرید فرش 
دستباف نداشته باشــند. عاوه بر این، رقبای ترک، 
هندی و پاکستانی نیز در زمینه فرش های ماشینی 
و عرضه جهانی آنها از ایران بســیار جلوتر هستند. 
در همین زمینه رییس اتحادیه فروشــندگان فرش 
دستباف اصفهان گفت: ۷0 درصد بازار فرش دستباف 
اصفهان در رکــود قرار دارد و تنوع فرش ماشــینی 
ترکیه، بازار فرش های دســتباف را در کشــورهای 
هدف قبضه کرده است. این مســئله در حالی است 
که اصالت فرش ایران را تقریبا هیچ کشــور دیگری 

ندارد. براساس اعام رییس 
ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان 
مطابق »معاهده لیسبون« 
برطبق قوانین بین المللی، 
فرش دستباف اصفهان در 
»ژنو« به ثبت جهانی رسید 
و همین موضوع توانست تاثیر بســزایی در معرفی 
بیش از پیش این فرش به جهان داشــته باشــد؛ اما 
خریــداران آن هر روز کمتر می شــوند، زیرا پس از 
گذشت ســال ها از ارائه جهانی این فرش، هنوز نه 
برندی برای آن تعریف شده و نه حمایت و برنامه ای 
 برای در کورس رقابت ماندن این فرش در دنیا اجرایی 

شده است.
همیشه پای چینی ها در میان است!

چینی ها عاوه بر بازارهای کفش، پوشاک و زعفران، 
چراغ کارگاه های فرش بافی اصفهان را نیز خاموش 
کرده اند. نائب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش 
دســتباف اصفهان با تایید این موضوع معتقد است: 
چینی ها از فرش اصفهــان کپی برداری و فرش های 
بی کیفیت چینی را به نام فرش اصفهان به خریداران 

عرضه می کردند. »عصاچــی« افزود: همین موضوع 
ســبب کاهش صادرات فرش، تعطیلی کارگاه های 
فرش بافی و بدبینــی  خارجی ها به فرش اصفهان به 
دلیل  نامرغوبی فرش چینی شده بود؛ موضوعی که 
 در کنار آن باید تحریم هــای اقتصادی را هم در نظر

 گرفت.
وقتی خودمان به خودمان سنگ می زنیم!

در زمینه فرش دســتباف، نه تنها دیگر مواد اولیه را 
در داخل تولید نمی کنیم و تقریبا غالب آن وارداتی 
اســت، بلکه با عدم حمایت از کارگــران فرش باف 
موجب شده ایم تا هزینه های تولید فرش روزبه روز 
باال تر برود. از ســوی دیگر تقریبا فرهنگ استفاده 
 از فرش دســتباف در میان ایرانی هــا رو به انقراض

 است و در سایه نبود نوآوری، عدم حمایت از خاقیت 
و ورود جوانان به حیطه های فرش بافی، حاال باید تنها 
نظاره گر بازارهای میلیاردی جهانی و جوالن رقیبان 
آسیایی در آن باشیم و آه و حسرت نصیب مان شود. 

به نظر می رســد عاوه بر عوامل بیرونی که کم هم 
نیستند، برخی از عوامل درونی در بازار فرش نیز عامل 

این رکود را فراهم کرده است. 
در دنیایی که هیچ هنر و حتــی صنعتی نمی تواند 
بدون نوآوری دوام بیاورد، فــرش ایرانی هنوز مانند 
چهارصد سال قبل نقشــه می خورد و راه ها تقریبا 
در به روز رســانی این هنر در ســطوح بیــن المللی 

بسته است. 
به عقیده برخی کارشناســان بازار فرش، مهم ترین 
دلیــل افول فرش دســتباف، قیمت قالی نیســت؛ 
بلکه مشــکل اصلی از آنجا آب می خــورد که طرح 
محصوالت تولیدی ایرانی قدیمی اســت و ســلیقه 
نســل جوان این نوع از طرح ها را نمی پســندد؛ به 
همین دلیل به راحتی بازارهــای داخلی و خارجی 
از دســت فرش دســتباف ایرانی خارج شده است 
اما در نهایت شــاید ایده هایی مانند آنچه شــهردار 
برای نجات قالی ایرانی ارائه کرده، کارســاز باشــد 
 و روزی همین خواهرخوانده هــای اصفهان به داد
  فرش های خاک خورده راسته فرش فروشان اصفهان

 برسند.

خواهران لطفا به داد فرش اصفهان برسید
حاشیه نوشتی بر یک ایده شهردار؛

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: طرحی را در نظر داریم تا مالکانی که با مستاجران قراردادهای 
دو یا سه ساله می بندند، مشمول معافیت های مالیاتی شوند.»حامد مظاهریان« اظهار کرد: با توجه به اینکه در بازار 
اجاره قراردادها معموال یک ساله بسته می شــود، در جلسه هم اندیشی این موضوع را مطرح کردیم که قراردادها 
در بازار اجاره دو یا سه ساله شود و کسانی که این طرح را رعایت کنند، مشمول معافیت های مالیاتی خواهند شد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بررسی شاخص های بازار مسکن نشان می دهد این بازار در پایان سال 
۱3۹۶ از رکود خارج شده اســت. البته دولت نباید وارد کار اجرایی شود؛ بنابراین تنها راه حل اصلی برای کنترل 

بازار مسکن، افزایش تولید است که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می شود.

طرحی برای افزایش 
مدت قراردادهای 

مستاجران

معاون وزیر راه و شهرسازی 
خبر داد: خبر

  

39 هزار تن »گندم« از کشاورزان اصفهان خریداری شد
مدیر بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان ) منطقه ۱0 کشور ( از خرید 3۹ هزار تُن 

گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان این استان خبر داد.
»بهرام کرمی« گفت: این میزان گندم از ابتدای شروع خرید تضمینی این محصول ) اول خرداد ( تاکنون 

توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان از کشاورزان این استان خریداری شده است.
 وی اضافه کرد: 35 هزار تُن از گندم خریداری شده در سامانه خرید ثبت شده و کشاورزان فروشنده برای 
دریافت وجه به بانک عامل معرفی شده اند. کرمی ادامه داد: خرید گندم از مناطق گرمسیری این استان 
شامل شهرستان های کاشان، اردستان، نطنز، نایین، شاهین شهر، میمه و آران و بیدگل از ابتدای خرداد 
امسال آغاز شده و روزهای پایانی خود را طی می کند. کرمی در مورد خرید دانه های روغنی شامل کلزا، 

گلرنگ و آفتاب گردان نیز گفت: امسال تمرکز بر خرید محصوالت کلزا و گلرنگ است.

صادرات از گمرک اصفهان ۴۱ درصد افزایش پیدا کرد
مدیر کل گمرک استان اصفهان با اشاره به عملکرد ســه ماهه گمرک استان گفت: در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، صادرات از گمرک اصفهان از لحاظ وزن 20 درصد و از حیث ارزش 4۱ درصد افزایش داشته است.

»اسدا...احمدی ونهری« اظهار داشت: در فصل بهار سال جاری از استان اصفهان، ۶۱2  قلم کاال به مقصد 82 
کشور جهان صادر شده که در مقایسه با  مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 20 درصد و از حیث ارزش 4۱  
درصد افزایش داشته است. وی خاطرنشان کرد: ۱8 هزار و ۱۱2  تن کاال نیز به گمرک اصفهان وارد شده که از 
حیث ارزش 2۷ درصد کاهش پیدا کرده است. مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: ماشین آالت مکانیکی با 
44 درصد، ماشین آالت برقی با ۱2 درصد و اجزا و قطعات منفصله خودرو ۶ درصد بوده است. احمدی ونهری 
اضافه کرد: در بهار ۹۷  واحد قضائی گمرک اصفهان، 3۶۹ فقره پرونده مظنون به قاچاق کاال به ارزش 2۱۷ 
میلیارد و ۷43 میلیون ریال رسیدگی کرده که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از نظر تعداد ۱۹ درصد 

افزایش و از حیث ارزش ۶۶ درصد کاهش داشته است.

چینی ها عالوه بر بازارهای 
کفش، پوشاک و زعفران، چراغ 

کارگاه های فرش بافی اصفهان 
را نیز خاموش کرده اند

آگهی مزایده عمومی فروش شماره 97/۰8
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های مسکونی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش 
به صورت نقد و اقساط به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir و با شماره مزایده 200۹۷۱352000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند:
 زمان انتشار در سامانه: ۹۷/04/۱۶  ساعت ۹ صبح .

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: ۹۷/04/28 تا ساعت ۱۹
 تاریخ بازدید از ۹۷/04/20 لغایت ۹۷/05/0۶ بنا به درخواست تعاونی مسکن و با هماهنگی قبلی در تاریخ های اعام شده 

امکان پذیر می باشد .
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه : ۹۷/05/0۶ ساعت ۱۹

 زمان بازگشایی: ۹۷/05/0۷ ساعت ۱۱ صبح )تحویل فیش سپرده شرکت در مزایده در زمان بازگشایی توسط شرکت 
کننده یا نماینده قانونی وی الزامی است .(
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان

@

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول

مالیات

 نقش مالیات در تحول 
نظام سالمت کشور

»مالیــات« بهترین منبع درآمدی اســت که 
می تواند هزینه های دولت را که صرف کاالها و 
خدمات می شود، تامین کند  و یکی از این موارد 
هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است. 
قانون اساســی جمهوری اسامی ایران، ضمن 
محوری شناختن سامت انســان، بهداشت و 
درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد 
و دولت را مکلف کرده اســت، تمــام امکانات 
خود را جهت ســامت افراد کشور بسیج کند. 
حال اگر نظام  ســامت از آمادگی و کارآمدی 
 کافی برای برخورد با ایــن تغییرات برخوردار 
نباشــد، بــه تدریــج بخــش ســامت از 
نیازهای واقعــی  جامعه و اهــداف اولیه خود 
 دور شــده و قــادر بــه ادای ماموریــت خود 

نخواهد بود  . 
بی تردید، مالیــات یکی از تامیــن کنندگان 
مهم منابع مالی نظام سامت کشور محسوب 
می شــود. ارائه و توســعه خدمات بهداشت و 
درمانی، از وظایف حاکمیتی دولت هاســت و 
با حساســیت ویژه ای به آن نگریسته می  شود؛ 
زیرا جامعه ســالم، محور توسعه است و تهدید 
ســامت جامعه همــه ارکان آن را تحت تاثیر 
قرار می  دهد. از طرفی در ســال های گذشته، 
هزینه هــای مراقبــت بهداشــت و ســامت 
شهروندان با سرعت قابل ماحظه ای افزایش 
یافته اســت و ایــن موضــوع به نوبــه خود، 
فشــارهای مضاعفــی را برای ســازمان های 
 بیمه سامت، سیاســت گذاران و مردم ایجاد 

کرده است. 
هزینه ســامت و بهداشــت و درمــان در هر 
جامعه از شــاخص هــای مهم بــرای ارزیابی 
ســطح رفاه عمومی به شــمار می رود و شاید 
از همین رو، این شــاخص به عنــوان یکی از 
معیارهای مهم در مقایســه کشورهای توسعه 
 یافته از کشــورهای در حال توسعه محسوب

 می شود.

بازار

ماساژور

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،778،000
تومان

1،351،000 نیم سکه
تومان

721،000ربع سکه
تومان

396،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

228،080
تومان

      قیمت سکه و طال

XY3199 ماساژور ميمو مدل

9/800 
تومان

Prong ماساژور سر اليپس مدل

5/000 
تومان

MT05 ماساژور بریسک مدل

 39,000
تومان

بر اساس اعام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، کل درآمدهای مالیاتی استان در سال 
۹۶ نسبت به سال ۹5، 20 درصد افزایش یافته است. 

بررســی شــاخص های اقتصادی نقش مهمی در تحلیل وضع موجود و برنامه ریزی برای حرکت به 
سوی وضع مطلوب دارد.یکی از مهم ترین مولفه های توسعه اقتصادی، بررسی وضعیت مالیاتی است. 
با توجه به این مهم در این مطلب به بررسی موجز وضعیت مالیاتی استان اصفهان در سال ۹۶ نسبت 

به سال ۹5 می پردازیم.
آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نشــان می دهد که 55 هزار و 5۶3 میلیون ریال 
مالیات در سال ۹۶ اخذ شده است. این آمار بیانگر رشــد 20 درصدی نسبت به سال ۹5 است. طبق 
قوانین مالیاتی، مالیات ستانی به دو دسته مســتیم یعنی اخذ مالیات از اشخاص حقوقی، مالیات بر 

درآمد و ثروت و مالیات غیر مستقیم یا همان مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می شود. 
بررسی این بخش نشان می دهد که 2۷ هزار و ۹۹0 میلیون ریال از بخش مالیات مستقیم با افزایش ۱۱ 
 درصدی و 2۷ هزار و 5۷3 میلیون ریال مالیات غیرمستقیم با افزایش 3۱/8 درصدی اخذ شده است.
همچنین سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات غیرمستقیم حدود 2۶ هزار و ۹33 میلیون ریال بوده 

که نسبت به سال قبل آن حدود 33/3 درصد افزایش داشته است. 
این در حالی اســت که مالیات غیرمســتقیم در ســایر موارد حدود 8/4 درصد کاهش یافته است.

گفتنی اســت پرداخت مالیات مشمول ســه گروه اســت؛ اول فروش و دریافتی شــخصی در یک 
ســال بیش از ســه میلیارد تومان باشــد، دوم افرادی که مجموع دریافتی آنها در یک سال بین یک 
 تا سه میلیارد تومان باشــد و ســوم افرادی که مجموع دریافتی آنها در یک ســال زیر یک میلیارد

 تومان است .

بر اساس اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛

درآمدهای مالیاتی اصفهان افزایش۲۰ درصدی یافت

م. الف: 201418
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فراخوان همکاری در جشنواره 
فیلم های کودک و نوجوان

بر اساس اعالم دبیرخانه ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، 

کمیته بیــن الملل 
جشــنواره  ایــن 
تکمیــل  بــرای 
مترجمیــن  کادر 
و همراهــان بخش 
بین المللی دعوت به 
همــکاری می کند.

عالقه منــدان بــه 
همــکاری تــا ۳۱ 
تیرماه فرصت دارند 
تــا بــرای ثبت نام، 
رزومه خود را به زبان 

 انگلیسی به شماره تلفن ۰۹۳۸۳۷۹۵۱۶۲ و یا به
 ICFFapply@gmail.com پست الکترونیک 

ارسال کنند. 

 درخشش سینماگران اصفهان 
در جشنواره فیلم کوتاه »سایه«

جوایز دوازدهمین جشنواره ملی دانشجویی فیلم 
کوتاه »سایه« در بخش های بهترین فیلمنامه،   فیلم 
مســتند، فیلم تجربی، کارگردانی، فیلم برداری،   

تدوین و  بازیگری اهدا شد. 
در بخش بهترین فیلم تجربی، تندیس این بخش به 
همراه دیپلم افتخار و یک دوره آموزشی رایگان در 
آموزشگاه بین المللی سینمایی بامداد تهران به فیلم 
»دیاپازون« به کارگردانی مشترک »مینو ایرانپور« 
و »کاووس فرزادی« از اصفهان تعلق یافت. در بخش 
بهترین بازیگر زن،  دیپلم افتخــار بهترین بازیگر 
زن به »شهره موســوی« برای فیلم »وحشی« از 
اصفهان اهدا شد. تندیس بهترین فیلمنامه به همراه 
 دیپلم افتخار و یک دوره آموزشــی رایگان در خانه  
بین المللــی »بامــداد« بــه »فردیــن انصاری 
 نــژاد« بــرای فیلــم »وحشــی« از اصفهــان 

تعلق گرفت.

 دو دوتا چهارتای تئاتر
 در اصفهان!

یک کارگــردان تئاتر اصفهان، هزینــه و درآمد 
تئاترها در اصفهان را متناســب بــا تئاتر متغیر 
دانست؛ اما به طور میانگین در مورد هزینه و درآمد 
تئاترها مبالغی را عنوان کرد.مجید کاشی فروشان 
در مورد هزینه و درآمد تئاترهــا اظهار کرد: دو 
مدل هزینه  برای یک تئاتر حســاب می شود در 
یک صورت تهیه کننده، مبلغ را از گیشه فروش 
تامین می کنــد و بازیگران را  در درآمد گیشــه 
سهیم می کند و بازیگر در سود و زیان آن شریک 
است.وی ادامه داد: اما در مدل دیگر قبل از شروع 
نمایش، تهیه کننده ســرمایه گذاری می کنند و 
دستمزد بازیگران را مشــخص می کند و در این 
مدل در واقع سود و زیان متوجه تهیه کننده است.

کارگردان تئاتر مطرح کرد: به طور میانگین برای 
یک تئاتر که برای فروش ساخته شده باشد برای 
حدود یک ماه اجرا، نزدیک به ۹۰ میلیون تومان 
هزینه می برد و در صورتی که خیلی اســتقبال 
خوبی از آن انجام شود، حدود ۱4۰ میلیون تومان 
بازگشــت دارد و در صورتی که جــواب ندهد یا 
همسان می شود و یا با کمی ضرر به پایان می رسد.

وی عنوان کرد: تئاترهایــی که جواب می دهند 
و مخاطبان خوبی دارند تــا ۷ ماه هم امکان اجرا 
دارند؛ اما وقتی یک نمایش مخاطب خود را دارد 
و اجازه تمدید اجرا به آن داده نمی شــود، ثمره 
کار این تئاتــر از بین می رود؛ یــک تئاتر با یکی 
دو ماه اجرا تازه تبلیغات چهره به چهره می کند 
و دهان به دهان بین مردم رد و بدل می شــود؛ 
 اما تا در دل مــردم جا می افتد زمــان اجرایش

 تمام می شود.
کاشی فروشان بیان داشت: در تهران تئاترها ۶ تا 
۷ ماه اجرا دارند و حتی برخی از آنها تا یک سال و 
بیشتر هم روی صحنه بوده اند. این موضوع باعث 
می شود تا هزینه های انجام شده برای یک نمایش 
به ندرت در یکی دو ماه اجــرا بازگردد و فقط در 
برخی کارها و به خصوص کمدی های پرمخاطب 
مثل نمایش های قدرت اله ایزدی )آقا رشــید( 
پیدا می شــود که در یکی دو ماه بازگشت هزینه 
دارند.کاشی فروشــان ابراز داشت: البته گفتنی 
اســت بازیگری که برای یک نمایش غیر کمدی 
مثال هزینه ۱۰۰ هزار تومانی به صورت دستمزد 
می گیرد برای نمایش کمدی دو سه برابر این مبلغ 
را به عنوان دستمزد دریافت می کند و هزینه های 

یک نمایش کمدی هم بیشتر است.

تئاتر

 درخشش سینماگران اصفهان 
در جشنواره فیلم کوتاه »سایه«

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مفاد آراء
4/323 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شــوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي گردد تا 
شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهي  و 
در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک ماه 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي 
دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي 

نمايد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302021000025 مورخ 97/04/02- آقاي حسين برخورداری 
زواره فرزند محمد به شــماره ملي 1189533219 تمامت نه حبه و شش- دهم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ يک قطعه ملک پالک شــماره 1498 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان که مســاحت ششدانگ 1710/14 مترمربع می 

باشد خريداری عادی مع الواسطه از کمينه بيگم ساالری سيانکی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/31

م الف:201201 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی

4/371 شماره صادره : 1397/42/504468-1397/4/13 چون آقای کيکاوس بيات فرزند 
قهرمان در اجرای مقررات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به ششــدانگ يکبابخانه واقع در محدوده 
پالک 131 فرعی از 4483 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شــماره 
11654 مورخ 96/10/11 هيات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده 
و تحديد حدود پالک اوليه تاکنون بعمل نيامــده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر 
تحديد حدود پالک شماره 3974 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای کيکاوس بيات فرزند قهرمان در روز شنبه 97/5/13 
از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين 
و مجاورين اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. 
اعتراضات مالکين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی صورت پذيرد. م الف: 201314 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/326 کالسه پرونده 2175/96 شماره دادنامه: 669 -97/4/3 تاريخ رسيدگی: 97/3/28 
مرجع رسيدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: حميد حاج حيدری به 
نشانی خمينی شهر جانبازان فرعی 19 پ 21 با وکالت عليرضا هاشميان به نشانی ميدان 
قدس ابتدای آزادگان دندانپزشــکی غدير ،خواندگان: 1- شــاديا نافع به نشانی مجهول 
المکان 2- عبدالعلی حاجی حيدری به نشانی خمينی شهر خ جانبازان فرعی 19 بعد از 4 راه 
منزل دوم سمت چپ درب زرد رنگ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواســت تقديمی آقای حميد حاج حيدری با وکالت هاشميان 
به طرفيت 1- شاديا نافع 2- عبدالعلی حاجی حيدری به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون 
ريال وجه يک فقره چک به شماره 903143/45 به تاريخ 96/5/25 عهده بانک ملت شعبه 
خام کاشانی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
دادخواست تقديمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان 
 در جلسه رســيدگی مورخه 97/3/28  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی شورا  و 
نظر به اينکه از ناحيه خواندگان دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده 
فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/3/28 و با احراز 

اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دين و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آيين دادرســی مدنی حکم به محکوميت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چک تا زمان اجرای حکم که توســط دايره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
دو ميليون ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس 
ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر 
می باشد.  م الف:1377 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی 

شهر )413 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

4/327 شــماره: 1729/96 به موجب رای شــماره 2303 تاريخ 96/11/23 حوزه چهارم  
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه 1- مجيد 
روحانی خالری فرزند ستار به نشانی مجهول المکان 2- مجتبی قاسمی فرزند رمضانعلی 
به نشانی خمينی شــهر ميدان کوزه خ استاد طاليی پ 101 کدپســتی 8419758466، 
محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 112/500/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/486/250 ريال بابت خســارات دادرسی و پراخت حق الوکاله طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت اجرای احکام و پرداخت نيم 
عشــر دولتی رای صادره در خصوص خوانده رديف اول غيابی است. مشخصات محکوم 
له: رســول روح الهی فرزند محمد با وکالت عليرضا هاشــميان به نشــانی خمينی شهر 
ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشــکی غدير طبقه ســوم واحد 3، ماده 
34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد، محکوم عليه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1375 شعبه 
 چهارم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )224 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

4/328 دايره اجرای احکام مدنی دادگستری خمينی شهر در پرونده کالسه)951150 اجرا( 
له آقای علی عسگری با وکالت خانم فاطمه جعفری عليه خانم حميده رواخواه به خواسته 
مطالبه به ميــزان 400/000/000 ريال به همراه هزينه های دادرســی تاخير تاديه و حق 
الوکاله و نيز حق االجــرای دولتی در نظر دارد. خودروی پژو جــی ال ايکس به رنگ نقره 
ای متاليک مدل 1385 به شــماره انتظامی 335 ن 88 ايران 43 با وضع ظاهری به دليل 
توقف طوالنی در پارکينگ و فرسودگی دو الســتيک و تودوزی تجديد رنگ شده و رنگ 
اتاق دو پوسته و رنگ از حالت فابريک خارج گرديده فاقد بيمه نامه و نياز به بازسازی دارد 
که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معادل يکصد ميليون ريال ارزيابی نموده از 
طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده روز 97/5/11 ساعت ده صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری خمينی شهر برگزار می گردد وطالبين می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزايده به نشانی خمينی شهر پارکينگ حجت مراجعه و از نزديک مورد مزايده را بازديد 
نمايند خريدار کسی است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد خريدار می بايستی 10 درصد 
قيمت پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يکماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده 
دادگستری واريز نمايد درغير اين صورت 10 درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد می گردد.  م الف:1398 اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمينی شهر )233 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/329 خانم اقدس کريمی اندانی دارای شناسنامه شــماره 3242 به شرح دادخواست به 
کالسه  286/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شــادروان تقی کريمی اندانی به شناســنامه 9 در تاريخ 1396/9/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اقدس کريمی 
اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 3242 همســر 2- اســماعيل کريمی اندانــی فرزند تقی، 
ش.ش 2767 فرزند 3- رســول کريمی اندانی فرزند تقی، ش.ش 1130224589 فرزند 
4- زهره کريمی اندانی فرزند تقــی، ش.ش 18874 فرزند 5- اعظم کريمی اندانی فرزند 
تقی، ش.ش 479 فرزند 6- اکرم کريمی اندانی فرزند تقی، ش.ش 6114 فرزند و الغير. 
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 

هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1393 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک( )167 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/330 مرجع رسيدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1361/96 حل 12 ، وقت رسيدگی ســاعت 11/15 صبح روز شنبه مورخه 
1397/6/17، مشــخصات خواهان: رجبعلی کيانی فرزند شــکراله به نشانی خمينی شهر 
شريعتی شمالی قرض الحسنه قدس، مشــخصات خوانده: سيده آزاده حسينی،  خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه، داليل خواهان: کپی چک، کپــی گواهی عدم پرداخت، وکالتنامه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.م الف: 1238 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/331 کالسه پرونده 96/1788 شــماره دادنامه: 370 تاريخ رســيدگی: 97/4/5 مرجع 
رسيدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: محمدرضا رحيمی فرزند 
صدر به نشانی خمينی شهر خ شــريعتی شــمالی ابتدای کوچه 123 بهارستان منزل اول 
سمت چپ، خوانده: رضا احمدی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص خواسته محمدرضا رحيمی فرزند صدر به طرفيت آقای 
رضا احمدی فرزندغالمعلی مبنی بر مطالبه مبلغ 18/000/000 ريال بابت پرداخت قبوض 
خالفی خودرو سمند سواری به شــماره پالک 44-953 ن 14 شورا با توجه به دادخواست 
تقديمی خواهان و مستندات آن خواسته خواهان را موجه تشخيص مستندا به ماده 198 و 
519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت هجده ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری خمينی شهر می باشد.  
م الف:1400 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر )213 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/333 مرجع رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 482/97 حل 4 ، وقت رسيدگی ســاعت 10 روز دوشنبه مورخه 
1397/6/12، مشــخصات خواهان: مجتبی امينی فرزند نادعلی، مشخصات خوانده: ربابه 
کمالی علی آبادی،  خواسته و بهای آن:  استرداد مبلغ 7/000/000 ريال به لحاظ پرداخت 
ناروا،  داليل خواهان: کپی فيش واريزی، عندالزوم استعالم از بانک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف: 1419 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 
يک( )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/334 آقای حسن سياهمرد دارای شناسنامه شــماره 365 به شرح دادخواست به کالسه  
292/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
صغری سياهمرد به شناســنامه 132 در تاريخ 97/2/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن سياهمرد فرزند علی،ش.ش 365 
فرزند 2- محمدرضا فرهمندپور فرزند علی، ش.ش 346 فرزند 3- احترام سياهمرد فرزند 
علی، ش.ش 11737 فرزند 4- منور سياهمرد فرزند علی، ش.ش 9935 فرزند 5- زهرا بيگم 
سياهمرد فرزند علی، ش.ش 1140352660 فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 1402 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يک( )151 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویا سهند آپادانا سهامی خاص به 
شماره ثبت 23042 و شناسه ملی 10260438600 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/31 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان 
- شهرســتان اصفهان - بخش مرکزی - شــهر اصفهان-محله برازنده-کوچه 
شــهيدياورپناهی زاده-کوچه فردوســی 7-پالک 23-طبقه پنجم-کدپســتی 
8193835358 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غيرتجاری اصفهان )197208(

آگهی تغییرات شرکت شبکه ساز نقش جهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 48273 و شناسه ملی 

 10260664510
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد :مجيد محمدی با پرداخــت 900000 ريال به 
صندوق و الهام محمدی با پرداخت 100000 ريال به صندوق شرکت وارد 
شرکت شدند و سرمايه شرکت از مبلغ 1000000 ريال نقدی به 2000000 
ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زير اصالح شد.ماده 
4 اصالحی : سرمايه شرکت مبلغ 2000000 نقدی است که تماما به صورت 
نقد پرداخت و در اختيار مديران شــرکت قرار گرفت. ليست شرکاء شرکت 
و ميزان سهم الشــرکه هر يک بدين شرح می باشــد: محمدجواد قاسمی 
سيچانی کدملی 1270894951 دارنده 900000 ريال سهم الشرکه -الهام 
محمدی کدملی 1170761909 دارنده 100000 ريال سهم الشرکه- مجيد 
محمدی کدملی 6209694721 دارنده 900000 ريال سهم الشرکه - زينت 
اســحقيان ســيچانی کدملی 1288878605 دارنده 100000 ريال سهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )198271(

آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان صفاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 46805 و شناسه 

ملی 10260648710
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/18 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : مهدی فتحی کد ملی 1289651299 بعنوان مدير 
عامل و حميدرضا زمانی کد ملــی 1288913265 بعنوان رئيس 
هيات مديره وحسن خاقانی کد ملی 5129891058 بعنوان نائب 
رئيس هيات مديره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کليه اوراق 
واسناد مالی وتعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء سيد 
اصغر حســينی دولت آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
ضمنا مدير عامل شرکت مجری مصوبات هيات مديره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )198272(

نوک زدن روی اعصاب مخاطب!
به بهانه اکران »دارکوب« در سینما »فلسطین« اصفهان
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گوشی تاشوی سامسونگ دوربین دوگانه دارد

پیشنهاد سردبیر:

ساخت سنگین وزن ترین سفینه فضایی جهان
دانشمندان چینی در حال ساخت موشک فضایی بسیار بزرگی هستند که به رقیبی 
جدی برای شــرکت های فضاپیمایی آمریکا تبدیل می شود. مقام های چینی اعالم 
کرده اند موشک قدرتمند آنها به نام )Long March-۹( قادر به حمل ۱۴۰ تن در 
مدار کره زمین است و به این ترتیب رقبای قدرتمندی، چون اسپیس ایکس و ناسا 
را که در تالش برای ارسال ســفینه های فضایی به خارج از  جو کره زمین در سال 
۲۰۳۰ هستند را پشت سر می گذارد.موشک Long March-۹ قادر به حمل ۱۴۰ 
تن بار به مدار کره زمین با قابلیت فرود در کره ماه و نیز توانایی انجام اکتشافات عمیق 
در فضاست.موشــک های کنونی ازجمله )Ariane( قادر به حمل ۲۰ تن و فالکون 
هوی ۶۵ تن بار به خارج از جو زمین هستند. ناســا اکنون درتالش برای راه اندازی 
موشک غول آسای خود  اســت که در زمان راه اندازی درسال ۲۰۲۰ قادر به حمل 

۱۳۰ تن بار خواهد بود.
 موشک فضایی )Long March-۹( درسال ۲۰۳۰ به فضا پرتاب خواهد شد؛هدف 
چینی ها ساخت موشکی قدرتمند اســت که بتواند بار های ســنگین تر به نسبت 
موشک های ناســا را روانه جو کره زمین کند. چینی ها اعالم کرده اند در نظر دارند 
در زمینه صنایع فضایی به رقیبی قدرتمند برای آمریکا و روسیه تبدیل شوند.ناسا، 
اعالم کرده است درنظر دارد از سفینه فضایی SLS برای اعزام فضانورد درسال های 

دهه ۲۰۳۰ به سیاره مریخ استفاده کند.

»صفحه پیوندها« ؛ صفحه ای که برای تغییر مســیر کاربران 
هنگام مواجهه با سایت های فیلتر شــده مورد استفاده قرار 
می گیرد، تنها چندماه پس از تاسیس، رتبه هجدهم سایت های 
پربازدید در ایران را در سایت الکســا)یکی از مشهورترین 
سامانه های رتبه بندی سایت ها( به دست آورد و حتی زمانی 
به رتبه چهارم در ایران رسید؛ اما حاال آمارهای جدید نشان 
می دهد که از زمان فیلترینگ تلگرام رتبه این سایت در الکسا 
به شدت کاهش پیدا کرده که نشان دهنده یک مسئله است؛ 
رشد گسترده استفاده از فیلترشکن ها در میان کاربران کوچک 
و بزرگ ایرانی. در حال حاضراین صفحه در ایران به رتبه ۱۰۹ 
رسیده است. پیش از این هم استفاده از فیلترشکن ها در کشور 
وجود داشت؛ اما با فیلتر شدن تلگرام، یعنی پیام رسانی که با 
نزدیک به ۴۰میلیون کاربر ۶۰ درصد از ترافیک اینترنت کشور 

را در اختیار داشت، ماجرا تغییری جدی پیدا کرد.
رشد چشمگیر استفاده از فیلترشکن ها و گسترش آن در میان کاربرانی 
که پیش از  این سر و کارشان به این نرم افزارها نیفتاده بود باعث شده 
تا به طور خودکار تغییر مســیر یا ریدایرکت شــدن کاربران به صفحه 
پیوندها peyvandha.ir به صورت گسترده کاهش پیدا کرده و رتبه 

این سایت در الکسا سقوط کند.

این اتفاقی است که مشــابه آن در روســیه هم رخ داد آن هم درست 
پس از فیلترشــدن تلگرام در این کشــور. آمارها نشــان می داد که 
فروش اپلیکیشن های فیلترشکن و VPN در روسیه پس از فیلترینگ 
پیام رسان تلگرام در این کشور، ۱۰۰۰ درصد رشــد و افزایش داشته 

است.
جهش استفاده از فیلترشکن ها

از شب ۱۰ اردیبهشت که فیلترینگ تلگرام کلید خورد، خیلی از مسائل 
در فضای کشــور تغییر کرد. در این میان اما بررسی ها نشان می دهد 
که جســت وجو برای دانلود و نصب فیلترشکن به شدت در استان های 

مختلف کشور افزایش پیدا کرده است.
دانلود و اســتفاده از فیلترشــکن ها نگرانی ها و دردســرهای امنیتی 
خودش را دارد؛ اما آمار جست وجوی گوگل نشــان می دهد که دقیقا 
از شب ۱۰ اردیبهشت )۳۰ آوریل( به صورت ناگهانی تالش برای پیدا 
کردن فیلترشکن با جســت وجوی این عبارت از سوی کاربران کشور 
جهش داشته است. برخی گزارش ها از افزایش ۱۰۰۰درصدی دانلود 
نرم افزارهای فیلترشــکن خبر می دهند و در فروشــگاه رسمی گوگل 
اکثریت نرم افزارهــای پردانلود در ایران را حاال همین اپلیکیشــن ها 

تشکیل می دهند.
خطر همه جانبه

استفاده همیشــگی از فیلترشکن یا روشــن بودن همیشه وی پی ان 
خطرات و ضررهای همه جانبه خودش را دارد. به غیراز دسترسی آسان 

کودکان و نوجوانانی که خیلی هایشان از گجت های پدر و مادرهایشان 
استفاده می کنند، استفاده از فیلترشکن ها بار ترافیک بین الملل کشور 
را بســیار ســنگین می کند. در مواقع عادی که کاربران از فیلترشکن 
استفاده نمی کنند، داده هایشان از طریق سرورهای داخلی با سرورهای 
اصلی شرکت های خارجی مرتبط می شــوند. این عبور و مرور داده ها 
از ســرورهای داخلی برای شــرکت های ایرانی درآمدزاست؛ اما وقتی 
فیلترشــکن برقرار شود، همین داده، از کشــور دیگری به دست کاربر 
می رسد، بدون اینکه از سرورهای داخلی خدمات بگیرد. با این حساب، 
تمام درآمد قبلی از دسترس شرکت های داخلی خارج می شود. با توجه 
به اینکه ۶۰درصد ترافیــک اینترنت ایران را کاربــران تلگرام مصرف 
می کنند، ناگفته پیداســت که این کاهش درآمد و خروج ارز از کشور 

بسیار بزرگ است.
پرش ۸۰درصد مردم از فیلترینگ

گسترش استفاده از فیلترشکن ها برای دسترسی به تلگرام مستندات 
بســیاری دارد. به عنــوان نمونه اخیــرا نتایج یک نظرســنجی که به 
ســفارش مرکز تحقیقات بررسی  های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
صورت گرفت، نشــان داد که نزدیک به 8۰درصــد کاربران تلگرام در 
کشــور، پس از فیلترینگ آن کماکان در این پیام رسان باقی مانده اند. 
نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( نشان می دهد 
 که تنها ۱8 درصد مردم حداقل از یک پیام رسان های داخلی استفاده 

می کنند.

»پیوند«های تلگرامی!
تازه ها  آمارها نشان از سقوط آزاد یکی از پربازدیدترین سایت های ایرانی دارد؛ 

سالحی که انسان ها را زغال می کند!
چینی ها می گویند موفق به تولید نوعی اســلحه لیزری شده اند که می تواند بدن 

انسان را زغال کند و حداکثر برد این سالح 8۰۰ متر است.
سالح یادشده تنها ۳ کیلوگرم وزن دارد و در حالی که تصور می شد این نوع سالح ها 
تنها در فیلم های علمی و تخیلی وجود دارند، حاال چین مدعی ساخت نمونه واقعا 
عملیاتی آن شده اســت.این ســالح تهاجمی لیزری به نام ZKZM-۵۰۰ قادر به 
سوزاندن پوست، مو و صورت انسان بوده و حتی می تواند با نفوذ به درون تانکرهای 
سوخت آتش سوزی های عظیم و گسترده ای راه بیندازد. تامین انرژی این اسلحه 
با استفاده از باتری های لیتیومی صورت می گیرد. ZKZM-۵۰۰ بعد از شارژ قادر 

به ۱۰۰۰ بار شلیک در فواصل دوثانیه ای است. تولید این اسلحه 
 ZKZM-۵۰۰ در مقیاس انبوه به زودی آغاز می شود. قیمت

برابر با ۱۵ هزار دالر است.

کمک سلول های بنیادی به مبارزه با چاقی
محققان در تحقیقات خود روی جانوران نشان دادند که سلول های بنیادی می تواند 
به مبارزه با چاقی کمک کند.چاقی، یک معضل جهانی رو به افزایش است که عوارض 
جانبی متعددی داشــته و با خطر باالی مرگ و میر همراه است.سلول های بنیادی 
به دلیل ظرفیت باالی خودنوزایی و تمایز به رده های متعدد، کاندیدای قوی برای 
کاربردهای درمانی مانند ترمیم بافت و اختالالت ایمنی محســوب می شوند.اخیرا 
سلول های بنیادی مزانشیمی با توجه به پتانسیل شان به عنوان گزینه ای درمانی 
برای درمان چاقی مورد توجه قرار گرفته اند، زیرا این سلول های بنیادی مزانشیمی 
خود منبع اصلی تولید آدیپوسیت ها محسوب می شوند.گروهی از محققان دانشگاه 
بیروت با همکاری بیمارســتان ویال گاردا در ایتالیا، مطالعه ای مروری داشته اند و 
در آن روی یافته های اخیر در مورد اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از 
چربی )AD-MSCs( بر چاقی و عوارض جانبی آن در مدل های جانوری پرداخته 
اند.آنها ۵۷8 مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادند و شــواهد قوی را در مورد اثر مثبت 
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در چاقی از منظر وزن بدن، هموستازی 
متابولیسم گلوکز، پروفایل لیپید، بیماری کبد چرب غیر الکلی و التهاب سیستمیک 

به دست آوردند. 
چاقی یک بیماری چند فاکتوری است که در بروز آن نه تنها فاکتورهای زیستی بلکه 

فاکتورهای شناختی، رفتاری و محیطی نیز موثر است.

آیفون های جدید در رنگ های متنوع!
آیفون های مدل ۲۰۱8 احتماال در رنگ های طالیی، خاکستری، سفید، آبی، قرمز 

و نارنجی عرضه خواهند شد.
در نیمه دوم ســال جاری ۲۰۱8 میالدی باید منتظر معرفی و رونمایی اپل از سه 
گوشی جدید باشیم که قرار است به عنوان جایگزین های آیفون ۱۰ کنونی وارد بازار 
شوند.اپل، آیفون های ۲۰۱8 را در دو نسخه ۵.8 و ۶.۵ اینچی با صفحه نمایش اولد 
و یک نسخه ارزان  قیمت تر ۶.۱ اینچی با نمایشــگر ال سی دی معرفی و روانه بازار 
خواهد کرد. اپل باالخره می خواهد از الک خود برای تولید آیفون تنها در چند رنگ 
محدود بیرون بیاید و نظر خیل عظیمــی از کاربرانی را که طرفدار رنگ های زیبا و 

جدیدتری هستند نیز جلب کند.

  عکس روز

 ساختمان جالب اپل استور در چین
 با  تلفیق کامپوزیت شیشه، سنگ و بامبو

خبر

 iOS 12 نسخه دوم بتای عمومی
منتشر شد

شــرکت اپل همــراه با انتشــار نســخه دوم بتــای عمومی 
tvOS، نســخه دوم بتای عمومــی iOS 12 را نیز منتشــر 
کرد. انتشــار این نســخه برای کســانی که در گــروه بتای 
عمومی اپل قرار گرفته باشــند، به معنی مشــاهده تغییراتی 
در سیســتم عامل اســت. معموال اپل سیســتم عامل خود 
را در نســخه بتا تغییر نمی دهــد؛ اما کاربرانی که مشــمول 
دریافت نســخه بتا می شــوند، گزارش داده اند شــرکت اپل 
باگ هــای نرم افــزار CarPlay و GPS خــود را رفع کرده 
 است. این نسخه شــامل بهبود عملکرد سیســتم عامل هم

 می شود.

گوشی تاشوی سامسونگ 
دوربین دوگانه دارد

 W شرکت سامسونگ قصد دارد نسل جدی گوشی های سری
خود را با دوربین دوگانه عرضه کنــد. به دلیل وجود تقاضا در 
این عرصه، هنوز هم شرکت هایی هستند که تولید گوشی های 
تاشــوی خود را متوقف نکرده و به صورت کامال محدود، این 
محصوالت را مناسب ضائقه مخاطب تولید می کنند.یکی از این 
شرکت ها سامسونگ است که به دلیل گسترده بودن صنعت 
تولید خود، هنوز فضایی نیز برای تولید گوشــی های تاشو با 
همان سبک قدیمی اما با ظاهری جدید و جذاب حفظ کرده 
است. سری W گوشی های سامسونگ، معموال تاشو هستند 
و این شرکت کره ای سعی کرده است تمام فاکتورهای گوشی 
های جدید را به سری دبلیو خود اضافه کند.نسل جدید گوشی 
های دبلیوی سامسونگ که قرار است با نام W2019 عرضه 
شود، مجهز به دوربین دوگانه اصلی خواهد بود. گفتنی است 
که این محصول برای عرضه در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۱8 میالدی 
برنامه ریزی شده است. این تاریخ درست یک ماه قبل از عرضه 
نسل جدید پرچمدار ۲۰۱9 سامسونگ یعنی گلکسی اس ۱۰ 

و گلکسی اس ۱۰ پالس خواهد بود.

نمایشگاه فناوری و نوآوری 
»اینوتکس « آغاز به کار کرد

هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس۲۰۱8 با حضور 
شرکت های دانش بنیان، شــتاب دهنده ها و استارت آپ ها 

آغاز به کار کرد.
 INOTEX( هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
۲۰۱۸( و بزرگ ترین نمایشگاه تخصصی در حوزه تکنولوژی 
و نوآوری در ایران از ۱۴تیرماه ۱۳9۷ در محل نمایشگاه های 
تخصصی شــهرداری تهران )بوســتان گفت وگو( آغاز به کار 
کرد. این رویداد بین المللی امســال میزبان ۱۵۰ استارت آپ، 
۱۶ شتاب دهنده، ۱۱ ســرمایه گذار خطرپذیر و بیش از ۱۰۰ 

شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه است.

نتایج بنچمارک آیفون 2018 فاش شد
یک آیفون مرموز توســط ابزار Geekbench بنچمارک شــده و برخی مشخصات آن 
فاش شده است. این گوشی سطح باال ، از پردازنده A12 بهره می برد و عملکردش نسبت 
به آیفون ۱۰ بهبود یافته اســت. انتظار می رود آیفون های ۲۰۱8 اپل به پردازنده تازه ۶ 
هسته ای این سازنده به نام A12 مجهز شوند که عملکرد نسل تازه پردازنده های اپل هم 
نسبت به نسل های قبلی بهینه تر شده باشد. به نظر می رسد که یک آیفون از این سه گانه 
تازه اخیرا بنچمارک شده  و فهرست مشخصاتش هم فاش شده است. اگر این مشخصات 
صحت داشته باشــند، به خوبی می توان توانایی A12 را نسبت به A11 که در آیفون ۱۰ 
سال گذشته تعبیه شده است، مقایســه کرد.این نتایج توسط وب سایت فرانسوی 

 iGeneration منتشر شــدند و با توجه به آنها شاهد هستیم که 
iPhone 11.2 توانســته است در آزمون تک هســته ای و چند 

هسته ای به ترتیب امتیاز معادل 4673 و 10912 را کسب کند.

الهه زین الدین
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امام جمعه نجف آباد:
گالیه مردم بحق است

امام جمعه نجف آبــاد گفت: با  نجف آباد
محاکمه سریع و قاطع مفسدان اقتصادی که زمینه 
ساز آشفتگی های اخیر بازار شــده اند، می توان 
شاهد بازگشت آرامش به محیط کسب وکار باشیم.

»مصطفی حســناتی« در جمع مردم و در مسجد 
جامع این شهر با اشــاره به اعدام قاطع مفسدان 
اقتصادی در چین اظهار کرد: در ایــران نیز باید 
قوه قضائیه با همکاری دیگر مجموعه ها، کسانی 
که امنیت اقتصادی جامعه را بر هم زده اند، فارغ 
از جایگاه اجتماعی و سیاسی آنها، محاکمه کند.

وی برهم زدن امنیت اقتصادی را مصداق خیانت 
دانست و افزود: مردم به شــدت تحت فشار قرار 
گرفته اند و گالیه آنها کامال بحق است، اما راه حل 
آن، تجمع و فراهــم کردن زمینه سوءاســتفاده 
دشمنان نیســت، همه باید در چهارچوب قانون 
پیگیر رفع مشــکالت خــود باشــند.امام جمعه 
نجف آباد خاطرنشــان کرد: در عرصه ورزشــی 
همزمــان بــا اهمیت بــه ورزش قهرمانــی باید 
 زمینه توســعه ورزش همگانی را بیش از گذشته

 ایجاد کنیم.

 آغــاز برداشــت گلرنــگ از 
400 هکتار مزرعه شرق اصفهان

رییس جهاد کشــاورزی منطقه  رودشت
رودشت با بیان اینکه »گلرنگ« گیاهی مقاوم به 
خشکی است، گفت: در استان اصفهان هزار و 100 
هکتار گلرنگ کشت شده که بیش از 400هکتار 

آن در مزارع شرق استان است.
»سیدعلی اکبر محمدی« افزود: عالوه بر مصرف 
خوراکی، رنگ این گیــاه، در صنعت رنگرزی هم 
استفاده می شــود و پس از چیدن گل، دانه های 
روغنی آن نیز برداشت می شود. وی با بیان اینکه 
گلرنگ جایگزین مناســبی برای کشت متناوب 
گندم و جو است، گفت: دانه های روغنی این گیاه 
سرشــار از خواص دارویی و مقاوم به دمای باالی 
270 درجه است که در کارخانه های روغن کشی، 

روغن آن گرفته می شود.

فرماندار لنجان مطرح کرد:
 تدوین سند راهبردی 

توسعه گردشگری باغبهادران
فرماندار شهرستان لنجان گفت:  لنجان
هرگونه اقــدام بدون برنامه ریزی مناســب در 
حوزه صنعت گردشــگری باعث شکســت در 
رسیدن به اهداف بلندمدت، کسب درآمدهای 
پایدار شهری برای شهرداری ها و... می شود. از 
این رو بر آن شدیم با انجام کارهای کارشناسی 
شده به سمت تدوین ســند راهبردی توسعه 

گردشگری باغبهادران حرکت کنیم.
»مهدی صفرخانلو« اظهار کرد: در بسیاری از 
کشورهای توسعه  یافته، صنعت »گردشگری« 
نقش عمــده ای در اقتصاد آنها بــر عهده دارد 
به گونه ای که این کشــورها از این صنعت به 
عنوان منبع درآمدزایی اســتفاده می کنند و 
شاهد راندمان باالیی از اشــتغالزایی و واردات 
ارز هســتند. وی افــزود: ســرمایه گذاری در 
صنعت گردشــگری همواره به عنــوان یکی از 
فرصت های خوب رونــق اقتصادی مورد توجه 
فعاالن اقتصادی قرار داشــته و قطعا توجه به 
این صنعت می تواند شهرســتان لنجان را به 
 بازاری مناسب برای مشتاقان به سرمایه گذاری

 تبدیل کند.

 رییس اداره ورزش تیران وکرون خبرداد: 
گردشگری دراولویت 

برنامه های اوقات فراغت تیران
رییس اداره ورزش و   تیران و کرون
گفت:  کرون  و  تیران  شهرستان  نان  جوا
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، گردشگری 
اولویت  در  شهرستان  تاریخی  و  طبیعی 
برنامه های اوقات فراغت تیران و کرون قرار 
دارد.»مهدی مرادی« اظهار کرد: با تشکیل 
ستاد اوقات فراغت و کمیته های آن برنامه های 
از  پیشگیری  که  شده  مشخص  اجرایی 
آسیب های اجتماعی، گردشگری طبیعی و 
تاریخی شهرستان در اولویت طرح اوقات فراغت 
تیران و کرون قرار گرفته است. وی افزود: 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عنوان 
برنامه های فرهنگی ورزشی این طرح مورد 
توجه است و برنامه ریزی آن توسط کارشناسان 
در  و  گرفته  صورت  اجتماعی  و   فرهنگی 
قالب های مختلف از جمله فعالیت های هنری 

و همچنین آموزشی ارائه می شود.

با مسئوالن

 اختصاص 11 هزار میلیارد ریال برای
 کمک به صادرات

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مفاد آراء
4/370 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000044 و رای اصالحی 139760302013000045 
مــورخ 1397/02/25 هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ستار شــیرازي فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از 
فریدونشهر در شش دانگ عرصه یک باب ساختمان بمساحت 1985/5 مترمربع تحت پالک 
21 فرعی از 268 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 268 اصلي واقع در فریدونشهر، روستاي 
اســالم آباد، روبروي ســاختمان اداره برق، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر )شخص 

متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
2- برابر راي شــماره 139760302013000047 مورخ 1397/02/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه جزي 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 23 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه بمساحت 
281/80 مترمربع تحت پالک 26 فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی شده از  پالک 60  اصلي 
واقع در فریدونشهر، روستای پشــندگان، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقایان رضا و اکبر دبیری محرز گردیده است.
3- برابر راي شــماره 139760302013000049 مورخ 1397/02/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول هارون 
رشیدي فرزند حصول بشماره شناسنامه 58 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه 
بمساحت 440/60 متر مربع تحت پالک 66 فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
270 اصلي واقع در فریدونشهر، روستاي میدانک دوم، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي اکبر هارون رشیدی محرز گردیده است.
4- برابر راي شــماره 139760302013000058 مورخ 1397/03/03 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي روز علي گشول فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 216 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه بمساحت 
488/20 مترمربع تحت پالک 10 فرعی از 301 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 301 
اصلي واقع در فریدونشهر، روستای دره سیب، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي ایرج گشول محرز گردیده است.
5- برابر راي شــماره 139760302013000064 مورخ 1397/04/04 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید محمد موسوي 
فرزند آقا حسین بشماره شناســنامه 182 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه 
بمســاحت 328/30 مترمربع، تحت پالک 612 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 
3 فرعي از 231 اصلي واقع در فریدونشــهر، اراضی مزرعه دره سوخته وحدت آباد )روستای 
بادجان(،  بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

قاسمعلی حسینی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/04/31

م  الف : 198757 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
ابالغ رای

4/332 کالسه پرونده: 513/96 شماره دادنامه: 1451-96/12/19 مرجع رسیدگی: شورای 
حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمینی شهر، خواهان: مهدی زاهدیان فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر بلوار مطهری 
خ ساعی پ 126، خواندگان: 1- محسن صدری فرزند بزرگ 2- اصغر حیدری فرزند اصغر 
هر دو به نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه، شورا با بررســی جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 

مهدی زاهدیان علیه آقایان 1- محســن صدری فرزند بزرگ )صادرکننده چک( 2 - اصغر 
حیدری فرزند اصغر)ظهرنویس چک( به خواســته مطالبه مبلــغ 111/300/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 261768-94/9/20  بانک شــهر و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه 
شورا نظر به شــرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شــده و وجود اصل مستندات در ید 
خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده 
دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت به مســتندات او نیز اظهار انکار یا 
جعل نکرده است دعوی خواهان را وارد ثابت دانسته مستندا به مواد 522-519-515-198 
قانون آیین دادرســی مدنی ، خوانده ردیف اول  را به پرداخت مبلغ 111/300/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و 2/500/000 ریال هزینه دادرسی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیــه از تاریخ چک تا زمان پرداخــت اصل دین محکوم می نمایــد. این رای غیابی 
محسوب اســت و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضا 
مهلت واخواهی به مــدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری خمینی شهر می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به استرداد دعوی 
واخواهی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.    
م الف: 1399 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)333 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/335 شماره:1397/04/504128-1397/4/12 نظر به اینکه تحدید حدود تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 630/47 متر مربع پالک شماره 57 فرعی از 38- اصلی واقع 
در مزرعه مرجوران کشه جز  بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
مجید شکیبائی کشه فرزند عین اله در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روزسه  شنبه مورخ 1397/05/09  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:156 اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/339  کبرا عابدینی  دارای شناسنامه شــماره 111 به شرح دادخواست به کالسه  142/97 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید 
دهقانی به شناســنامه 46 در تاریخ 97/4/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- کبرا عابدینی فرزند عبداله، ش.ش 111 نسبت 
همســر 2- امیر علی دهقانی فرزند مجید، ش.ش 0200358685 نسبت فرزند 3- فاطمه 
دهقانی فرزند مجید،ش.ش 0202506348 نسبت فرزند 4- ابوالفضل دهقانی فرزند مجید، 
ش.ش 0022039252 نســبت فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 198832 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف زواره)141 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/341  آقای امیدرضا محمدی زفره ئی دارای  شناسنامه شــماره 1270855107 به شرح 
دادخواست به کالسه  985/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عبدالرزاق محمدی زفره ئی به شناسنامه 17 در تاریخ 96/11/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و 
همسر به نام های ذیل: 1- محمد حسین محمدی، ش.ش 759 فرزند 2- ابوالفضل محمدی 
زفره ئی، ش.ش8856 فرزند 3- جعفر محمــدی زفره ئی، ش.ش 4181 فرزند 4- امیدرضا 
محمدی زفره ئــی، ش.ش 1270855107 فرزنــد 5- ایمان محمــدی زفره ئی، ش.ش 
1272198405 فرزند 6- شهربانو قادری زفره، ش.ش 9 همسر متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199203 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/342  آقای صادق صباغ رنانی با وکالت آقای عبدالکریم صباغ دارای  شناســنامه شماره 
253 به شرح دادخواســت به کالسه  979/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کریــم صباغ رنانی به شناســنامه 2255 در تاریخ 
94/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به پنج پسر و یک دختر و یک همســر: 1- صادق صباغ رنانی، ش.ش 253 نسبت با متوفی 

فرزند پسر 2- رسول صباغ رنانی، ش.ش 271 نســبت با متوفی فرزند پسر 3- احمد صباغ 
رنانی، ش.ش 87 نسبت با متوفی فرزند پسر 4- محمد حسن صباغ رنانی، ش.ش 566 نسبت 
بامتوفی فرزند پسر 5- محمود صباغ رنانی، ش.ش 221 نسبت با متوفی فرزند پسر6- زهرا 
صباغ رنانی، ش.ش 11002 نســبت با متوفی فرزند دختر 7- بتول صباغ رنانی، ش.ش 67 
نسبت با متوفی همســر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199207 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )119665 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/343  فخری حسین پوی مقدم پور دارای  شناسنامه شــماره 43569 به شرح دادخواست 
به کالسه  981/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالحسین حسینی پوی مقدم پور به شناسنامه 486 در تاریخ 97/2/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 
و یک همسر: 1- رضا حســین پوی مقدم ، ش.ش 43570 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه 
حسین پوی مقدم ، ش.ش 40391 نســبت با متوفی فرزند 3- پوران حسین پوی مقدم پور ، 
ش.ش 40392 نسبت با متوفی فرزند 4- فخری حسین پوی مقدم پور، ش.ش 43569 نسبت 
با متوفی فرزند 5- ملک جهیلی، ش.ش 27 نســبت با متوفی همسر والغیر.  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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199210 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/347  آقای محمود رجبی حیدری دارای  شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسه  
977/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد حسن رجبی حیدری به شناســنامه 26806 در تاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و همسر به 
اسامی: 1- محمد رجبی حیدری، ش.ش 32 نسبت با متوفی فرزند 2- محمود رجبی حیدری، 
ش.ش 24 نســبت با متوفی فرزند 3- کبری رجبی حیدری، ش.ش 1001 نسبت با متوفی 
فرزند 4- پروین رجبی حیدری، ش.ش 106 نسبت با متوفی فرزند 5- سهیال رجبی حیدری، 
ش.ش 537 نسبت با متوفی فرزند 6- افســانه رجبی حیدری، ش.ش 293 نسبت با متوفی 
فرزند 7- پریسا رجبی حیدری،ش.ش 33 نسبت با متوفی فرزند 8- دلبر صالحی مورکانی، 
ش.ش 17 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199211 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )198 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/375 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مجتمع خوابگاهی  پالک شماره  10393/3366 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اصفهان در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق 
رای شــماره  139660302027010334- 96/9/22 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
97/5/10 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:201327 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)209 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
4/377 شــماره صادره: 1397/42/496835- 1397/3/10 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 10 فرعی از 2322 اصلی واقع در بخش 5 
 اصفهان در دفتر 1250 صفحه 461 به شماره ثبت 213575 تحت شماره چاپی 0568376 
دفترچه ای به نام جواد طباطبائیان نیم آورد ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی سند 
انتقال 272084 مورخ 1390/04/07 دفترخانه اسناد رسمی 77 اصفهان تمامت سه دانگ مورد 
ثبت بالسویه به خانم مهشید و مهناز هر دو امینی انتقال شده است با قید به اینکه منافع مورد 

معامله مادام العمر با پدر خریداران اصغر امینی می باشد  و پس از فوت منافع راجع به خریداران 
یا قائم مقام قانونی آنها خواهد بود و ضمن العقد شرط شد خریداران مادام العمر پدرشان حق 
انجام هیچگونه معامله ناقله ای را بدون اجازه و رضایت مشارالیه ندارند سپس نامبردگان با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 9741679675 مورخ 1397/03/06 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره به شماره یکتا 139702155899000133 
و شماره رمز تصدیق 145271 مورخ 1397/03/03 به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رسیده 
است مدعی هستند که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین 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 کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 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: 201209  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مرغداران شهرستان 
کاشان شرکت تعاونی به شماره ثبت 297 و شناسه ملی 

 10260068383
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/27 و نامه شماره 205/3/342/740/48 مورخ 1397/01/20 
اداره تعاون روستایی شهرســتان کاشــان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه ســود و زیان و صورتهای مالی منتهی بــه 1395/12/30 به 
تصویب مجمع عمومی رسید. عباس رفیعی به کد ملی 1263125336 
و محمد احمــدی بیدگلی به کد ملی 6199485051 عنوان بازرســان 
اصلی شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند کاهش 
سرمایه شــرکت از مبلغ 2183900000 ریال به مبلغ 2114500000 
ریال معادل 21145 ســهم 100000 ریالی به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )199336(

آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان همیاران سبز کویر شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 3997 و شناسه ملی 10860114792 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1396/12/06 و نامه شــماره 
205/3/342/740/172 مورخ 97/2/16 اداره تعاون روســتایی کاشان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم مهدیــه رضی 0559000588 به ســمت رئیــس و خانم 
سمانه ترابی برزکی 1263548652 به ســمت نائب رئیس و خانم آسیه درویشی 
1263352014 به سمت منشی هیئت مدیره و خانم ها راحله سیفی 2031737953 
و طیبه باقری 1263557422 به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت 3 سال 
انتخاب شدند. زهرا سادات محمدی سن سن 1263319912 به سمت مدیرعامل 
شرکت به مدت 3 سال تعیین شد. کلیه چک ها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد 
تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای 
مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد 
پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بر عهده نایب 
رئیس خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد. 
مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )198273(

فالورجان، همواره به عنوان یکی از  فالورجان
قطب های گردشــگری و صنعتی در استان اصفهان 
نقش و جایــگاه ویژه ای در حمــل و نقل و ترانزیت 
کاالهای ســرمایه ای از اصفها ن داشته است؛ اما در 
کنار این اهمیــت، همواره جاده هــا و راه های این 
شهرستان با کاســتی ها و کمبودهایی همراه بوده 
است که به نظر می رســد عزم دولت برای برطرف 
کردن این نقیصه در ماه های آینده جدی است. عالوه 
بر راه ها، فالورجان در بخش حمل و نقل نیز پتانسیل 
های زیادی دارد؛ تجهیــز راه ها و راه اندازی حمل و 
نقل می تواند بخش بزرگی از بــار ترافیکی راه های 
روستایی این منطقه و راه های دسترسی مردم محلی 
را کاهش دهد؛ ضمن اینکه حجم ترافیک ســنگین 
کنارگذر راه آهن کاهــش یافته و میزان حمل و نقل 
فردی و باری از این شهرستان تسهیل خواهد شد. در 
این زمینه پیگیــری های نمایندگان شهرســتان 
فالورجان در دعوت از مدیران ملی در جهت تکمیل 
و بازدید از طرح های این شهرستان قابل توجه است. 
در همین راستا معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه 
و شهرسازی در بازدید از طرح های فالورجان تصریح 
کرد: تکمیل و افتتاح طرح  های راه سازی شهرستان 
فالورجان، بخشی از بار ترافیکی محورهای مواصالتی 
استان اصفهان را کاهش خواهد داد. »رضا امینی« که 
به دعوت نماینده شهرســتان فالورجان در مجلس 
شورای اســالمی برای بازدید از طرح  های در حال 

تکمیل راه و شهرسازی به این شهرستان سفر کرد، در 
حاشیه بازدید از طرح  های راه و شهرسازی فالورجان 
در جمع خبرنــگاران اظهارکرد: تکمیــل و افتتاح 
طرح  های عمرانی شهرستان فالورجان قطعا مشکالت 
راه های مواصالتی و ارتباطی شهرستان فالورجان و 
استان اصفهان را کاهش خواهد داد که امید است با 
زمان  مشخص شده توســط پیمانکاران، این طرح  ها 
هرچه زودتربه ســرانجام برســند.وی با بیان اینکه 
بزرگــراه نجف آباد از شهرســتان فالورجــان عبور 
می کند، گفــت: در صورت تامین منابــع مالی و به 

بهره برداری رســیدن این طرح، دسترسی مناسبی 
برای شهرستان فالورجان و شهرهای در طول مسیر 
صورت می گیرد. معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه 
و شهرسازی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با مصوبه 
هیئت دولت برای بزرگراه نجف آباد، اقدامات مهمی در 
جهت تکمیل این طرح صورت گیرد؛ چراکه بخشی از 
بار ترافیکــی محورهای مواصالتی اســتان اصفهان 
کاهــش می یابد. امینــی اذعان داشــت: تخصیص 
اعتبارات طرح  های عمرانی جاری کشور فقط از منابع 
شهرستانی نیســت، بلکه از طریق منابع ملی انجام 

می گیرد کــه البته توجــه به تخصیــص اعتبارات 
شهرســتانی نیــز مهم اســت؛ اعتبــارات عمرانی 
شهرســتان ها قطعــا ناچیز بــوده و بــرای تکمیل 
طرح های بزرگ در شهرستان ها نیازمند مصوبه برای 
تخصیص اعتبارات ملی است. وی تصریح کرد: کندی 
روند اجرایی طرح  های راه و شهرســازی شهرستان 
فالورجان بیشتر به دلیل مشکالت تخصیص بودجه 
بوده که امید است با تامین و ختصاص هرچه سریع تر 
آنها، به ثمر رسیدن طرح  های جاری این شهرستان 

را شاهد باشیم.

تامین  مالی طرح های شهرستان از منابع ملی صورت می گیرد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر  کاشان
امور اقتصادی و دارایی گفت: امســال یازده هزارمیلیارد ریال برای 
کمک به صادرات با تخصیص 100 درصدی پیش بینی شده است. 
»امیر باقری« در نشســت هم اندیشــی رفع بحران صنایع فرش 
ماشینی و نساجی کاشان که به همت و پیگیری موکد نماینده کاشان 
دراتاق بازرگانی این شهرستان برگزارشد، گفت: این تسهیالت به 

صورت جوایز صادراتی، کمک به کاهش هزینه های صادراتی و نقل 
و انتقاالت صادرات پرداخت می شود و 100 در صد قابل تخصیص 
اســت. وی در ادامه از تخصیص 200 هزار میلیارد ریال برای طرح 
رونق تولید در سال جاری به رغم برخی محدودیت های بودجه سال 
1397 برای کمک به صنایع داخلی همانند سال گذشته خبر داد و 
گفت: این اعتبارات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

و طرح های با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود. 
باقری  اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دالر نیز از منابع صندوق 
توسعه ملی در سال جاری برای بخش تولید در روستاهای کشور را 
خاطرنشان کرد و گفت:  منابع آن نیز 120 هزار میلیارد ریال است 
که برای حمایت از تولید در حاشــیه این مناطق و شــهرهای کم 

جمعیت هزینه خواهد شد.

اختصاص 11 هزار میلیارد ریال برای کمک به صادرات

در حاشیه بازدید معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی از فالورجان؛

سمانه خزایلی
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مفاد آراء 
4/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 4013  مورخ 97/03/10  آقای امیر رضا قپانی   فرزند ایرج  بشماره کالسه 
1946 و به شماره شناسنامه 1130408981 صادره به شماره ملی 1130408981 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 
فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 89 دفتر 2 و سند 4886  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 4002  مورخ 97/03/10  آقای نوید طالبی ورنوسفادرانی  فرزند پرویز  
بشماره کالسه 1941 و به شماره شناسنامه 10729 صادره به شماره ملی 1142332144 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از 
پالک  24 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 89 دفتر 2 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 3997  مورخ 97/03/10  خانم مهناز طالبی فرزند فتح اله  بشماره کالسه 
1938 و به شماره شناسنامه 355 صادره به شماره ملی 1141035413 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 44 

دفتر 533 و صفحه 89 دفتر 2 و سند 4883  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 4007  مورخ 97/03/10  خانم فروزان قپانی  فرزند ایرج  بشماره کالسه 
1945 و به شماره شناسنامه 1130152138 صادره به شماره ملی 1130152138 نسبت 
به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 
فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

4885  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 4060 مورخ 97/03/12  آقای روح اله رجبی خوزانی فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 2145 و به شماره شناسنامه 738373 صادره به شماره ملی 1141286793 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 144/42 مترمربع پالک 216 
فرعی از 113 اصلی  واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 دفتر 616 و ثبت در صفحه 539 دفتر 537 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 4059 مورخ 97/03/12  خانم محبوبه عشــقی خوزانی  فرزند عشقعلی  
بشماره کالسه 2146 و به شماره شناسنامه 6587 صادره به شماره ملی 1132293904 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 144/42 مترمربع پالک 216 
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 دفتر 616 و ثبت در صفحه 539 دفتر 537 و طی 

سند 217703 مورخ 92/03/27 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 2804 مورخ 97/03/09  آقای رضا توتونچی   فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
0882 و به شماره شناسنامه 228 صادره به شماره ملی 1140900110 نسبت به ششدانگ  
یکباب کارگاه به مســاحت 3843 مترمربع پالک 38  فرعی از 133 اصلی  واقع در قلعه 
امیریه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 109494 مورخ 96/05/11 
دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از سیدمحمد قلعه سند 17570 مورخ 51/08/10 دفترخانه 63 

و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 4073 مورخ 97/03/12  خانم/آقای فردوس روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند جبار  بشــماره کالسه 1735 و به شماره شناســنامه 14232 صادره به شماره ملی 
1140141074 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان مســکونی دو طبقه به مساحت 
328/14 مترمربع پالک 203  فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 24587 مورخ 47/12/19 دفترخانه 61 و  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 3245 مورخ 97/03/05  آقای علی کریمی حسین آبادی فرزند خدابخش  
بشماره کالسه 0125 و به شــماره شناسنامه 1 صادره به شــماره ملی 1091921547 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 40/26 مترمربع پالک 1772 و 1773و 
4640و 1768  فرعــی از 99  اصلــی واقع در جوی آبــاد   بخش 14حــوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در دفتر 21 و صفحه 141 و سند الکترونیکی 3523 و دفتر675 
 صفحه 137 و ارائه قولنامه از مالک رســمی فرهاد و فرشــاد زمانــی و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 3658 مورخ 97/03/07  خانم مهناز خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند 
محمدتقی  بشماره کالســه 0107 و به شماره شناســنامه 14059 صادره به شماره ملی 
1140139347 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 253/92 مترمربع پالک 
6126  فرعی از 158 اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع االواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418 و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 3617 مورخ 97/03/07  خانم لیال کارخیران خوزانی فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1732 و به شماره شناسنامه 2764 صادره به شماره ملی 1141298376 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 189 مترمربع پالک 126 که تبدیل شده به 
3438  فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 236108 مورخ 96/10/13 دفنرخانه 73  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 3767 مورخ 97/03/09  خانم ســمیه رحیمی فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0097 و به شماره شناسنامه 2726 صادره به شماره ملی 1141336251 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 121/24 مترمربع پالک 57/1  فرعی 
از 73 اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

قولنامه از مالک رسمی فاطمه عمادی و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 2180 مورخ 97/02/16  خانم راحله بختیاری ورنوســفادرانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 1924 و به شماره شناســنامه 10138 صادره به شماره ملی 
1142326195 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 168/68 مترمربع پالک 23  
فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 589 دفتر 608 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 4093 مورخ 97/03/12  آقای عباس صالح پور فرزند احمد  بشــماره 
کالسه 0203 و به شماره شناسنامه 14994 صادره به شماره ملی 0058801987 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 45 مترمربع پالک 62  فرعی از 159 اصلی  واقع در 
اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 384 دفتر 536 

و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 3781 مورخ 97/03/09  آقای سید ستار موســوی نسب فرزند سید 
محمدعلی  بشــماره کالسه 0251 و به شــماره شناســنامه 198 صادره به شماره ملی 
5558782579 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 148/76 مترمربع پالک 
4394  فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه وکالتنامه از مالک رسمی اصغر محمدی سند 227524 مورخ 92/12/28 دفترخانه 

73 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 2275 مورخ 97/02/19  آقای محمدرضا خوانســاری  فرزند ســید 

اصغر  بشماره کالسه 6410 و به شماره شناسنامه 1130360571 صادره به شماره ملی 
1130360571 نسبت به ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 501/50 مترمربع پالک 50/9  
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
االواسطه از مالک رسمی عبدالحسین نوربخش و سید رضا نور بخش سند 43044 مورخ 

62/12/14 دفترخانه 61 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 3791 مورخ 97/03/09  آقــای غالمرضا صفری فروشــانی فرزند 
سید اسداله  بشماره کالسه 1630 و به شماره شناســنامه 12943 صادره به شماره ملی 
1140505610 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 200/20 مترمربع پالک 
528 و 529  فرعی از 158 اصلی  واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الئاسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 115 و 455 دفتر 195 و 153و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 2186 مورخ 97/02/16  آقای مســعود ملکوتی ورنوسفادرانی فرزند 
سید حسنعلی  بشماره کالســه 1770 و به شماره شناســنامه 785 صادره به شماره ملی 
1141176491 نســبت به ششدانگ  یکباب خانه درحال ســاخت به مساحت 201/50 
مترمربع پالک 2360 و 2346  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30504 مورخ 96/07/22 دفترخانه 301 و ارائه قولنامه 

از حمید جورکش سند 30024 مورخ 96/06/13 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 4829 مورخ 97/03/23  خانم لیال رحمتی اندانی فرزند سید فتحعلی  
بشماره کالسه 0390 و به شماره شناسنامه 2581 صادره به شماره ملی 1141194465 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالک 5544  فرعی از 72 اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9478 و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 4268 مورخ 97/03/21  آقای بابک رشیدی فرزند سید حسین  بشماره 
کالسه 2212 و به شماره شناسنامه 903 صادره به شماره ملی 1290668337 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 207/57 مترمربع پالک 586  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 293 

دفتر 698 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 4195 مورخ 97/03/21  خانم قمر موذنی ورنوســفادرانی فرزند سید 
حسینعلی  بشماره کالســه 0065 و به شــماره شناســنامه 165 صادره به شماره ملی 
1140966733 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  نیمه ساز دو طبقه به مساحت 180/58 
مترمربع پالک 279  فرعی از 118 اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 2907 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 3789 مورخ 97/03/09  آقای ابوالفضل هارون رشیدی فرزند سید میرزا  
بشماره کالسه 0229 و به شماره شناسنامه 1036 صادره به شماره ملی 1129214850 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 153 مترمربع پالک 363  فرعی از 111 اصلی  
واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 

الواسطه از مالک رسمی علی شمشی و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 4109 مورخ 97/03/19  آقای ابراهیم هارون رشــیدی فرزند ســید 
غالمحسن  بشماره کالســه 0373 و به شماره شناســنامه 1407 صادره به شماره ملی 
4621139691 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 213/95 مترمربع 
پالک 596  فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی حسینعلی هوازاده سند 

11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 65 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 4110 مورخ 97/03/19  آقای مهدی ســلمانیان فرزند سید رمضانعلی  
بشماره کالسه 1449 و به شماره شناســنامه 752 صادره به شماره ملی 1141076128 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 178/80 مترمربع پالک 841 و 842 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 36800 مورخ 90/11/05 دفترخانه 139 و ارائه قولنامه از مالک رسمی 
 مهدی کریمی طی ســند 54175 مورخ 96/05/04 دفترخانــه 139و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2177 مورخ 97/02/16  آقای ابراهیم هارون رشــیدی فرزند ســید 
غالمحسن  بشماره کالســه 0373 و به شماره شناســنامه 1407 صادره به شماره ملی 
4621139691 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 213/95 مترمربع 
پالک 596  فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی حسینعلی هوازاده سند 

11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 65 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 3702 و 3701 مــورخ 97/03/08  آقــای بهرام پیمانی فروشــانی 
فرزند حسین  بشماره کالســه 1782 و به شماره شناســنامه 237 صادره به شماره ملی 
1141601257 نسبت به2دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و خانم عزت ملک 
ورنوسفادرانی فرزند قاسمعلی  بشماره کالسه 1780 و به شماره شناسنامه 247 صادره به 
شماره ملی 1141040107 نســبت به4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/30 مترمربع از پالک  196 فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از خانم عزت ملکی سند 4402 مورخ 92/06/07 

دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 2176 و 2177 مــورخ 97/02/16  آقای علیرضا پیمانی فروشــانی 
فرزند حسین  بشماره کالســه 1893 و به شماره شناســنامه 391 صادره به شماره ملی 
1141631849 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و خانم بتول ملک 
فرزند قاسمعلی  بشماره کالسه 1894 و به شــماره شناسنامه 317 صادره به شماره ملی 
1141064529 نسبت به3 دانگ  مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 110/86 
مترمربع از پالک  906 فرعی از 122  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100016 مورخ 72/07/20 دفترخانه 73 ثبت رد صفحه 545 

و 548 دفتر 292 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 4111 مــورخ 97/03/19  آقای محمد حســن مشــهدیان خوزانی  
فرزند احمد   بشماره کالســه 1811 و به شماره شناســنامه 215 صادره به شماره ملی 
1141495597 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان تجاری مســکونی   به مساحت 
291/17 مترمربع پالک 8  فرعــی از 114 اصلی  واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 283 دفتر 304 و ارائه قولنامه 
 از مالک رســمی ثبت در صفحه 212 دفتر 415 از کوکب علیشــاهی  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 3664 مورخ 97/03/07  آقای رمضان شمسی فرزند علیرضا  بشماره 
کالسه 1368 و به شماره شناســنامه 1736 صادره به شماره ملی 1141186012 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 154/06 مترمربع پالک 147 فرعی از 82 اصلی  
واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 430 دفتر 182 سند 231248 مورخ 94/12/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 2194 مورخ 97/02/16  خانم گلتاج رشیدی فرزند حاتم  بشماره کالسه 
0151 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 1129208036 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه 4 طبقه به مساحت 217/68 مترمربع پالک 551 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 702 دفتر 458 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 4866 مورخ 94/03/29  آقای فرج اله ملــک زاده فرزند ملک محمد  
بشماره کالسه 5249 و به شماره شناسنامه 7370 صادره به شماره ملی 1140073710 
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه تیرچه بلوک   به مساحت 468/82 مترمربع پالک 1962 
فرعی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3027 مورخ 

22/08/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 3766 مورخ 97/03/09  آقای زین العابدین خدائی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0171 و به شماره شناســنامه 2736 صادره به شماره ملی 5649346577 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 164 مترمربع پالک 1737 فرعی از 99 اصلی  واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه وکالتنامه ثبت رد صفحه 283 دفتر 92 از مالک رسمی حاجیه خانم خدائی  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 4284 مورخ 97/03/21  خانم مریم صرامی فروشانی فرزند محمدباقر  
بشماره کالسه 1739 و به شماره شناسنامه 15526 صادره به شماره ملی 1142370003 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 151/19 مترمربع پالک 204 فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرا بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

203509 مورخ 89/12/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 4724 مورخ 97/03/22  آقای علی کمالی فرزند عالی  بشماره کالسه 
0302 و به شماره شناسنامه 661 صادره به شماره ملی 5759466593 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 125/61 مترمربع پالک 875 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
 مع الواسطه از مالک رسمی فرامرز علیمردان ارائه وکالتنامه ثبت در صفحه 328 دفتر 182  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 4141 مورخ 97/03/19  خانم زهرا نوروزی فروشانی فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0399 و به شماره شناسنامه 1909 صادره به شماره ملی 1142247260 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 249 مترمربع پالک 317/1 و 317/2 
فرعی از 122 اصلی   واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 27538 مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 4138 مورخ 97/03/19  آقای سید محمد احمدی  فرزند سید مرتضی  
بشماره کالسه 0252 و به شماره شناســنامه 445 صادره به شماره ملی 1141060434 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 249 مترمربع پالک 317/1 
و 317/2 فرعی از 122 اصلــی   واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 27538 مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 2542 مورخ 96/10/13  خانم زینب حاج هاشــمی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن  بشماره کالســه 1321 و به شماره شناســنامه 782 صادره به شماره ملی 
1141176467 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 202 مترمربع 
پالک 559 و 558  فرعی از 158 اصلی   واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 241 دفتر 

151 و صفحه 217 دفتر 151  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 2499 مورخ 96/10/13  آقای امراهلل حاج هاشــمی ورنوســفادرانی 
فرزند رضا  بشماره کالســه 1320 و به شماره شناســنامه 15374 صادره به شماره ملی 
1140152521 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 202 
مترمربع پالک 559 و 558  فرعی از 158 اصلی   واقــع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 241 دفتر 151 و صفحه 217 دفتر 151  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 3258 مورخ 97/03/05  آقای رمضانعلی پرنده خوزانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 1899 و به شماره شناســنامه 454 صادره به شماره ملی 1141459930 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 215/60 مترمربع پالک 
298 و 299 و 299/1  فرعی از 115 اصلی   واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3264 مورخ 97/03/05  آقای رضا پرنده خوزانــی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1900 و به شماره شناسنامه 5751 صادره به شماره ملی 1142285545 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 215/60 مترمربع پالک 
298 و 299 و 299/1  فرعی از 115 اصلی   واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139 و ارائه قولنامه از 
مالک رسمی لیال شــومالی و علی اکبر پرنده ثبت در صفحه 457 دفتر 78 و صفحه 448 
 دفتر 78 و ارائه قولنامه از حسن مختاری ثبت در صفحه 411 دفتر 141  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 5126 مورخ 97/3/28  خانم زهرا علی شاهی ورنوسفادرانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0886 و به شماره شناسنامه 3954 صادره به شماره ملی 0049139274 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 353 مترمربع پالک 177  فرعی از 118 اصلی   
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 246 

دفتر 398 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 4844 مورخ 97/3/23  آقای باقر لونی  فرزند احمد  بشماره کالسه 0305 
و به شماره شناسنامه 425 صادره به شماره ملی 4172047939 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/55 مترمربع پالک 1045  فرعی از 99 اصلی   
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12649  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 4845 مورخ 97/3/23  خانم اعظم لک  فرزند ولی  بشماره کالسه 0306 
و به شماره شناسنامه 284 صادره به شماره ملی 4172032575 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/55 مترمربع پالک 1045  فرعی از 99 اصلی   
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12648  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 4835 مورخ 97/3/23  آقای فرشید زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0301 و به شــماره شناســنامه 471 صادره به شــماره ملی 1288058403 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه تراشــکاری  به مساحت 100/84 مترمربع پالک 
1775 و 4640  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 154 دفتر 21 و صفحه 163 دفتــر 21   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 4834 مورخ 97/3/23  آقای فرهاد زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0296 و به شماره شناســنامه 6288 صادره به شــماره ملی 0069161941 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه تراشــکاری  به مساحت 100/84 مترمربع پالک 
1775 و 4640  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 546 دفتر 540 و صفحه 507 دفتر 540   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 4876 مورخ 97/3/23  آقای فرشید زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0304 و به شــماره شناســنامه 471 صادره به شــماره ملی 1288058403 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه لوازم یدکی  به مساحت 84/11 مترمربع پالک 
1777 و 1045  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 160 دفتر 21 و صفحه 157 دفتــر 21   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 4875 مورخ 97/3/23  آقای فرهاد زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0303 و به شماره شناســنامه 6288 صادره به شــماره ملی 0069161941 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه لوازم یدکی  به مساحت 84/11 مترمربع پالک 
1777 و 1045  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 157 دفتر 21 و صفحه 438 دفتر 540   مالحظه و محرز

گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 97/04/02
تاریخ چاپ نوبت دوم : 97/04/16

م الف: 1187  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مزایده 
پرونــده:  شــماره   139703902004000127 آگهــی:  شــماره   4 /324
139504002004000485 و 139504002004000484 آگهی مزایده پرونده اجرایی 
به شــماره بایگانی: 9501475 و 9501476 ششــدانگ آپارتمان پالک 4682 فرعی از 
14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 107/05 متر مربع به آدرس: 
اصفهان خیابان جابــر انصاری خیابان عارف کوچه گلریز پالک 196 طبقه دوم شــرقی 
کدپســتی 8196893877 که ســند مالکیت آن در صفحه 520 دفتر امالک جلد  396 
ذیل شماره 69262 و شــماره چاپی 192122 سری الف سال 91 به مالکیت خانم فاطمه 
جاسبی نژاد فرزند حسن ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماال به طول 5/75 متر 
پنجره و دیواریست به فضای کوچه شرقًا 1- بطول 0/55 متر دیواریست به فضای کوچه 
2- بطول 16/56 متر دیواریســت به پالک 518 فرعی جنوبا در چهار قسمت که قسمت 
اول بصورت پخ می باشد و قسمت سوم شرقی است به ترتیب به طولهای 1/75 و 1/23 
متر دیواریست و 1/29 و 3/40 متر نرده و دیوار است و کال محدود است به فضای حیاط 
مشاعی 4677 فرعی غربا 1- بطول 7/20 متر دیوار اشــتراکی با آپارتمان 4683 فرعی 
2- در سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی است به ترتیب بطولهای 1 و 4/40 و 1/13 
متر دیوار اشــتراکی و به در اختصاصی با راه پله مشاعی 4674 فرعی 3- در 5 قسمت که 
قسمت دوم شمالی و قسمت چهارم جنوبی اســت اول بطول 2/75 متر دیوار اشتراکی با 
آپارتمان 4683 فرعی دوم الی چهارم به ترتیب بطولهای 0/55 و 0/55 و 0/30 متر کال 
پنجره اختصاصی و دیوار اشتراکی با نورگیر مشاعی پنجم به طول 4/85 متر دیوار اشتراکی 
با آپارتمان 4683 فرعی حقوق ارتفاقی ملک له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناس رســمی پالک فوق یک دستگاه آپارتمان دو خوابه واقع در طبقه 
دوم روی همکف مجتمع مسکونی هفت واحده می باشد و فاقد پارکینگ و انباری می باشد 
دارای انشعابات برق مجزی و آب و گاز مشترک می باشــد. کف سرامیک و موکت بدنه 
گچ و رنگ و دیوار کوب ســقف گچ و رنگ دربهای داخلی چوبی پنجره ها پروفیل فلزی 
گرمایش بخاری گازی سرمایش کولرآبی دارای سرویس و حمام مجزی می باشد دارای 
اسکلت باربر بتنی سقف تیرچه بلوک نما آجری کف پله ها سنگ بدنه راه پله سرامیک کف 
پارکینگ موزائیک فاقد آسانسور با قدمت ساخت حدود 16 سال می باشد که طبق اسناد 
رهنی شماره 23544-93/10/23 و 23545 مورخ 93/10/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 180 اصفهان در قبال بدهی آقای عبدالرحمن مختاری فر وخانم فاطمه 
جاسبی نژاد در رهن بانک ملت واقع می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 97/5/2 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 1/819/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/04/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی  بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید.  م الف:198097 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)657 کلمه، 

7 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000128 آگهــی:  شــماره   4 /325
139504002004000761 ششــدانگ پالک اصلی 14874 پالک فرعی 3496 مفروز 
و مجزی شده از فرعی 2883 به انضمام انباری شماره 3490 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان خیابان گلستان کوی کوثر مجتمع مسکونی کوثر کوی راست 
سمت راست آخرین واحد که ســند مالکیت آن در صفحه 579 دفتر امالک جلد 87 ذیل 
شماره 18443 و شــماره چاپی 056611 به مالکیت خانم بهاره شیریان علی آبادی ثبت 
و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل: در 5 قسمت که قسمت دوم شرقی و قسمت 
چهارم غربی است به طولهای 4/15 متر و 5/10 متر و 2/80 متر و 5/10 متر و 3/27 متر که 
قسمت اول و پنجم و دیوار است بر فضای حیاط خلوت مشاعی 3487 و قسمت های دوم 
و چهارم دیوار اشتراکی است با راه پله مشاعی 3689 فرعی بطول 2/80 درب اختصاصی و 
دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی 3489 فرعی شرقا بطول 13/61 متر دیواریست به فضای 
کوچه جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای 7/08 متر و 1/40 متر 
و 3/75 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریســت به فضای حیاط مشاعی 3493 فرعی غربا 
بطول 12/32 متر دیوار اشتراکی اســت با پالک 2882 فرعی حدود انباری شماال بطول 
3/34 متر پنجره و دیواریست بر فضای حیاط خلوت مشاعی 3487 شرقا بطول 6/75 متر 
دیواری است برکوچه جنوبا به طول 3/57 متر دیوار اشتراکی با انباری 3492 فرعی غربا 
اول بطول 1/03 متر درب اختصاصی و دیوار اشــتراکی با پارکینگ 3488 فرعیست دوم 
بطول 5/72 متر دیوار اشتراکی با راه پله مشــاعی 3489 فرعی که طبق نظر کارشناس 
رســمی پالک فوق بصورت ســه طبقه روی پیلوت و آپارتمان مورد نظر در طبقه سوم و 
بصورت تک واحدی بدون آسانســور با نمای آجر سه ســانتی و حیاط کف سازی شده با 
موزائیک کف سرامیک و دیوارها با کاغذ دیواری آشــپزخانه با کابینت mdf پنجره ها 
آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی سیســتم کولرآبی و گرمایش بخاری گازی به مساحت 
124/69 متر مربع و 23/33 متر انباری با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با قدمت حدود 
17 سال می باشد که طبق سند رهنی شــماره 58425-93/8/28 تنظیمی در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 79 اصفهان در قبال بدهی آقای غالمرضا آزاد در رهن بانک ملت شعبه 
امیرکبیر اصفهان واقع می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 97/5/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/300/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/04/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی  بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید. م الف:198098 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)622 کلمه، 

6 کادر(
مزایده

4 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300075 شــماره پرونــده:  /338
9509983623100228 شــماره بایگانــی شــعبه: 970003  اجرای احــکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 
970003 مدنی که به موجب آن دستور فروش تمامی ششــدانگ پالک ثبتی به شماره 
75/139 واقع در کچومثقال اردستان به لحاظ عدم افراز صادر شده است را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رساند. تمامی ششدانگ پالک ثبتی به شماره 75/139 واقع 
در روستای کچومثقال اردستان به مســاحت 201/74 متر مربع به مالکیت آقایان عباس 
و محمد صالحی نیا به میزان 2/5 دانگ و خانم صغری بیگــم طباطبایی عقدایی فرزند 
سید حاجی به میزان 1 دانگ، ملک مورد مزایده عبارت است از یک باب منزل مسکونی 
قدیمی یک و نیم طبقه شامل طبقه همکف و نیم طبقه زیرزمین جمعا به مساحت اعیانی 
175 متر مربع با اســکلت دیوار باربر خشت و گل و ســقف طاق ضربی خشتی و چوبی و 
پنجره های مستعمل و قدمت باالی 50 سال و اشــتراک آب و برق ارزیابی شده به مبلغ 
645/000/000 ریال، متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور 
یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید 10 درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1397/05/08 
روز دوشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
اردستان. م الف198831 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 

)286 کلمه، 3 کادر(
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 حرفه آموزی در تابستان
 با طرح »پارک مهارت«

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
در خصوص ارائه آموزش ها و مهارت های سازمان 
فنی و حرفه ای به دانش آموزان در طول تابستان 
اظهار کرد: فنی وحرفه ای اســتان اصفهان مانند 
ســال های گذشــته به منظور آشــنایی دانش 
آموزان بــا فرهنگ مهارت آمــوزی اجرای طرح 
 آموزشی »پارک مهارت« را در دســتور کار قرار 

داده است.
»ابوطالب جاللی« با بیان اینکه طرح پارک مهارت 
از سال ۹۴ کلید خورده است، اظهار کرد: این طرح 
با شعار »هر جوان اصفهانی یک مهارت« با همکاری 
و هماهنگی مدیران مــدارس دولتی و غیردولتی 

اجرایی می شود.

 پرداخت یارانه سفر 
به بازنشستگان در سال جاری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت 
یارانه سفر به بازنشســتگان و اجرای برنامه های 
فرهنگی در قالب سفرهای زیارتی و سیاحتی خبر 
داد.»جمشــید تقی زاده« گفت: در ســال جدید 
برنامه های زیادی در حوزه فرهنگی بازنشستگان 

داریم تا نشاط و شادابی در این گروه افزایش یابد.
وی گفت: جمعیت بازنشستگان ظرفیت بالقوه ای 
برای شــرکت ایرانگردی و جهانگــردی دارد که 
می تواند مورد توجه قرار گیرد و از طرفی در توسعه 
این شرکت موثر واقع شود و موجبات اشتغالزایی و 

افزایش رفاه اجتماعی را در جامعه رقم بزند.

تمدید ثبت نام نقل و انتقال 
دانشجویان دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
از تمدید ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی نیمسال 
اول ســال تحصیلی ۹۸-۹۷ تا ۳۰ تیر ماه خبر داد.
حجت االسالم» ابراهیم کالنتری« گفت: متقاضیان 
می توانند برای ثبت نام به ســامانه منادا به نشانی 
www.monada.iau.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

انتظامی

نبود اعتبارات مانع از آغاز طرح های جدید 
بیابان زدایی در اصفهان شد

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده انتظامي استان خبر داد:
 دستگیری 40 شرور مسلح 

در اصفهان
فرمانده انتظامي اســتان اصفهان از دستگیری 
۴۰ شرور مسلح در اجرای طرح برخورد با اراذل 

و اوباش خبرداد.
 سردار»مهدي معصوم بیگی« با بیان این مطلب، 
اظهار داشت: در راســتای اجرای طرح برخورد با 
اراذل و اوباش و ارتقای امنیت محالت، ماموران 
انتظامي اســتان اصفهان ۴۰ نفر از افراد شرور را 
دستگیر و ده ها قبضه ســالح سرد به همراه یک 

قبضه کلت کمري از آنها کشف کردند.
این مقام ارشد انتظامي با اشاره به طراحي و اجراي 
عملیات مرصاد در قرارگاه عملیاتي اقدام و عمل 
این فرماندهي، گفت: سال جاري در این قرارگاه، 
توجه وی ژه اي به برخورد با کانون هاي جرم صورت 
گرفته و براي مقابله با اراذل و اوباش و افراد شرور 

اهتمام جدي شده است.
سردار معصوم بیگي خاطرنشان کرد: تاکید مي 
کنم هرگونــه تحرک اراذل و اوبــاش، خط قرمز 
پلیس است و تحت هیچ شرایطي اجازه نمي دهیم 
چنین افرادي بخواهند نظم شهر و امنیت مردم 
را برهم بزنند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، 
مطالبه مردم را برخورد و مجازات قاطعانه با افراد 
شرور عنوان و تصریح کرد: پلیس تسلط و اشراف 
مطلوبی خوبي بر تحــرک اراذل و اوباش دارد و 
ان شاءا... با حساسیت وی ژه اي که دستگاه قضائي 
استان دارد، این افراد به سزاي عمل خود خواهند 

رسید.

ریيس پليس فتاي استان خبر داد:
1000دقیقه اینترنت گردي  

ایرانی ها در یک هفته! 
رییس پلیس فتاي اســتان اصفهان در شــوراي 
فرهنگ عمومي اســتان اصفهان اظهــار کرد: 
وضعیت نفوذ اینترنت و شبکه هاي اجتماعي در 
کشــور 1۰ درصد باالتر از میانگین جهاني است 

و براي استفاده از این فضا باید برنامه ریزي کنیم.
سرهنگ »ســید مصطفي مرتضوي« با اشاره به 
اینکه باالترین نرخ حضور در اینترنت در شبانه روز 
با هشــت ســاعت مربوط به ایران است، گفت: 
دختران با ۹65 دقیقه و پســران با 1۰25 دقیقه 
حضور هفتگي، بهترین و طالیي ترین زمان زندگي 

خود را در اینترنت مي گذرانند.

مفادآراء
4/376 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 551-97/03/07 هیأت : آقای حسین مهرپرور فرزند امراله شماره شناسنامه 
370 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/50 مترمربع شــماره پالک 3105 فرعی مجزا 
از شماره 345 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از خانم ربابه واثقی و ورثه نامبرده
2- رأی شــماره 547و546- 97/03/06 هیأت : آقای ســیف اله نوروزپور بیدگلی  فرزند 
عباس شماره شناســنامه 212 و خانم معصومه نوروزپور مقدم بیدگلی  فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 310  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 292/72 مترمربع 
شماره پالک 3106 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت رسمی
3- رأی شماره 545- 97/03/06 هیأت : خانم معصومه عمی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8142  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85 مترمربع شماره پالک 928 فرعی مجزا از شماره 
102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از آقای ماشااله جوشقانی
4- رأی شماره 544- 97/03/06 هیأت : خانم معصومه عمی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8142  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/50 مترمربع شماره پالک 929 فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از آقای ماشااله جوشقانی
5- رأی شــماره 915 و916- 97/04/04 هیأت : آقای حمید قندی بیدگلی فرزند علیرضا 
شــماره شناســنامه 776 و خانم زینب کبوتری بیدگلی فرزند محمود شــماره شناسنامه 
1250017718  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 113/19 مترمربع شماره 
پالک 931 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای رحمت اله وفادار
6- رأی شــماره 552 و553 -97/03/07 هیأت : آقای حســین رهبری فــرد فرزند تقی 
شماره شناســنامه 398 و خانم فاطمه زهرا گل زاده آرانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 
8244  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 283/40 مترمربع شماره پالک 
223 فرعی مجزا از شــماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل. مالکین رســمی و ابتیاعی از حبیب اله تهی دست و خانم زهرا بخشی

 کالهی آرانی
7- رأی شــماره 911- 97/04/04 هیأت : آقای علیرضا شــاه میرزائــی بیدگلی فرزند 
غالمحسین شماره شناســنامه 121 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 166/50 مترمربع 
شماره پالک 16 فرعی مجزا از پالک 1042 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی     
8- رأی شــماره 548 -97/03/06 هیأت : خانــم زینب پهلوانی فرزند آقاجان شــماره 
شناســنامه 173  ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 168/50 مترمربع شماره پالک 33 
فرعی مجزا از شــماره 11 فرعی و قســمتی از مشــاعات از پالک 1335  اصلی واقع در 
 اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی آقای احمد دهقانی و 

خانم نجما روحانی
9- رأی شماره 914 -97/04/04 هیأت : آقای ماشااله رضامشهدی بیدگلی  فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 5 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 222 مترمربع شماره پالک 17 فرعی 
مجزا از شماره 8 و10و13و14 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1379 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
10- رأی شماره 912و913 - 97/04/04 هیأت : آقای عباسعلی دهقانی آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1250074169 و خانم زینب عسکری آرانی فرزند مجتبی شماره شناسنامه 
6190038107  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع شماره پالک 
23 فرعی مجزا از شماره 2و3و4  فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1824 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین دهقانی
11- رأی شماره 561- 97/03/07 هیأت : خانم اقدس کویری مفرد آرانی فرزند علی شماره 

شناسنامه 10425 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 76/93 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
مجزا از شماره 7 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2329 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسن به زارع
12- رأی شــماره 563 -97/03/07 هیــأت : آقــای حســن بــه زارع آرانــی فرزند 
رمضانعلی شــماره شناســنامه 265 ششــدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 64/76 
مترمربع شــماره پــالک 11 فرعی مجزا از شــماره 5 فرعی وقســمتی از مشــاعات از 
 پالک 2329 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از ورثه 

خانم معصومه بی خوابی آرانی
13- رأی شــماره 597 و598 و599 - 97/03/08 هیأت : آقای حبیب اله رحمتیان آرانی 
فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 120 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم معصومه رحمتیان آرانی 
فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 234 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم خاتون مال باقری آرانی 
فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 189 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 538/81 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و10مکرر و قسمتی 
از مشاعات از پالک 2542 اصلی و1و2و5و6و7و8و10و11و12و13و15فرعی وقسمتی از 
مشــاعات از پالک 2541 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین 

رسمی و ابتیاعی از آقای حسن سالمی
14- رأی شماره 583 و584 - 97/03/08 هیأت : آقای ماشااله میرزازاده آرانی فرزند میرزا 
شماره شناســنامه 504 و خانم صدیقه میرزا زاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 315  
)بالمناصفه( ، ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 232/25 مترمربع شماره پالک 
9386 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای علی رسولیان
15- رأی شــماره 917و918 - 97/04/04 هیأت : آقای احسان خادم بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناســنامه 1250091101 و خانم خدیجه قدیری مفرد فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190089364  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 133/50 مترمربع 
شماره پالک 9393 فرعی مجزا از شماره 1251 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی محمد خادم
16- رأی شماره 565-97/03/07 هیأت : آقای ابوالفضل حسامی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1250009383 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/30 مترمربع شماره پالک 
3187 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شماره 592 - 97/03/08 هیأت : آقای احمد سرکار آرانی  فرزند محمد تقی شماره 
شناسنامه 146 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 146 مترمربع شماره پالک 3188 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
18- رأی شــماره 593 - 97/03/08 هیأت : خانم زهرا قرنی آرانی  فرزند حسین  شماره 
شناسنامه 569  ششدانگ  یکباب انباری به مســاحت 150 مترمربع شماره پالک 3189 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
19- رأی شماره 568- 97/03/07 هیأت : آقای قاسم سرکار آرانی فرزند محمد تقی شماره 
شناسنامه 285 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 3190 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
20- رأی شــماره 549و550 - 97/03/06 هیــأت : آقــای علی ابوالحســن زاده آرانی 
فرزند اصغر شــماره شناســنامه 1250077672 و خانم محبوبه ســیفی زاده آرانی فرزند 
محمود شماره شناســنامه 1250189713  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
175 مترمربع شــماره پالک 3191 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد 
 بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی محمد آقا کریم کاشــی

 و ابوالقاسم علی مهدی
21- رأی شــماره 922و923 - 97/04/04 هیأت : آقای محمد مقنی فرزند داود شــماره 
شناســنامه 262 و خانم زهره کاســنی فروش آرانی  فرزند ماشااله شــماره شناسنامه 67  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166/79 مترمربع شماره پالک 3194 فرعی 
مجزا فرعی از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین کرباسیان
22- رأی شماره 921- 97/04/04 هیأت : آقای عباس خان دل فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 336 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/52 مترمربع شماره پالک 3195 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

ورثه مرحوم زین العابدین عابداف
23- رأی شماره 919 - 97/04/04 هیأت : خانم صدیقه اشتیاقی آرانی  فرزند حیدر شماره 

شناسنامه 249 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250/10 مترمربع شماره پالک 3196 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای حاج عبداله خان اکرمیان
24- رأی شماره 564- 97/03/07 هیأت : آقای ماشااله اکبرزاده آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 194 ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 107/38 مترمربع شماره پالک 
1917 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
25- رأی شماره 927و928 - 97/04/04 هیأت : آقای عباس بانوئی آرانی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 6190054382 و خانم ریحانه عصارپورآرانی فرزند عبداله شماره شناسنامه 
6190050255  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 125/50 مترمربع شماره 
پالک 1926 فرعی مجزا از شــماره 133 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای سید احمد عباس زاده آرانی

26- رأی شماره 926 - 97/04/04 هیأت : خانم معصومه باقالکارآرانی فرزند محمد تقی 
شماره شناسنامه 232  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 274 مترمربع شماره پالک 1927 
فرعی مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی
27- رأی شماره 925-97/04/04 هیأت : آقای حبیب اله مهدی پور  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 7818 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170 مترمربع شماره پالک 1928 فرعی 
مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی
28- رأی شماره 924- 97/04/04 هیأت : آقای علی دافعی بیدگلی  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9673 ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 95 مترمربع شماره پالک 1929 فرعی 
مجزا از شماره 183 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای سید احمد عباس زاده
29- رأی شماره 566 و567 - 97/03/07 هیأت : آقای مصطفی ملکیان آرانی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1250080045 و خانم محبوبه در مسجدی آرانی  فرزند مصطفی شماره 
شناسنامه 6190061931  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 62/50 
مترمربع شماره پالک 1187 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم قربانعلی ملکیان
30- رأی شماره 569 و570-97/03/07 هیأت : آقای صادق مردان فرزند عباس شماره 
شناســنامه 6190045367 و خانم فائزه شمســی بیدگلی فرزند جواد شــماره شناسنامه 
6190109217  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 
375 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
31- رأی شماره 594 و595-97/03/08 هیأت : آقای عباس پنجی بیدگلی  فرزند ابوالفضل 
شماره شناســنامه 353 و خانم ام البنین یعقوب بیدگلی  فرزند صدرالدین شماره شناسنامه 
1250177057  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 
380 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
32- رأی شــماره 562-97/03/07 هیــأت : آقای جلیل رجالی فرزند حســین شــماره 
شناســنامه 54531 ششــدانگ  چندین باب مغازه و زمین محصوربه مساحت 1886/50 
مترمربع شماره پالک 6252 فرعی مجزا از شماره 43 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 
 ریگستان دیم کار آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی

 آقای علیرضا فخار
33- رأی شماره 920- 97/04/04 هیأت : آقای محمد رمضانی مقدم آرانی فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 9713 ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 37/50 مترمربع شماره پالک 
6257 فرعی مجزا از شــماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 
آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین عبدلی
34- رأی شــماره 591 -97/03/08 هیأت : خانم معصومه خادمی نژاد فرزند علی شماره 
شناسنامه 1843 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 465/50 مترمربع شماره پالک 1380 
فرعی مجزا از پالک 21 اصلی واقع در نصر آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از مالک رسمی آقای رضا کرمانی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  97/04/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : :  97/04/30
 م الــف: 204 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالک

  آران وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی
4/372 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 161 فرعــی از 39 اصلی واقع 
در بخــش 18 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی بــه نام مهــدی داوری دولت آبادی 
فرزند اکبر و موســی داوری دولت آبادی فرزند اکبر در جریان ثبت اســت و آرای شماره 
1396603020270012607 و 1396603020270012614 مــورخ 1396/11/26 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/5/10 روز چهارشــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:201326 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)275 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/373 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3689 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اشرف آقائی اصفهانی فرزند حسن و 
مرتضی نعل شکن فرزند علی در جریان ثبت است و آرای شماره 139660302027011375 
و 139660302027011385 مــورخ 1396/10/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 
قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1397/5/13 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:201325 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)272 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/374 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 3308 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق رای شــماره 139660302027010159 مورخ 
1396/09/18 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم به نام آقای حسنعلی زارعی به شناسنامه شماره 12 و شماره ملی 1291391606 
صادره از اصفهان فرزند اسماعیل صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/05/09 سه شنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:201328 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(

 » برای ثبت نام باید شهریه یک ميليون تومانی 
بدهيد؛ بنياد شــهيد به ما بودجه ای پرداخت 
نمی کند.« برای ثبت نــام فرزندش در یکی از 
مدارس شاهد شهر آمده اســت و حاال با این 
گفته های مدیر روبه رو شــده است. دریافت 
شهریه بيشــتر از آنچه مصوب شده، در چند 
سال اخير به یکی از دغدغه های والدینی تبدیل 
شده اســت که می خواهند فرزندان شان را در 

»مدارس شاهد« ثبت نام کنند.
وزرات آمــوزش و پرورش هرســاله با آغــاز ثبت نام 
تحصیلی دانش آمــوزان، میزان شــهریه الزم را در 
پایه های مختلف برای حضور در مدارس شاهد، اعالم 
می دارد؛ ولی بــا این وجود برخــی از  این مدارس به 
بهانه عدم کمک بنیاد شــهید به آنها هنگام ثبت نام 
خواستار پرداختن شهریه بیشتر از آنچه مصوب شده 

است، هستند .
رییس شاهد و امور ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در واکنش به این مسئله در گفت وگو با 
»زاینده رود« می گوید: بنیاد شهید همکاری خوبی با 
آموزش و پرورش دارد؛ ولی  در ســه سال گذشته به 
دلیل عدم اختصاص بودجه به بنیاد، آنها  هزینه مکلف 

شده را پرداخت نمی کنند.
»حسین اکبری« با اشاره به محل تامین بودجه مدارس 
شــاهد می افزاید: بودجه مدارس شــاهد از دو محل 
تامین می شــود:  بودجه ای که بنیاد شهید به عنوان 

کمک ســرانه طرح شاهد 
ساالنه پرداخت می کند و 
کمک ســرانه ای که  ستاد 
مرکزی شــاهد همه ساله 
تعیین می کنــد و اولیای 
غیر طرح شــاهد باید آن 
را پرداخت کنند. بنابراین 
بودجه هرسال با مشارکت 

اولیای غیرطرح شاهد و بنیاد شهید )با توجه به میزان 
سرانه تصویب شده در ستاد شاهد مرکزی( تامین می 
شود. وی ادامه می دهد: البته ناگفته نماند که بخشی 

از بودجه هم توسط آموزش 
و پروش تامین می شود، به 
عبارتی آمــوزش و پرورش 
هم برای ساختمان مدرسه 
و معلمانی کــه در مدارس 
شــاهد هســتند، هزینه 
می کند. رییس شاهد و امور 
ایثارگران اداره کل آموزش 
و پرورش در خصوص دریافت کمک سرانه در مدارس 
شاهد می گوید:  این کمک سرانه بابت فعالیت های فوق 
برنامه و کالس های تقویتی و جبرانی در مدارس شاهد 

اصفهان دریافت می شود. 
 اکبری با اشاره به فعالیت ۸2 مدرسه شاهد و ایثارگر 
در استان اصفهان ادامه می دهد: کمترین مبلغ کمک 
سرانه ۴6۰۰۰۰ و بیشــترین میزان ۷۰۰۰۰۰ تومان 
اســت؛ ولی مدارس شــاهد به جز مبلغ کمک سرانه 
مصوب شده از سوی ستاد شاهد استان، حق دریافت 
هیچ شهریه دیگری را ندارند و اگر خانواده هایی با این 
موارد برخورد کنند به ادارات نواحی و مناطق قسمت 
امور شاهد و ایثارگران و در اداره کل به اداره  امور شاهد 

و ایثار گران مراجعه کنند.
 مسئول مدارس شاهد بنیاد شهید اصفهان نیز درباره 
چرایی عدم پرداخت بودجه این مدارس از سوی بنیاد 
شهید به آموزش و پرورش در گفت وگو با  زاینده رود 
می گوید: مشکالت عدم پرداخت بودجه این مدارس به 
بنیاد شهید بر نمی گردد؛ چراکه متاسفانه در سال های 
اخیر به دلیل وجود مشکالت اقتصادی بودجه کمی از 
سوی دولت به بنیاد شهید در این باره اختصاص داده 
می شود که این بودجه هم بیشتر به طرح های پراکنده 

اختصاص داده می شود.
»زمانی« درباره این طرح هــای پراکنده  می افزاید: از 
آنجا که بعضی فرزندان شاهد در مدارس شاهد حضور 
ندارند، بودجه ای برای آموزش آنها اختصاص داده شد 

که بنیاد آنها را پرداخت می کند.  
زمانی ادامه می دهد: حــدود 5۰ درصد دانش آموزان 
مدارس شاهد اصفهان از میان جامعه ایثارگری هستند.
که درصد تخفیف صورت گرفته به آنها  با توجه به میزان 

ایثارگری متفاوت است.

گزارش یک درخواست

مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان اظهار کرد: اجراي 
طرح بیابان زدایي با محوریت کاشت نهال در مساحتي بالغ بر ۸۰۰۰ 
هکتار در اراضي بیاباني شــرق اصفهان براي سال جاري پیش بیني 
شده بود اما اعتبارات اینگونه طرح ها در سال جاري فقط براي استان 

خوزستان تصویب شد و استان اصفهان از آن بي بهره ماند.
»محمدحســین شــاملي« اضافه کرد: طرح بیابان زدایي 1۰ هزار 

هکتاري شرق اصفهان شامل فعالیت هایي نظیر نهالکاري، آبیاري 
و حفاظت اســت که از آبان سال ۹۴ درمنطقه ســگزي اصفهان در 
دست اجراست. به گفته مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
اصفهان، از آن زمان تاکنون حدود 5۰۰۰ هکتار ازبیابان هاي یاد شده 
با گیاه نوع تاغ و قره داغ و با نوع کشت قطعه اي زیر کشت رفته است و 
با اعتبار استاني سال جاري فقط مي توان این اراضي را حفظ و آبیاري 

کرد.شاملي تصریح کرد: در استان اصفهان یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
هکتار مرتع قابل چراي دام وجود دارد که نسبت به وسعت این مراتع 
حدود 25 درصد دام مازاد گزارش شده است. وي خاطرنشان کرد: بر 
مبناي هر پروانه اي صادره براي دامداري ها، شمارش دام یا به اصطالح 
شاخ شماري انجام مي شود و دارندگان دام هاي مازاد باید از علوفه به 

جاي چراي دام در مرتع استفاده کند تا تخریب مرتع رخ ندهد. 

مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان:
نبود اعتبارات مانع از آغاز طرح های جدید بیابان زدایی در اصفهان شد

  دولت پول نمی دهد، بنياد شهيد بودجه ندارد و مدرسه شاهد پول می خواهد؛   

از آنجا که بعضی فرزندان شاهد در 
مدارس شاهد حضور ندارند، بودجه  
برای آموزش آنها اختصاص داده شد 
که بنیاد شهید آن را پرداخت می کند

سميه مصور

اخبار کوتاه
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چهره

در این دوره برای اولین بار دو خانم به شــورای شهر راه 
یافتند، به نظر شما دلیل این اتفاق چه بود؟ 

در برخی موارد نیازهایی در سطح  شهر به وجود می آید که در بحث 
تصمیم گیری و تصمیم سازی اگر خود زنان حضور داشته باشند به 
آن نکات توجه ویژه ای خواهند داشت و بهتر می توانند دغدغه ها را 
اعالم کنند تا برای رفع آن راهکار مناسب در نظر گرفته شود؛ چراکه 
زنان بیشتر مشــکالت زنان و جامعه را می دانند و برای همین در 
این دوره مردم اصرار داشتند زنان بیشتری در شورای شهر حضور 
داشته باشند و گرنه فرقی بین زن و مرد بودن اعضای شورا نیست. 
آیا اقداماتی برای شناسایی نیازهای زنان در شهر صورت 

گرفته است یا نه؟
بله، عالوه بر مطالعاتی که در ســال های پیش توسط شهرداری 
اصفهان با موضوع نیازسنجی زنان شهر اصفهان انجام شده است، 
مطالعاتی نیز به منظور شــناخت فرهنگــی اجتماعی اصفهان 
انجام شده که اطالعات گردآوری شده به دلیل تفکیک و تحلیل بر 
اساس جنسیت، ما را در شناخت وضعیت و نیازهای زنان شهر نیز 
یاری می کند؛ همچنین مطالعات و پژوهش هایی توسط ادارات و 
ترجمان های دیگر انجام شده که نتایج حاصل از این پژوهش ها نیز 

به فراخور موضوع نشان دهنده بخشی از نیازهای زنان شهر است.
در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟

دفتر امور بانوان اســتانداری و اداره کل بهزیستی استان هرکدام 
حســب وظایف خویش و برای انجام امور ذی ربــط، مطالعات و 
پژوهش هایی داشته اند که به فراخور موضوع و دامنه عمل هرکدام 
مجموعه ای از اطالعات را فراهم آورده اند؛ همچنین پژوهش های 
دانشجویی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری نیز که 
با موضوع زنان و مطالعه موردی شــهر اصفهان انجام شده است 

می تواند به مسئولین کمک کند.
به این اطالعات می شود استناد کرد؟

ممکن اســت که این اطالعات جامع و کامل نباشــد؛ اما هرکدام 
بخشی از نیازها را بر ما آشکار می کند و البته نیاز است که مطالعات 
در این حوزه یکسان سازی و یکپارچه باشد تا نتایج حاصل شفاف تر 
شود و با توجه به تخصصی بودن موضوع، پژوهش ها ابعاد بیشتر  و 
واقعی تر از موضوع را بر ما آشکار کند، در نتیجه  ما را دررسیدن به 

راهبرد و راهکار برای پاسخ به نیازها راهنمایی خواهد کرد.
چه کسانی می توانند بهترین پاسخ ها را برای این نیازها 

داشته باشند؟
ازآنجایی کــه نیازهــای 
زنان در جامعه گســترده و 
دارای ابعاد مختلف اســت 
نهادهای مختلف هرکدام 
متولی بخشی از این نیازها 
خواهند بود. حسب موضوع 
دفتر امور بانوان استانداری، 
بهزیســتی، دادگســتری 
و همچنین شــهرداری و 
شورای شــهر ...  مهم ترین 
نهادهای پاســخ دهنده به 
این امر هستند و بر اساس 
وظایف خویش باید به این 
بخش از جامعه نیز توجه ویژه ای داشــته باشــند. برای مثال در 
حوزه شهر، شورای شهر و شــهرداری برای تامین امنیت زنان در 
شهر، سهولت اســتفاده از خدمات شهر، پاســخ دهی به نیازهای 
فرهنگی تفریحی و مشــارکت زنــان در اداره شــهر وظایفی بر 
عهده دارد، ولی به دلیــل پراکندگی نیازهای زنــان در ادارات و 
ترجمان های مختلف به نظر می رسد احتیاج به ستادی مرکزی برای 

مدیریت و هم افزایی بین نهادهای 
مختلف اســت تا به این طریق با 
مدیریت همکاری های بین بخشی 

دستیابی به نتایج تسهیل شود.
شورای شهر و شهرداری برای 
تبدیل اصفهان به شــهری 
آرام، امن و مطلوب زنان چه 

اقداماتی انجام داده است؟
آنچــه پیش تــر در ایــن رابطه 

انجام شده اســت را می توان به دودسته تقســیم کرد؛ بخش اول 
آن دسته از اقدامات عام و عمومی برای تامین نیازهای شهروندان 
است که به تبع زنان را نیز به عنوان بخشــی از شهروندان در نظر 
داشته است و اما بخش دوم عبارت است از اقداماتی که به صورت 
خاص برای زنان صورت می گرفته که شامل برنامه های تفریحی 
و فرهنگی آموزشی در مراکز وابسته به شهرداری ویژه زنان بوده 
است. تاسیس دفتر تخصصی زنان ازجمله اقدامات مثبتی است که 
انجام شده و در بحث  نیازسنجی زنان در شهر نیز موظف به مطالعه 

و پیگیری امور است. 
در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در دوره حاضر، نگاه ویژه ای به مســئله زنان در شهر داریم. عالوه 
بر برگزاری برنامه های ویژه در مراکز فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
با رویکردی علمی و مبتنی بر نیازها، واقعیات و مقتضیات جامعه، 
مســائلی همچون تامین امنیت زنان در شهر  و افزایش مشارکت 
زنان در مدیریت شهر و بهبود کیفیت حضور زنان در فضای عمومی 
نیز برای ما اهمیــت دارد. ضمن آنکه آگاهی بخشــی و افزایش 
اعتمادبه نفس و توان افزایی زنان )اعم از زنان شاغل و خانه دار( در 
شهر و با نگاه ویژه به زنان شاغل در مجموعه شهرداری اصفهان و 
برطرف کردن موانع ارتقای ایشان به جهت وجود پاره ای تبعیض ها 
از موارد موردتوجه کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی پیرامون 
این موضوع است؛ به همین منظور نیز کمیته ای تحت عنوان کمیته 
زنان و خانواده در کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای 
شهر تشکیل شده اســت تا با همکاری پاره ای از متخصصین این 
حوزه ضمن شناخت دقیق تر و کسب اطالعات بتوانیم برنامه های 

تخصصی و کارشناسی شــده را طراحی و عملی کنیم؛ همچنین 
شورای مشورتی متشــکل از مدیران ارشد زن شــهر اصفهان در 
راستای هم افزایی مدیریت شــهر برای برنامه های مرتبط با زنان 

ایجادشده است. 
ازآنجاکه بعضی مسائل، نیازها و مشکالت زنان منطقه به 
منطقه و محله به محله باهم متفاوت است، چه راهکارهایی 
باید دراین باره اندیشیده شــود تا بهترین حالت پاسخ به 

نیازها داده شود؟
مطالعات و پژوهش های مذکور و همچنیــن بازدیدها و دریافت 
گزارش های از مراکز مختلف با رویکرد نقطه ای و محله محور بوده 
است؛ چراکه محالت مختلف شــهر اصفهان ازلحاظ اقتصادی و 
فرهنگی تفاوت هایی دارند و شــرایط هر منطقه اقتضا می کند در 
تمامی برنامه ها این موارد لحاظ شود. ضمن آنکه آنچه اهمیت دارد 
ارتقای کیفیت برنامه های شــهرداری در مناطق کمتر برخوردار 
و رفع تبعیض اســت؛ به گونه ای که نیازهای همه افراد با بهترین 
کیفیت پاسخ داده شود. به طوری که در اولویت های کمیسیون نیز 

این موضوع مورد تاکید قرارگرفته است.
راه اندازی مرکز تخصصی خانواده به چه منظوری صورت 

می گیرد؟
این مرکز جهت ارائه راه حل هایی پیرامون مسائل و مشکالت زنان 
برای سیاست گذاری واحد و تدوین راهبردهایی در حوزه  زنان  در 
شهر و با نگاه آگاهی بخشــی و تقویت اعتمادبه نفس و خودباوری 
زنان، آموزش محور و توانمند ساز در جهت ارتقای مهارت های زنان 
و تغییر نگرش و اصالح نظام مبتنی بر باورهای نادرست پیرامون 
حضور زنان در اجتماع تشکیل می شود. این مسئله در قالب طرحی 
مطرح شده که در دست بررسی است و پس از تصویب نهایی هرچه 

زودتر برای تشکیل آن به بهترین نحو اقدام خواهد شد.

نگاه شورای شــهر به سمن های 
حوزه زنان به چه صورت است؟

 در شورای شــهر برخالف اینکه شاید 
برخی اعتقادشان این باشد که وظیفه 
شورای شهر نباید موضوعی باشد؛ اما 
به نظر ما از آنجایی که نیمی از جامعه را 
زنان تشکیل می دهند  و این جمعیت  
بسیار تاثیرگذار است و در حال حاضر 
برای ورود به جامعه و اینکه نقــش و حضور خود را به خوبی انجام 
دهند دچار چالش های بسیاری هستند که باید آنها را برطرف کرد.
هفته گذشته جلســه ای با عنوان چالش ها و فرصت های 
حضور و نقش زنان در مدیریت شــهری بــا حضور زنان 
شوراهای اســتان اصفهان برگزار شــد، برگزاری چنین 

جلساتی را چه اندازه مفید می دانید؟
برگزاری چنین نشســت هایی در مرحلــه اول می تواند با مطرح 
کردن موضوع ، فرصت مناسبی برای مطرح کردن و تبادل نظرات 
و تجربه ها و منعکس شدن نظرات گوناگون برای رسیدن به بهترین 
تصمیمات را فراهم کند. از سوی دیگر می تواند در جامعه و همچنین 
در میان مدیران بخش های مختلف منجر به حساسیت زایی و درک 
ضرورت موضوع شود. از سوی دیگر ایجاد هم افزایی و شناخت میان 

نیروهای استانی و کشوری از نتایج مثبت چنین نشستی است. 
 در این جلســه چه راهکارهایی بــرای برطرف کردن 

چالش های پیش روی زنان در نظر گرفته شد؟
 بیانیه پایانی هر نشســت که چکیده ای از دستاوردها و نتایج یک 
نشست اســت خود می تواند برنامه ای برای آینده را در بربگیرد. 
بی شک برگزاری نشست به تنهایی کفایت نمی کند پس از چنین 
نشســت هایی با تکیه بر تصمیمات اتخاذ شــده در جلسات، باید 
مطالبات از مدیران مشخص و اقدامات عملی آغاز شود وگرنه ناگفته 

پیداست که نشست به تنهایی نمی تواند ما را به اهداف برساند.
در رابطه با نشســت چالش ها و فرصت های نقش و حضور زنان در 
مدیریت شهری باید گفت این نشســت با ایجاد ارتباط میان زنان 
شوراهای اسالمی شهرهای استان اصفهان با یکدیگر و با مجموعه 

مدیریت استان و کشــور، نه تنها ایشــان را با یکدیگر و مشکالت 
هرکدام در حوزه ذی ربط آشــنا کرد بلکه باعث شــد راهکارها و 
پیشنهاد های حاصل از عقل جمعی و تجربه همگان منجر به اتخاذ 
تصمیمات راهگشا شود. ضمن آنکه مذاکراتی نیز با دکتر ابتکار، 
مهندس معین و شهردار محترم نیز برای پیگیری مسائل مطروحه 
در جلسه انجام شده است و قرار شد این موارد فراتر از استان و در 

هیئت دولت نیز مطرح شود و ما پیگیر این امور نیز هستیم. 
راهکار اصلی برای رسیدن به این هدف چطور تعریف شده 

است؟
آن طور که در بیانیه پایانی نشست نیز بیان شد یکی از راهبردها و 
راهکارهای اساسی در رفع مشکالت زنان ، نگاه درست به نقش و 
جایگاه زنان در مدیریت شهری است. بر همین اساس به کارگیری 
زنان متخصص و کارآمد در سطوح مختلف مدیریت شهر و تامین 
امنیت شغلی آنان با فراهم آوردن حمایت های قانونی و مدیریتی 
الزم برای بقا و ارتقای شــغلی آنان از مهم ترین اقداماتی است که 
در راستای بهره وری از نیروی انسانی زنان و رفع موانع ساختاری 
برابری  الزم است، به همین جهت اصالح ســاختار جذب نیرو و 
شفافیت در ارتقای نیروهای بخش های مختلف ساختار اداری شهر، 
ازجمله مطالبات و اقدامات مهم محسوب می شود.توجه به زنان و 
نیازهای خاص آنان در عمران و شهرسازی، تامین امنیت عمومی 
زنان در فضاهای عمومی، توسعه زیرساخت های فرهنگی آموزشی و 
تفریحی برای زنان و فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها برای تسهیل 
حضور زنان در اجتماع، ازجمله اقداماتی است که جمع حاضر بر 

ضرورت توجه به آنان اتفاق نظر داشت.
آیا جلسات با این موضوع ادامه پیدا می کند؟

نشست های مشترک زنان شــوراهای اسالمی در استان اصفهان 
حتما اســتمرار پیدا می کند؛ چرا که ما ســعی داریم با استفاده 
از ظرفیت زنان شــوراهای اسالمی شــهرهای استان، موضوعات 
تخصصی تری را در حوزه زنان بررسی کنیم تا نتایج مطلوب تری 

در این زمینه حاصل شود.
از آنجایی که 50 در صد از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند 
باید توجه داشت که زنان نگاه جامع نگر دارند و هر گاه که در بحث 
تصمیم گیری به کار گرفته می شــوند می توانند شهر را از حالت 
مردانه خارج کنند تا برای تک تک افــراد از جمله زنان، کودکان، 

معلوالن و ... نیز مناسب شود.
راجع به اصطالح » حِق به شهر«  توضیح دهید؟

امروز در مباحث مرتبط با حقوق شــهروندی از اصطالح »حِق به 
شهر« بسیار استفاده می شــود که با توجه به تعاریف و محتوای 
ارائه شده،  این حق بیانگر آن است که توجه به مفاد آن در مدیریت 
شهری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. یکی از ارکان 
حقوق شهروندی، حق داشتن فضای مناسب شهری و استفاده کامل 
از آن در زندگی روزمره برای همه ساکنان شهر است که نابرابری 
در پراکندگی فضاهای تفریحی و ورزشی در شهر و کیفیت خدمات 
ارائه شده در مناطق مختلف را از جمله مواردی می توان دانست که 

مانع تحقق  حقوق شهروندی می شود.
 برای تحقق حقوق شهروندی باید موانع را برطرف کرد برای مثال 
پل های هوایی، پیاده روها، ایستگاه های اتوبوس، ورودی پارک ها 
و فضاهای سبز به هیچ وجه برای دسترسی افراد دارای معلولیت، 
نابینایان، زنان باردار و مادران که فرزند خود را با کالســکه حمل 
می کنند مناسب نیست و اصالح آنها باید در دستور کار شهرداری 

قرار بگیرد.
گفته می شــود که یکی از وجوه »حق به شهر« مشارکت 
شهروندان در اداره امور شهری است،  در این باره توضیح 

دهید؟ 
بله، همین طور که گفتید یکی از وجوه مهم حِق به شهر، مشارکت 
شهروندان در اداره امور شهری است و این حق برای همه ساکنان 
شــهر وجود دارد،  از ایــن رو و با توجه به اینکه اصفهان شــهری 
مهاجرپذیر و دارای ســکنه ای با تابعیت های غیر ایرانی است به 
منظور هم افزایی و تقویت حس دوســتی میان این شهروندان و 
ساکنین شهر باید به گونه ای عمل شود که آنها نیز بتوانند در اداره 
امور شهر مشارکت داشته باشند و نظرات و پیشنهادات خود را به 
راحتی با مسئوالن در میان گذاشــته و از تخصص و توان ایشان 
استفاده شود. این امر در رابطه با آن دســته از سکنه اصفهان که 
متعلق به اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور 
است نیز صادق است زیرا استفاده از پتانسیل شهروندان در اداره 
امور عالوه بر تحقق حِق به شــهر، مجموعه مدیریت شهری را نیز 

کامل تر می کند.

شهـر باید از حالت مــردانه خارج شود
گفت وگویی از جنس دغدغه های زنانه با »فریده روشن«؛

 یک سالی اســت که به پای ثابت 
رویدادهای فرهنگی، هنری شــهر 
تبدیل شده اســت، با مدل خاص 
مقنعه ای که سر می کند. صحبت از 
فریده روشن، عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان است. به همراه لیست 
امید، وارد پارلمان شهری شد تا برای 

چهار سال آینده شهر و شهروندان 
تصمیم گیری کند. مشاور مدیر کل 
و رییــس اداره آموزش و پژوهش و 
برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهان،عضو کمیسیون 
آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق 
بازرگانی اصفهان،عضو کمیسیون 
معاونت امور بانــوان اتاق بازرگانی 
اصفهان و عضو کمیسیون شورای 
آموزشــی آموزش وپرورش استان  
از جمله  مســئولیت های کاری او و 
عضویت در مجمع زنان اصالح طلب 
سابقه سیاسی اش به شمار می آید. 
روشــن که ریاســت کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان را برعهده 
دارد، دل مشــغولی هایی از جنس 
دغدغه های زنانــه دارد که همین 
موضوع بهانه این مصاحبه است. او 
که در همین مدت یک سال هم نشان 
داده رابطه دوســتانه ای با رسانه 
 ها دارد، با خوشــرویی پذیرای این 

گفت وگو شد.

سمیه مصور

 در جلسات، باید مطالبات از مدیران 
مشخص و اقدامات عملی آغاز شود 
وگرنه ناگفته پیداست که نشست 
 به تنهایی نمی تواند ما را به اهداف 

برساند
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حرکت انسان دوستانه »نیمار« 
نسبت به هوادارمکزیکی

»نیمار« در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، به خاطر 
ســوژه  تمارض هایــش 
رسانه ها وشبکه های 
اجتماعــی شــده 
اســت؛ اما حرکت 
نه  نسان دوســتا ا
او پیــش از دیدار 
برابر مکزیک را نباید 
فراموش کــرد. مهاجم تیم  
 ملی فوتبال برزیل به»گیلبرتو مارتینس« هوادار 
مکزیک که در جام جهانی حضور یافت تا رویای 
خانواده اش محقق کنــد، یک پیام محبت آمیز 

فرستاد.
ستاره سلسائو نوشت: »ســام گیلبرتو. من در 
این جا حضور دارم تا به تو سام عرض کنم و از 
تو تشکر کنم.  نمی توانم تصور کنم ماه های اخیر 
را چگونه سپری کرده ای، شرایط خیلی سختی 
داشتی ولی به  هر حال در این جا حضور داری تا 

به روی خانواده ات حقیقت ببخشی.«
 این هــوادار مکزیکــی پیش از جــام جهانی 

خانواده اش را در تصادف از دست داده بود.

 انتقاد مورینیو 
از مسئوالن »شیاطین سرخ«

سرمربی منچســتریونایتد از مسئوالن تیمش 
ناراحــت اســت.»ژوزه مورینیو« ســرمربی 
شیاطین ســرخ بافاصله 
پس از پایــان لیگ 
جزیــره لیســت 
بازیکنان مدنظرش 
را برای فصل آتی 
مســئوالن  بــه 
یتد  نا یو منچســتر

تحویل داد.
منچستری ها تاکنون به غیر از »فِِرد« و یکی دو 
بازیکن دیگر نتوانستند عملکرد چندان خوبی 
در نقل و انتقاالت داشــته باشند؛ موضوعی که 
موجب ناراحتی مورینیو ســرمربی شــیاطین 

سرخ شده است.
مورینیو تاکیــد دارد، تمریناتــش را با حضور 
تمام بازیکنان آغاز کند در همین راســتا قرار 
است در روز های آتی جلســه ای را با مسئوالن 

»شیاطین سرخ« داشته باشد.

 واکنش »راموس« 
به خداحافظی از تیم ملی

کاپیتــان تیــم ملــی اســپانیا بــه شــایعه 
خداحافظی اش از بازی های 
ملی واکنش نشان داد.

تیم ملــی فوتبال 
اسپانیا با شکست 
برابر روسیه از جام 
 جهانی ۲۰۱۸ کنار 
رفت؛ جام جهانی  که 
پایان کار »اینیستا« 

در تیم ملی را همراه خود داشت.
در پی ایــن موضوع شــایعاتی هــم مبنی بر 
خداحافظی »ســرخیو راموس« کاپیتان تیم 
ملی اسپانیا از بازی های ملی مطرح شد؛ اما این 
بازیکن اعام کرد که برنامه ای برای خداحافظی 

از تیم ملی ندارد.
راموس دراین باره گفت: »من با درد وحشتناکی 
به خانه می روم و باید ایــن درد را ترمیم کنم.

مطمئن باشــید وظیفه ام این است که تا پایان 
جام جهانی ۲۰۲۰ قطر در تیم ملی باشم تا کمک 

کنیم ناکامی امسال را جبران کنیم.«

»بوفون« دوشنبه در 
پاریسن ژرمن معارفه می شود

بوفون بعد از ۱7 فصل بازی بــرای یوونتوس، 
در پایان فصل گذشــته 
از این باشــگاه جدا 
شد و اکنون گفته 
می شود که راهی 
پاریس خواهد شد.

لوپاریزین گزارش 
داده که »بوفون« روز 
دوشــنبه در پارک دو پرنس به 
همراه »ناصرالخلیفی« حضور خواهد داشت تا 
مراسم معارفه اش را پشت ســر بگذارد. انتظار 
می رود که او قراردادی یک ساله با پاریسی ها 

امضا کند.
پس از جدایــی بوفون از یوونتوس، شــایعات 
زیادی در مورد آینده او مطرح شد و حتی گفته 
می شد که ممکن است او به پارما، باشگاه دوران 
نوجوانی اش برگردد؛ اما این دروازه بان باتجربه 
اعام کرد قصد ندارد دیگر در ایتالیا بازی کند 
و به نظر می رسد مقصد بعدی او »لوشامپیونا« 

باشد.

سختگیری مرد پرتغالی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»سیدمجید حسینی« با درخششــی که تیم ملی در جام جهانی 
داشت، نگاه برخی از باشگاه های اروپایی را به خود جلب کرده است.

در همین راستا یک باشگاه بلژیکی به مدافع استقال پیشنهاد داده 
و او قصد دارد هر چه زودتر کار های انتقالش به این تیم صورت گیرد. 
حســینی یک فصل دیگر با اســتقال قرارداد دارد اما می تواند با 

پرداخت ۱۰۰ هزار دالر، قراردادش را فسخ و از این تیم جدا شود.

حسینی  در آستانه پیوستن به یک تیم بلژیکی

»اشکان دژاگه« به دلیل مصدومیت شدیدی که قبل از جام جهانی 33
داشت، نتوانست در روسیه بازی کند. برای همین به نظر می رسید 
با توجه به نیمکت نشــینی او و همینطور دو مصدومیتی که در دو 
باشگاه آخرش داشت، در اروپا نتواند بازی کند ولی حاال خبر رسیده 
به احتمال فراوان او در »ناتینگهام فارست« باقی می ماند. این باشگاه 

به اشکان پیشنهاد داده تا یک فصل قراردادش را تمدید کند.

تیم بعدی دژاگه مشخص شد
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اردوی پیش فصل پرسپولیس 
چقدر هزینه داشت؟

پرسپولیســی ها برای آماده سازی پیش فصل در 
کشور کرواســی به ســر می برند. اعضای باشگاه 
پرسپولیس مثل فصل گذشته برای آماده سازی 
پیش فصل راهی کشور کرواسی شدند و تمرینات 
خود را در این کشور انجام می دهند. این در حالی 
است که طبق گزارش یک سایت »کروات« اردوی 
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در شهر »واراژدین« 
نزدیک به ۱۰۰هزار یورو برای این شــهر درآمد 
خواهد داشــت، درآمدی که انتظار می رود بخش 
زیادی از حساب باشگاه پرسپولیس پرداخت شود 
چراکه کاروان پرسپولیس با حضور ۲٣ بازیکن و 

۱7همراه، عازم کرواسی شده است.

فیفا، کرواسی را جریمه کرد
کمیته انضباطی»فیفا« اتحادیه فوتبال کرواسی 
را به دلیــل نقض قوانین رســانه و بازاریابی مبلغ 
7۰ هزار فرانک ســوئیس )بیش از 7۰ هزار دالر( 

جریمه کرد.
اعضای تیم ملی کرواســی در طول مسابقه با تیم 
دانمارک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
۲۰۱۸ محصوالت نوشــیدنی غیرمجاز را مقابل 
دوربین به نمایش گذاشتند .این مسابقه روز اول 
ژوئیه در نیژنی نووگرود برگزار شــد و با پیروزی 

کرواسی در ضربات پنالتی به پایان رسید.
همچنین کمیتــه انضباطی فیفا به فدراســیون 
فوتبال کرواســی بابت نقض »قوانین تجهیزات 
فیفا« در ارتباط با نمایش عکسی از یک شخصیت 
کروات توسط دنیل سوباشیچ دروازه بان کرواسی، 

پس از بازی با تیم دانمارک، هشدار داد.

بازیگری که داور جام جهانی شد
»نستور پیتانا« داور 4٣ ساله آرژانتینی که قضاوت 
دیدار حساس اروگوئه و فرانســه در مرحله یک 
چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را برعهده 
داشــت، قبا بازیگر بوده و در سال ۱997 در یک 
فیلم اکشن به اسم »The Fury« )خشم( به ایفای 

نقش پرداخته است.
پیتانا عاوه بر اینکه یک داور باتجربه بین المللی 
اســت، مربــی ژیمناســتیک نیز هســت. او در 
جام جهانی ۲۰۱۸ ابتــدا بــازی افتتاحیه میان 
روسیه و عربســتان را سوت زد و ســپس دیدار 
مکزیک و ســوئد و همچنین کرواسی و دانمارک 
را قضاوت کرد. بازی اروگوئه و فرانســه چهارمین 

تجربه قضاوت او به شمار می آید.

در حاشیه

پیشخوان

دایی: حــرف منتقدان 
تیم ملی را نمی فهمم! پس از حضور »امیر قلعه نویــی« در راس کادر فنــی تیم فوتبال 

سپاهان، گمانه زنی ها درخصوص نقل و انتقاالت بازیکنان سپاهان 
آغاز شد. قلعه نویی خیلی ســریع بازیکنان مورد نظر خود را خرید 
و لیســت خروجی بازیکنان را مشــخص کرد. ابراهیــم صالحی، 
خالدشفیعی، سجادشهباززاده، ســیدپیام نیازمند، شهاب عادلی، 
محمد ایرانپوریان، مهدی کیانی و کی روش استنلی سوارز، بازیکنانی 

بودند که با نظر قلعه نویی جذب شدند. مهدی شریفی، مهدی امینی، 
مســعود حســن زاده، رضا میرزایی، ابراهیم عالمه، ادون حسنی و 
مروان حسین نیز بازیکنان جداشده از سپاهان هستند که یا به دلیل 
اتمام قرارداداز این تیم جدا شدند یا به صورت قرضی به تیم دیگری 
پیوستند. در بین بازیکنان قدیمی تیم  به نظر می رسد علی کریمی 
و عارف غامی، تمایلی به ماندن در تیم سپاهان ندارند و آن گونه که 

از صحبت های قلعه نویی برمی آید، این دو بازیکن در فصل هجدهم 
لیگ برتر فوتبال در سپاهان نخواهند بود. ضمن اینکه چندی پیش 
علی کریمی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرده 
بود که در صورت جدایی از سپاهان، در تیم غیرایرانی بازی خواهد 
کرد و عارف غامی نیز به رغم تمایاتی که برای ماندن در سپاهان 
نشان می داد انگار دوست نداشت در شرایط کنونی در سپاهان باشد.

سپاهان، کریمی و غالمی؛ 
خیلی دور؛ خیلی نزدیک!

سنگ بزرگ جلوی پای سعید
»سعید عزت اللهی« هافبک دفاعی جوان تیم ملی، مثل دیگر ستاره های بازیکنان ایران وضعیت نامعلومی 
دارد. بعد از جام جهانی خیلی ها توقع دارند او هم به لیگ بهتری منتقل شود و بتواند در باشگاه بهتری بازی 
کند. عزت اللهی سال گذشته در حالی که می توانست به لیگ بهتری برود، در روسیه و باشگاه روستوف 
ماند. حاال او در حالی جام جهانی را به پایان رســانده که یک فصل دیگر با باشگاه روستوف قرارداد دارد 
و عما نمی تواند به راحتی به تیم دیگری برود. روس ها نشــان داده اند در این مواقع به سادگی با جدایی 
بازیکنان موافقت نمی کنند و برای آنها مشکل درست می کنند؛ عزت اللهی هم قطعا از این مسئله مستثنی 
نیست. باشگاه روستوف از همین حاال ســنگ بزرگی جلوی پای او قرار داده است. این باشگاه به سعید 
اعام کرده است تنها در صورتی با جدایی او موافقت می کند که باشگاه جدیدش، هفت میلیون دالر برای 

رضایت نامه اش بپردازد.

فرمانده  استقالل کجا می رود؟
»امید ابراهیمی« که یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه بود، قراردادش با آبی پوشان 
به اتمام رسیده و باوجود اصرار این باشــگاه هنوز پای میز مذاکره ننشسته اســت. ابراهیمی در حال حاضر 
 از اســتراحت دو هفته ای ملی پوشان اســتفاده می کند و همراه با همسرش در مســافرت خارج از کشور به 

سر می برد.
این در حالی اســت که برخی از تیم های حاشــیه خلیج فــارس، خواهان به خدمت گرفتــن هافبک ملی 
پوش آبی پوشــان هســتند و جدی ترین مشــتری این بازیکن تیم »االهلی« قطر اســت. ایــن تیم که بار 
دیگر»میان ماچاال« را به عنوان مربی به خدمت گرفته، خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن است. شنیده 
می شود پیشنهاد تیم قطری به ابراهیمی بسیار جدی است و رقم پیشنهادی آنها به این بازیکن به حدی اغوا 

کننده بوده که احتمال پیوستن وی به این تیم را قوت بخشیده است.

قدوس: ایــران را با قلبم 
انتخاب کردم

 بحران دالر به سرخابی ها 
رسید

قلعه نویی: دیدید که گروه 
ما »گروه مرگ« نبــود. وریا 

دراستقالل ماندنی شد

» آگهي مناقصه «  
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شــهرداري اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های 
گلخانه ای بازار گل و گیاه شامل اجرای سازه و اتصاالت مربوطه از جنس فوالد گالوانیزه و پوشش ورق پلی کربنات به همراه خاک برداری و اجرای 
فونداسیون با سیستم هم بندی و حفر چاه ارت جهت ســالن باغ و باغچه به مساحت تقریبی 5۰۰۰ مترمربع و سالن گل های آپارتمانی به مساحت 
تقریبی 5۰۰۰ مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه، جنب بیمارستان فارابی، باغ تندرستی به مبلغ تقریبي ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال براساس مترمربع 
سطح ســالن را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صاحیت حقیقی و حقوقی واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ ۱٣97/۰4/۰9 تا پایان 
وقت اداري )ساعت ۱4:٣۰( مورخه ۱٣97/۰4/۲٣ به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های 
هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پاک 5 مراجعه نموده و پس از کسب اطاع الزم، اقدام به واریز مبلغ 7۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه 
تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب های شماره ۰۲۰۲۰۲5۸77۰۰9 و یا ۰۲۰۲7٣۱۲۰۸۰۰9  نزد بانک ملی شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه 

را از دبیرخانه دریافت نمایند. تلفن تماس : 4- ٣۲6۸٣6۰۱
۱- شرکت کنندگان بایستی دارای توان و تجربه مناسب و حسن سابقه در این زمینه باشند.  

۲- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 66.5۰۰.۰۰۰ ریال طي ضمانت نامه بانکي یا فیش پرداختي الزامي است. 
٣- مدت اجرا 6 ماه شمسی مي باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت ۱4:٣۰( مورخه ۱٣97/۰4/۲4 مي باشد. 
5- پیشنهادات در تاریخ ۱٣97/۰4/۲6 بازگشایي مي شوند. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

  سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان

نوبت دوم

 قاب روز

مسعود شجاعی در میان جهادگران اهواز

»مسعود شجاعی« طبق وعده ای که داده بود در جمع جهادگران دانشجویی شهید چمران 
»اهواز« حاضر شد تا در کمک رسانی به مردم این منطقه مشارکت کند.

در شرایطی که رییس فدراسیون فوتبال از تمدید قرارداد »کارلوس کی روش« تا جام ملت های آسیا خبر داده بود، سرمربی تیم فوتبال  
روز پنچشنبه  بدون هیچ نشانه ای از امضای قرارداد و توافق نهایی با فدراسیون فوتبال، تهران را به مقصد »لیسبون« ترک کرد تا ادامه 

همکاری او با تیم ملی فوتبال در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
کی روش که به همراه تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه توانست با پیروزی برابر تیم »مراکش« و تساوی در برابر تیم »پرتغال« 
برای نخستین بار در ادوار حضورش در جام جهانی ، چهار  امتیازی شود و بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی  را در پنج دوره حضورش در این رقابت ها کسب 

کند، تمدید قراردادش را منوط به پذیرفتن شروطش از سوی فدراسیون فوتبال دانست .
تمدید مذاکره با کی روش به پیش از رقابت های جام جهانی برمی گردد؛ جایی که رییس فدارسیون فوتبال در خالل برگزاری اردوی آماده سازی 
تیم ملی ایران درکشور ترکیه از توافق دوباره با کی روش خبر داد و به دنبال عملکرد خوب تیم ملی ایران در این رقابت ها، وزیر ورزش و جوانان نیز 
از تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. ولی  هر بار کی روش تصمیم گیری در این رابطه را به بعد از مسابقات جام جهانی موکول کرد.

با پایان یافتن  رقابت های جام جهانی، کی روش به همراه  تیم ملی ایران یک روز بعد از بازی با تیم پرتغال راهی تهران شد؛ ولی بعد از گذشت یک هفته، 
تمدید قرارداد کی روش صورت نگرفت تا سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران بدون تعیین وضعیت همکاری اش با تیم ملی، ایران را ترک کند.

آن طور که رسانه ها مطرح کردند »کارلوس کی روش« برای تمدید قرادادش شروطی پیش پای فدراسیون فوتبال گذاشته است از جمله اینکه دستمزدش 
نسبت به قبل 20 درصد افزایش پیدا کند؛ همچنین قراردادش به صورت خودکار تا پایان جام جهانی 2022 قطر در صورت راهیابی تیم ملی ایران به مرحله 

نیم نهایی جام ملت های آسیا تمدید شود.
 همچنین سرمربی تیم ملی ایران خواستار دادن امتیازاتی به تیم ملی ایران در مذاکراتش با مسئوالن فدراسیون فوتبال شد . کی روش در این مذاکرات 
در خصوص برنامه هایش برای آماده سازی تیم ملی مسائلی را مطرح کرده و اردوها و بازی های تدارکاتی مورد نیاز برای بهتر آماده شدن تیم ملی را به 

فدراسیون ارائه کرده است. 
سرمربی تیم ملی  می خواهد که برنامه هایش برای جام ملت ها  از جمله بحث اردوهای تداکارتی و بازی های دوستانه به صورت کامل اجرا شود؛ زیرا با 
توجه به اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی کاهش یافته و نفرات جدید ، کم تجربه و بعضا بدون تجربه بین المللی به تیم اضافه شده اند، این برنامه ها 

می تواند به آماده سازی بازیکنان تیم ملی برای حضور پرقدرت در رقابت های جام ملت های آسیا کمک کند.
 با توجه به اینکه قرار داد کی روش با فدراسیون فوتبال تا پایان جوالی ) مرداد ماه ( اعتبار دارد و  هر روز خبرهایی مبنی با پیشنهاد کشورهای دیگر 
به کی روش مطرح می شود، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال باید باتوجه به فاصله باقی مانده تا جام ملت های آسیا هرچه سریع تر نسبت به قبول یا 
عدم قبول شروط کی روش اقدام کند تا تکلیف تیم ملی هر چه زودتر مشخص شود؛ به طوری که ملی پوشان ایرانی فرصت آماده سازی برای بازی های 

جام ملت های آسیا را داشته باشند.

سختگیری مرد پرتغالی
شروط »کی روش« سد روبه روی توافق؛

نرگس طلوعی 
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شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر« 
با تبریک روز شــهرداری ها و دهیاری ها و روز قلم 
اظهار کرد: هر ۱۵روز یک بار با شرکت در این برنامه 
رادیویی، پاسخگوی سواالت مردم و اقدامات انجام 
شده، خواهیم بود و باتوجه به مردمی بودن این برنامه 
از شهروندان درخواست می کنیم که در نام گذاری 

آن مشارکت کنند.
قدرت ا... نوروزی از مردم اصفهان بابت صرفه جویی 
در مصرف آب تشکر کرد و گفت: شهر با مشکل بزرگ 
کم آبی، خشکسالی و خشــکی زاینده رود مواجه 
اســت، از این رو در کنار مســئوالن استان دغدغه 
تامین آب شــرب و آب مورد نیاز برای کشاورزی را 
داریم؛ زمانی فضای ســبز اصفهان ۱۲ هزار هکتار 
وسعت داشت؛ اما اکنون به پنج هزار هکتار کاهش 
یافته که از این میــزان دو هزار هکتــار در اختیار 

شهرداری است.
نوروزی گفت: ســه هزار هکتار از پنج هزار هکتار 
فضای سبز شهر اصفهان در اختیار ادارات و صاحبان 
باغات اســت که از آنها انتظار می رود برای آبیاری 

فضای سبز از آب شرب استفاده نکنند.
شهردار اصفهان افزود: شهرداری برای آبیاری فضای 
سبز موجود یک قطره  از آب شرب و یا آب زاینده رود 
اســتفاده نمی کند و تنها از پساب بهره می گیریم، 
البته مردم نیز می توانند بر نوع آبیاری شــهرداری 
نظارت داشته باشــند و تخلفات در شیوه آبیاری را 
گزارش کنند و ما نیز  قــول داده ایم که در وضعیت 
 بحران آب با متخلفانی که به شــیوه صحیح آبیاری

 بی توجهی کنند، برخورد کنیم.

 50هزار نفر در روز از مترو استفاده کرده اند
وی با اشــاره به وضعیت حمل و نقل عمومی شهر 
اصفهان تاکید کرد: برای حمل و نقل و روان سازی 
ترافیک، تالش های بســیاری شــده است. اکنون 
در تالش هستیم تا هرچه ســریع تر خطوط دیگر 
متــرو را راه انــدازی کنیم و میزبــان »معاون اول 
رییس جمهور« برای افتتاح فاز سوم خط یک مترو 

خواهیم بود.
نوروزی با بیان اینکه خط یک مترو با ۲۰ ایســتگاه 
راه اندازی شده و کامال در اختیار شهروندان است، 
گفت: نخستین ایســتگاه خط یک متروی اصفهان 

در عاشق آباد و آخرین ایستگاه در صفه واقع شده و 
سرفاصله حرکت قطارها از نیم ساعت به ۱۵ دقیقه 

کاهش یافته است.
نوروزی آمار مسافرانی که به صورت روزانه از مترو 
استفاده می کنند را ۵۰ هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
با توجه به تعطیلی مدارس این رقم هم اکنون به ۴۰ 

هزار نفر در روز رسیده است.
اجرای پروژه خیابان چهارباغ، رونق را به 

کسب و کار مردم باز می گرداند
شــهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه بســیار مهم 
و عظیمــی در خیابــان چهارباغ در حــال انجام 

است، افزود: مدت هاست کســب و کار مغازه داران 
این منطقــه از رونق افتــاده و به همیــن جهت از 
صبوری و همکاری کســبه قدردانی مــی کنیم، 
 اما بــه زودی این گذر فرهنگی بــه یکی از بهترین 
مکان ها برای تردد مردم، گفت و گوهای فرهنگی 
و حضــور گردشــگران تبدیــل خواهد شــد که 
 بیش از گذشــته رونق را به کســب و کار مردم باز 

می گرداند.
وی ادامه داد: حلقه پیاده راهی که قرار است در آینده 
از میدان امام خمینی)ره( تا میدان انقالب تشکیل 
شــود فضایی را به وجود می آورد که به بیشترین 
ترافیک پیاده راه در شهر تبدیل می شود و کسادی 

مغازه داران پایان می یابد.  
شرایط اقتصادی شهرداری خوب نیست

شــهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری به لحاظ 
اقتصــادی وضعیت خوبی نــدارد، تصریــح کرد: 
درآمدهای ناپایدار شهرداری تحت تاثیر قرار گرفته 
و باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند؛ برای 
تحقق این امر تاکنون برنامه های بسیاری را پیگیری 
کرده ایم به طوری که  ۵۰۰ میلیارد تومان از ۸۰۰ 
میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای خط دو مترو را 

از طریق اوراق مشارکت تامین کردیم.
نــوروزی اظهارکــرد: شــهرداری اصفهــان بــا 
ســرمایه گــذاران متعــدد داخلــی و خارجی و 
مدیران بانک ها گفــت و گو کــرده  و در آینده ای 
 نزدیک نتایج ایــن تالش ها برای همگان روشــن

 می شود.

یک قطره از آب شرب برای فضای سبز استفاده 
نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

اجرای طرح »کتاب درمانی« 
در کتابخانه های شهرداری 

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رســانی 
شهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار در 
کشــور طرح کتاب درمانی، در کتابخانه های 

شهرداری برگزار می شود.
محمدرضاکشانی اظهارکرد: درمان بیماری ها و 
رفع مشکالت مردم مهم ترین هدف اجرای طرح 
کتاب درمانی به شمار می رود که در حال حاضر 
هسته اولیه آن تشکیل شــده و اجرای آن را در 

آینده نزدیک رقم خواهد خورد.
وی افزود: کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی 
شــهرداری اصفهان در راستای اهداف خود که 
تامین نیازهای اطالعاتی شهروندان، پرکردن 
اوقات فراغت و افزایش مهارت ها، آگاهی علمی 
و دانش اجتماعی شهروندان است، برنامه ریزی 
های خوبی انجام داده که مهم ترین آنها ایجاد 
دسترسی آســان و ســریع به کتاب ها و منابع 

اطالعاتی است.

 معرفی الگوهای عفاف
 و حجاب در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان برگزاری 
جشنواره »چادرهای آسمانی« را کاری بسیار 
تاثیرگذار دانست و بر ضرورت معرفی نمادها و 
الگوهای عفاف و حجاب از طریق این جشنواره 
تاکیــد کــرد. ســردارمهدی معصوم بیگی در 
جلسه کارگروه نخســتین جشنواره چادرهای 
آســمانی اســتان اصفهان اظهار کرد: برپایی 
چنین جشنواره ای که در راستای ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب برگزار می شــود، کاری بسیار 
مقدس و تاثیرگذار است.ســردار معصوم بیگی 
بر ضرورت معرفــی نمادهای عفاف و حجاب از 
طریق جشنواره چادرهای آسمانی تاکید کرد و 
ابراز داشت: الزم است تا در این جشنواره زنان 
محجبه ای که در عرصه هــای مختلف علمی، 
دانشگاهی، ورزشی، پزشکی و ... دارای رتبه های 
برتر کشوری و بین المللی هستند به عنوان الگو 

به جوانان معرفی شوند.
وی خاطرنشان کرد: همسران و دختران شهدای 
مدافع حرم و مدافعان وطن، زنان پلیس یا یک 
خواهری که 3۰ سال از جانبازی مراقبت کرده 
است، همه اینها می توانند الگوهای خوبی باشند 

که باید برای جوانان امروز مطرح شوند.

رییس شورای اسالمی شهر:
تسهیالت برای تولید مسکن 

جدید در اصفهان ایجاد می شود
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با 
توجه به بررسی روند ســاخت و ساز در اصفهان، 
تسهیالت برای تولید مســکن جدید در اصفهان 

ایجاد می شود.
فتح ا... معین در خصوص بررسی لوایح شهرداری 
در کمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان اظهار 
کرد: در این جلســه در خصوص ایجاد تسهیالت 
بیشــتر برای تولید کنندگان مســکن و احداث 
واحدهــای مســکونی جدید توســط خانوارها 
بررســی های الزم انجــام و در نهایــت کاهش 
تعرفه های ساخت و ســاز و ایجاد تغییر در روند 

صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار گرفت.
وی افــزود: همچنین در مورد ایجاد تســهیالت 
بیشتر برای پرداخت عوارض نوسازی و بخشودگی 
بخشی از بدهی های مالکان بررسی های الزم انجام 

و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

مدیر عامل سازمان قطار شهری:
دغدغه  تامین مالی خط دوم 
متروی اصفهان جدی است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با 
اشاره به آخرین شرایط خط یک متروی اصفهان 
اظهار کرد: برنامه ریزی هایی برای حضور مقامات 
کشوری در مراسم رســمی بهره برداری خط یک 

متروی اصفهان انجام می شود.
محمدرضا بنکدار هاشمی، با اشــاره به اهمیت 
توجه به دغدغه های مالی پروژه ادامه داد: موضوع 
تامین مالی خطوط متروی اصفهان، دغدغه اصلی 
مسئوالن این سازمان است که در این زمینه تالش 

جدی می شود.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه 
خاطرنشان کرد: تالش جدی مجموعه مدیریت 
استان، مدیریت شهری و ســازمان قطارشهری 
اصفهان، رفع مسائل مالی بوده که امیدواریم در 

این زمینه حرکت خوبی صورت گیرد.

مراسم استقبال از پیکر مطهر ۱۰ شهید دوران دفاع مقدس پس از 
36 سال چشم انتظاری خانواده های آنان، همزمان با مراسم عفاف 
و حجاب روز پنجشــنبه ۲۱ تیرماه در میدان امام)ره( اصفهان و 
با حضور گسترده مردم و مســئوالن برگزار خواهد شد.براساس 
مشخصات اعالم شده، 9 تن از این شــهدای واالمقام در عملیات 
رمضان و یک تن دیگر آنان در عملیات بیت المقدس به شــهادت 

رسیده اند؛ 3 تن از این شــهدا گمنام بوده و در ماه محرم تشییع 
خواهند شــد.نکته قابل توجه اینکه ۵ تن از این شهدا نوجوان و 
در سنین بین ۱3 تا ۱۸ سال بوده اند؛ شهید سید رسول حسینی 
دانش آموز سوم متوسطه، شهید محمدرضا میرزاامیری دانش آموز 
اول راهنمایی، شهید سید منصور معین الدین دانش آموز مقطع 
متوسطه، شهید فرزاد سلطانی دانش آموز مقطع متوسطه و شهید 

رمضانعلی ضیایی نیز اسامی پیکرهای مطهر نوجوانانی است که 
همگی در عملیات رمضان به شهادت رسیده و پیکر مطهر آنان پس 
از 36 سال چشم انتظاری خانواده هایشان در شهر اصفهان تشییع 
خواهد شد.مراسم تشــییع پیکرهای مطهر این ۱۰ شهید دوران 
دفاع مقدس از میدان امام)ره( تا چهارراه شکرشکن ادامه می یابد 

و مراسم تدفین در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

پس از 36 سال چشم انتظاری؛

پیکر مطهر ۱۰ شهید دفاع مقدس در اصفهان تشییع می شود

حصر وراثت
4/348  آقای مجید کشکولیان دارای  شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه  
993/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فخری خاموش پور به شناسنامه 717 در تاریخ 97/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر:1- مجید کشکولیان، 
ش.ش 175 نسبت با متوفی فرزند 2- نرگس کشکولی یان، ش.ش 438 نسبت با متوفی 
فرزند 3- زهره کشکولی یان، ش.ش 1536 نسبت با متوفی فرزند 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: 199216 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/349  آقای ساسان نیلفروشان دارای  شناسنامه شماره 127066964 به شرح دادخواست 
به کالسه  957/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کمند دخت کیوانی به شناســنامه 10 در تاریخ 1397/2/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر 
و یک همسر و پدر: 1- ساسان نیلفروشان، ش.ش 1270166964 نسبت با متوفی فرزند 
2- یاسمن نیلفروشــان، ش.ش 1272241726 نســبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا 
خاتم سازان، ش.ش 40924 نسبت با متوفی همسر 4- کیقباد کیوانی، ش.ش 17 نسبت 
با متوفی پدر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م الف: 199178 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 
2 کادر(

حصر وراثت
4/350  آقای بهمن شاه محمدی حیدری دارای  شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست 
به کالسه  980/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عسکرشاه محمدی حیدری به شناسنامه 1381 در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار 
دختر و همسر به اسامی: 1- بهمن شاه محمدی حیدری، ش.ش 1603 نسبت با متوفی 
فرزند 2- حسین شاه محمدی حیدری، ش.ش 1805 نســبت با متوفی فرزند 3- حسن 
شاه محمدی حیدری، ش.ش 514 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول شاه محمدی، ش.ش 
1626 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم شــاه محمدی، ش.ش 11 نسبت با متوفی فرزند 
6- رقیه شاه محمدی حیدری، ش.ش 103 نسبت با متوفی فرزند 7- فاطمه شاه محمدی 
حیدری، ش.ش 485 نســبت با متوفی فرزند 8- زینت شاه محمدی، ش.ش 27 نسبت 
با متوفی فرزند همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199172 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )205 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/351  آقای اصغر زیدی دارای  شناسنامه شماره 409 به شــرح دادخواست به کالسه  
976/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اکبر زیدی کوله پارچه ای به شناسنامه 14 در تاریخ 96/10/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک همسر: 
1- بهرام زیدی، ش.ش 470 نسبت با متوفی فرزند 2- عباس زیدی کوله پارچه ، ش.ش 
808 نسبت با متوفی فرزند 3- اصغر زیدی، ش.ش 409  نسبت با متوفی فرزند 4- حمید 
زیدی، ش.ش 988 نسبت با متوفی فرزند 5- سعید زیدی،ش.ش 407 نسبت با متوفی 
فرزند 6- حبیبه زیدی کوله پارچه،ش.ش 13 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: 199174 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/352  آقای آرمین خدابخشی با وکالت زهرا حاج حیدری ورنوسفادرانی دارای  شناسنامه 
شماره 509 به شرح دادخواست به کالسه  973/97  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج خدابخشی سورشجانی به شناسنامه 

659 در تاریخ 97/2/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و مادر به نام ذیل: 1- آرمین خدابخشی سورشجانی، ش.ش 
1741625505 فرزند 2- جهان خانم شلمزاری، ش.ش 474 مادر متوفی 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: 199175 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/353  خانم مریم جاللی دارای  شناسنامه شماره 4217 به شرح دادخواست به کالسه  
974/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا سلطانی به شناسنامه 1275777465 در تاریخ 1395/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و پدر: 1- مریم جاللی، 
ش.ش 4217 نسبت با متوفی مادر 2- حافظ سلطانی، ش.ش 177 نسبت با متوفی پدر و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199179 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/354  خانم فاطمه حســن دخت دستجردی دارای  شناسنامه شــماره 1344 به شرح 
دادخواست به کالسه  971/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید احمد حسن دخت دستجردی به شناسنامه 3294 در تاریخ 
96/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و پنج دختر به اسامی: 1- سید حسین حسن دخت دستجردی ش.ش 
36 نسبت با متوفی فرزند 2- سید عباس حســن دخت دستجردی ش.ش 1076 نسبت 
با متوفی فرزند 3- سید اکبر حسن دخت دستجردی ش.ش 461 نسبت با متوفی فرزند 
4- سید محمد علی حسن دخت دستجردی ش.ش 130 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول 
حسن دخت ش.ش 24 نســبت با متوفی فرزند 6- صغرا حسن دخت دستجردی ش.ش 
4031 نسبت با متوفی فرزند 7- فخرالسادات حسن دخت دستجردی فش.ش 758 نسبت 
با متوفی فرزند 8- فاطمه حسن دخت دســتجردی ش.ش 1344 نسبت با متوفی فرزند 
9- شمسی بیگم حسن دخت دستجردی ش.ش 217 نسبت با متوفی فرزند 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: 199182 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )223 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/355  آقای حسین ســازش ابهری دارای  شناسنامه شماره 427 به شرح دادخواست به 
کالسه  978/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محسن سازش به شناســنامه 683 در تاریخ 97/3/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر وپدر: 1- شــهناز 
رمضانی بوزانی ش.ش 535 نســبت با متوفی مادر 2- حسین ســازش ابهری ش.ش 
427 نسبت با متوفی پدر 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: 199184 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )130 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/356  خانم نسیمه قاسمی دارای  شناسنامه شماره 5471 به شرح دادخواست به کالسه  
975/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کریم قاسمی به شناسنامه 1242 در تاریخ 97/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر به اسامی: 1- محمدرضا 
قاسمی، ش.ش 233 نسبت با متوفی فرزند 2- علی قاسمی، ش.ش 1525 نسبت با متوفی 
فرزند 3- نسیمه قاسمی، ش.ش 5471 نسبت با متوفی فرزند 4- شهین قاسمی، ش.ش 
2505 نسبت با متوفی فرزند 5- گیتی قاســمی،ش.ش 56303 نسبت با متوفی فرزند و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199186 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/357  خانم محبوبه خواجه خباز دارای  شناسنامه شماره 17418 به شرح دادخواست به 
کالسه  990/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود خواجه خباز به شناسنامه 22036 در تاریخ 96/7/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 
و همســر به نام ذیل: 1- غالمرضا خواجه خباز، ش.ش 1341 فرزند 2- محبوبه خواجه 
خباز، ش.ش 17418 فرزند 3- منصوره خواجه خباز، ش.ش 608 فرزند 4- منیره خواجه 
خباز، ش.ش 1808 فرزند 5- مهدی نمازی، ش.ش 697  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: 199190 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/358  آقای بهنام برجیان دارای  شناسنامه شماره 2784 به شرح دادخواست به کالسه  
991/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسنعلی برجیان به شناســنامه 1170 در تاریخ 96/11/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و یک دختر 
و همسر به اســامی: 1- بهنام برجیان، ش.ش 2784 نســبت با متوفی فرزند 2- افسانه 
برجیان، ش.ش 16038 نسبت بامتوفی فرزند 3- ســکینه برجیان، ش.ش 287 نسبت 
با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199192 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )142 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/359  آقای علیرضا قربانی دارای  شناســنامه شــماره 2032 به شــرح دادخواست به 
کالسه  986/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن قربانی سینی به شناســنامه 84 در تاریخ 97/2/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و یک 
همسر: 1- علیرضا قربانی، ش.ش 2032 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد قربانی سینی، 
ش.ش 2832 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا قربانی سینی، ش.ش 1456نسبت به متوفی 
فرزند 4- زهره قربانی سینی، ش.ش 569 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم قربانی، ش.ش 
2960 نسبت با متوفی فرزند 6- سمیه قربانی سینی، ش.ش 4074 نسبت با متوفی فرزند 
7- کبری قربانی ســینی، ش.ش 1599 نسبت با متوفی همســر والغیر.  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: 199195 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/360  خانم زهرا نصر اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
983/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی نصر اصفهانی به شناسنامه 5 در تاریخ 96/11/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر و دو دختر و یک همسر: 
1- حمید نصر اصفهانی، ش.ش 887 نســبت با متوفی فرزند 2- حجت نصر اصفهانی، 
ش.ش یک نسبت با متوفی فرزند 3- ســعید نصر اصفهانی، ش.ش 56 نسبت با متوفی 
فرزند 4- ولی نصر اصفهانی، ش.ش 915 نسبت به متوفی فرزند 5- زهرا نصر اصفهانی، 
ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 6- زهره نصر اصفهانی، ش.ش 4082 نسبت با متوفی 
فرزند 7- عزت نصر اصفهانی، ش.ش 7 نســبت 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: 199198 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/361  آقای محمد علی قنبریان دارای  شناسنامه شــماره 763 به شرح دادخواست به 
کالسه  987/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فخری شعربافچی زاده به شناســنامه 58105 در تاریخ 96/6/31 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پسر و 

یک همسر: 1- احمدرضا قنبریان، ش.ش 1243 نسبت با متوفی فرزند 2- امید قنبریان، 
ش.ش 50204 نسبت با متوفی فرزند 3- میالد قنبریان، ش.ش 5772 نسبت با متوفی 
فرزند 4- محمد علی قنبریان، ش.ش 763 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: 199200 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/362  آقای حمید عدالت خواه دارای  شناسنامه شــماره 1893 به شرح دادخواست به 
کالسه  988/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر عدالت خواه به شناســنامه 237 در تاریخ 96/8/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- محمدرضا عدالت خواه، ش.ش 1392 فرزند 2- حمید عدالت خواه، ش.ش 
1893 فرزند 3- محبوبــه عدالت خواه، ش.ش 44147 فرزند 4- ســهیال عدالت خواه، 
ش.ش 44148 فرزند 5- زهرا روستا زاده شیخ یوسفی، ش.ش 258 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: 199202 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/363  آقای حمید عدالت خواه دارای  شناسنامه شــماره 1893 به شرح دادخواست به 
کالسه  989/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا روستازاده شیخ یوسفی به شناسنامه 258 در تاریخ 96/10/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر: 
1- محمدرضا عدالت خواه، ش.ش 1392 نسبت با متوفی فرزند 2- حمید عدالت خواه، 
ش.ش 1893 نســبت با متوفی فرزند 3- محبوبه عدالت خواه، ش.ش 44147 نسبت با 
متوفی فرزند 4- سهیال عدالت خواه، ش.ش 44148 نسبت با متوفی فرزند.  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: 199171 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/364  خانم معصومه قربانعلی دارای  شناسنامه شــماره 1274 به شرح دادخواست به 
کالسه  972/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر فخر زارع  به شناســنامه 755 در تاریخ 91/5/18 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- معصومه قربانعلی، 
ش.ش 1274 همســر متوفی 2- صدیقــه لرپری زنگنــه، ش.ش 21969 مادر متوفی 
3- هاجر فخر زارع، ش.ش 5650 فرزند 4- زهره فخــر زارع، ش.ش 1270176854 
فرزند 5- داود فخر زارع، ش.ش 9418 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199169 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )144 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/365 شماره ابالغنامه: 9710106805101554 شماره پرونده: 9709986805100340 
شماره بایگانی شــعبه: 970340   خواهان آقای محســن همت دادخواستی به طرفیت 
 خوانده خانم مریم غبیشــاوی فرزند حنون به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805100340 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/05/21 ســاعت 8 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 199104 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )160 

کلمه، 2 کادر( 

یک قطره از آب شرب برای فضای سبز استفاده نمی شود
شهردار اصفهان:
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امام صادق )علیه السالم(:
  واپسین شخصى كه مى  میرد، امام است تا كسى 

بر خداونداعتراض نكند كه او را بدون حجت 
الهى، رها كرده است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

هر انسانی یک اسم دارد و نام گذاری برای یک نوزاد می تواند 
سرنوشت او را تحت تاثیر قرار دهد. 

اسم افراد در زندگی آنها تاثیر زیادی دارد؛ بنابراین وظیفه 
پدر و مادر است که برای فرزندشان نام نیکو انتخاب کنند. 
هر اســمی با یکی از حروف الفبا آغاز می شــود؛ در ادامه 
خصوصیات و ویژگی هــای افرادی را که نام شــان با حرف 

»الف« آغاز می شود، برای شما آورده ایم.
زمانی که زندگی آرزوهایتان را بدون زحمت برآورده می کند، 
کم کم به این شــرایط عادت می کنید؛ در نتیجه زمانی که 
در موقعیتی ســخت قرار می گیرید، از اعتماد به نفس الزم 

برخوردار نیستید.
اما این حرف ها در باره آدم هایی که نام شان با حرف اول الفبا 

آغاز می شود، صدق نمی کند. آنها رهبر هایی مادرزاد هستند 
که به خوبی می دانند چگونه در میان جزر و مد های زندگی، 

تمرکز روی هدف شان را از دست ندهند.
اگر اسم تان با حرف »الف« آغاز می شود، پس شخصیت شما 
مملو است ازخصوصیات قدرتمند، هرچند ممکن است برای 

خودتان آشکار نباشد. 
شما دارای شــخصیتی چند الیه هستید که همین مسئله، 
این امکان را به شما می دهد تا دنیا را به میل و نفع خودتان 

تغییر دهید.
 این افراد آن قدر هوشمند هســتند که هیچ وقت همرنگ 
جماعت نشــوند و در مواقع ضروری، به تنهایی برای هدف  

خود بجنگند و همیشه هوشیار بمانند.
اگر نام  شــما با  »الف« آغاز می شــود، به خودتان مطمئن 
هســتید که همیــن اعتماد به نفــس، کلید رســیدن به 

خواسته هایتان خواهد بود. 
به خوبی می دانید چگونه گاهی اوقات بــا بی تفاوت بودن 
نسبت به مشکالت، خودتان را در اولویت قرار دهید. فراموش 

نکنید آرامش روانی تان مهم ترین موضوع است.
همیشــه روی هدف تان متمرکز هســتید؛ هیچ اهمیتی 
ندارد چقدر موضوع برای حــواس پرتی وجود دارد. تمرکز 
و تعهدتان مثال زدنی است. نگاه شــما تا وقتی به مرادتان 
نرسیده اید، روی هدف تان خواهد بود. کوشش و تالش تان 
در راه صبورتر شدن اســت، اما در هر موقعیتی به سرعت 
می توانید واکنش نشان دهید. شما بسیار جذاب، با نزاکت 
و روشــنفکر هســتید. رعایت ادب و نزاکت اهمیت زیادی 
برای تان دارد. طعنه ها و زخم زبان های دیگران روی شــما 
بی اثر است. صحبت درباره احساسات تان برای شما مشکل 
است و با پشتکار زیاد از قلب تان پاسداری می کنید. همیشه 
تالش می کنید بهترین تاثیر را بر رابطه دیگران داشته باشید. 
شما در رقابتی دائمی و توقف ناپذیر به سر می برید تا هر روز 
انسان بهتری از روز قبل باشید. شما فردی شیرین، مطلوب و 
 دلخواه اطرافیان  خود هستید، اگر نام تان با حرف »الف« آغاز 

می شود.

اگراولاسمشمابا»الف«آغازمیشود...

هدیزینالعابدین

تصویریجالب
ازدرگیری
شدید»ببر«
نَرومادهدر
پارکملی

»راجستان«هند

عکس روز

دوخط کتاب

قاتالن»وحیدمرادی«حرفنمیزنند
چند روز پس از کشته شدن شــرور معروف تهرانی در زندان، 

تاکنون قاتالن »وحید مرادی« اعتراف نکرده اند. 
آنها هیچ کدام ضربه نهایی به قلــب او را گردن نمی گیرند و هر 
کدام هم قسم شده اند و فقط یک چیز را بر زبان می آورند و آن 

این است که هر سه نفر آنها چاقو داشته اند. 
این اشخاص، دالیل خود را از درگیری با عقاب ایران، گنده الت 
بودن او عنوان کرده اند و بعد از درگیری در حیاط زندان و ادامه 
داشتن آن اقدام به قتل وحید امیری با قمه های دست ساز خود 

کرده اند.
روز قتل، پنج ضربــه چاقو به وحید مرادی که بــه اتهام قتل و 
شــرارت در زندان بود، اصابت کرد که تنها یک ضربه به قلبش 

موجب مرگ او شد. 

شــده و ما هم آن را بارها 
تجربــه کردیم. تــا وقتی 
وضع مان خوب نبود، دور و 
برمان شلوغ بود؛ اما همین 
که شــرایط بهتــری پیدا 

کردیم تنها ماندیم!

آب زیپو
»آناویم شنایدر«

نمی شود به جنگ 
حسادت رفت

با هیچ چیز نمی شــود به 
جنگ »حســادت« رفت. 
پدرم می گفت: حسادت 
خوره  جــان آدم و حیوان 
اســت. این ضرب المثلی 
اســت که به تجربه ثابت 

هتل »پری دودکش« هتلی سنگی با قدمت ۱۵۰۰ ساله است که جادوی 
پری ها هنوز هم در آن جریان دارد. محیطی زیبا، صمیمی و آرام دارد برای 
خانواده و زوج هایی که »کاپادوکیا« ترکیه را برای سفر انتخاب کرده اند. 
اتاق ها با روتختی، فرش و وسایل رنگی تزئین شــده  و شما می توانید با 
کتری برای خود چای آماده کرده و آنجا را مانند خانه خود بدانید. فضای 
گرم و صمیمی این هتل که در دل کوهســتان و سنگ های توفا بنا شده، 
اتاق هایی دارد با دکوراســیون ســنتی و ظرفیت های مختلف که دارای 
تمام امکانات رفاهی، اینترنت رایگان و تراســی رو به منظره ای زیبایی از 

دره»کاپادوکیا«ست و همه اینها، جادوی پری ها را یادآور می شوند.

اقامتدرهتلیکه»جن«دارد!

یک نابغه هشت ساله که دوران دبیرستان خود را در مدت زمان تنها ۱/۵ سال به 
پایان رساند، وارد دانشگاه شده است. »الئورنت سیمونس« بلژیکی دارای نمره 
آی کیوی ۱4۵ است. الئورنت باید دوران دبیرستان را در مدت زمان شش سال 
به اتمام می رساند، اما او در مدت ۱8 ماه موفق شد دبیرستان را به اتمام برساند. 
این نابغه اکنون در حال سپری کردن تعطیالت دو ماهه قبل از ورود به دانشگاه 
است. او که پیش تر دوست داشت یک جراح یا ستاره شناس شود، در گفت وگو 
با رادیو RTBF بلژیک گفت اکنون می خواهد در رشته کامپیوتر به تحصیل ادامه 
دهد. او گفت: به خاطر وسعتی که ریاضی دارد، به این درس عالقه مندشده است.

نابغهایکهدر8سالگیوارددانشگاهشد!

اینستاگردی

بهارهبا»چادر«

»بهاره رهنما« و همسرش در آرامگاه »بایزید بسطامی«.

قتلفرزندامامجمعهسابقخاشامنیتینیست
حوالی ساعت هشت صبح روز پنجشــنبه مولوی »عبدالشکور کرد)ترشاپی(« 
استاد حوزه و دانشگاه و فرزند مولوی »عبدالســتار کرد« امام جمعه فقید اهل 
سنت خاش، در خیابان امام بخش خاش مورد ســوءقصد قرار گرفت و به قتل 

رسید.
پس از این حادثه برخی از کانال های تلگرامی با امنیتی نشــان دادن موضوع، 
شایعه ترور مولوی عبدالشکور  کارمند ۵۰ ساله اداره بهداشت را مقابل مسجد 
جامع توحیدیه اهل سنت خاش مطرح کردند. حتی یکی از کانال های تلگرامی 

معاند مدعی شد که قرار بوده این ترور هفته گذشته اجرایی شود!
اما ساعاتی بعد حجت االســالم»علی موحدی راد« دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با فارس در زاهدان، با رد کردن 
شایعه امنیتی بودن ترور مولوی عبدالشکور، گفت: حدود 4 یا ۵ سال قبل افرادی 
توسط طایفه فرد مقتول به قتل رسیده بودند و بارها عبدالشکور را تهدید کرده 
بودند؛ متاسفانه امروز تهدیدشان را عملی کردند. او  با بیان اینکه حادثه امروز 
کامال طایفه ای بود، اضافه کرد: قاتل مولوی عبدالشکور  شناسایی و دستورات 
برای دستگیری صادر شده است. عمومی و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه استفاده از سالح های غیرمجاز توسط افراد فاقد صالحیت موجب 
بروز این گونه حوادث می شود، گفت: مردم اعتماد کامل به دستگاه قضائی داشته 

باشند و یقین بدانند با مخالن امنیت به طور قاطع برخورد خواهد شد.

از شایعه تا واقعیت

حادثه

تغییرپوششمجریزنتلویزیون

»الهام صفوی زاده« با انتشــار عکسی در اینســتاگرامش نوشــت: همه مردم در عقاید، 
دیدگاه ها، باورها، انتخاب ها، تصمیم ها و نظرات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس 
مانند دیگری نیســت. مهم نیســت ما چقدر آن عقاید را باور داریــم؛ کمترین کاری که 
حداقل در ظاهر می توانیم انجام دهیم، این اســت که به جای ایجــاد دیوار و فاصله، پل 
ارتباطی بسازیم.ِ به نظرم تا زمانی که باب تبادل نظر باز باشد، بدون توهین و اجبار بسیار 
هم نیکوست. چادر یک پوشش است، مانتو یک   پوشش است و همه در قالب چارچوب و 
موازین کشور قابل احترام است. شما چطور فکر می کنید؟ پ.ن: باالخره مهم ترین یا شاید 

سخت ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم... از امروز می خواهم خودم باشم... همین.

نود و دومین دوره از رقابت های هات داگ خوری در جزیره کانی ایالت نیویورک 
برگزار شد و »جوئی چست نات« قهرمان دور قبل با خوردن 74 هات داگ در 
۱۰ دقیقه رکورد جهانی را از آن خود کرد. چست نات که طی ۱2 سال گذشته، 
۱۱ بار قهرمان شده است این بار با خوردن 74 هات داگ در ۱۰ دقیقه رکورد 
جهانی را نیز شکست. رکورد پیشین او 73 هات داگ و نصفی بود که در سال 
2۰۱6 ثبت شده است. »کارمن ســین کاتی« و »دارن بریدن« از رقبای او به 

ترتیب با خوردن 63 و 43 هات داگ در رتبه های دوم سوم قرار گرفتند.

خوردن۷۴هاتداگدر۱۰دقیقه!

بازگشت»منوشما«
بارضارشیدپوریافرزادحسنی؟

تهیه کننده »من و شــما« از پخش ســری جدید این برنامه با 
تغییراتی در محتوا، از جمعه آینده خبر داد.»هادی قندی« درباره 
سری جدید برنامه »من وشما« گفت: این برنامه از جمعه هفته 
آینده از شبکه »شما« روی آنتن می رود، اما مجری برنامه هنوز 
مشخص نشده است و قرار اســت با رضا رشیدپور و فرزادحسنی 
به عنوان گزینه هــای اصلی اجرا، همچنین بــا آرش ظلی پور و 
حمیدفراهانی صحبت کنیم. او ادامــه داد: تیتراژ برنامه عوض 
می شود و قرار است شهاب مظفری، مسعود صادقلو و گرشا رضایی 

آن را بخوانند و پیمان قانع، دکور برنامه را طراحی می کند.

قاب شیشه ای

خوانندهمحبوبترک
باالخرهبهایرانآمد

»الیاس یالچینتاش« یکی از خواننده های جوان و مشهور کشور 
ترکیه اســت که در ایران نیز طرفداران زیادی دارد . این خواننده 
متولد سال ۱۹8۹ در شهر »ارزنجان« ترکیه است و در سال 2۰۱۵ 
نخستین آلبومش را منتشر کرده است. او به دلیل طرفداران زیادش 
در ایران مجوزهای الزم را برای اجرای کنسرت در ایران گرفت و در 
شهر کیش در تاالر شهر کنسرت خود را برگزار کرد که با استقبال 
بسیار زیادی مواجه شد. مسئوالن پیش از این نیز کنسرت او را در 
بندر انزلی لغو کرده بودند. این خواننده، تک آهنگی با نام »هیچ« 

نیز با »مسعود صادقلو« خواننده ایرانی اجرا کرده است. 

موسیقی
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شهر باید از حالت »مردانه« خارج شود

8

گفت وگویی از جنس دغدغه های زنانه با »فریده روشن«؛

9

مانند  خرمشهر وآبادان خواهیم شد
نماینده اصفهان درمجلس با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی استان هشدارداد:

3

دغدغه  تامین مالی خط دوم متروی اصفهان جدی است
مدیر عامل سازمان قطار شهری:

حاشیه نوشتی بر یک ایده شهردار؛11

3
 خواهران! لطفا به داد 

فرش اصفهان برسید

درآمدهای مالیاتی اصفهان 
افزایش۲۰ درصدی یافت

3

8

 دو دوتا چهارتای تئاتر
 در اصفهان!

4

 بر اساس اعالم سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان؛

11

پس از 36 سال چشم انتظاری؛

 پیکر مطهر ۱۰ شهید دفاع مقدس 
در اصفهان تشییع می شود

مراسم استقبال از پیکر مطهر 10 شهید دوران دفاع مقدس پس 
از 36 سال چشم انتظاری خانواده های آنان، همزمان با مراسم 
عفاف و حجاب روز پنجشنبه 21 تیرماه در میدان امام)ره( اصفهان و با 

حضور گسترده مردم و مسئوالن برگزار خواهد شد...

 دستگیری 40 شرور مسلح 
در اصفهان

گزارش یک درخواست
دولت پول نمی دهد، بنیاد شهید بودجه ندارد و مدرسه شاهد پول می خواهد؛

 شهردار اصفهان:

یک قطره از آب شرب برای فضای سبز استفاده نمی شود

آگهی تجدید مزایده
شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/156 مورخ 97/02/29 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان 
مدیریت اجرای بازار روز )جمعه( واقع در فالورجان – بلوار سپاه – کوچه شهید کریم زاده با مساحت تقریبی 3450 مترمربع را 
طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید .

قیمت پایه مزایده:
الف( قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناســی ماهیانه مبلغ 14/000/000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود.
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/23 به دبیرخانه 

حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده ، چاپ آگهی و...  به عهده برنده مزایده می باشد . 

د ( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

جواد نصری  شهردار فالورجان

نوبت دوم

فرا رسیدن هفته مالیات)23 - 16 تیرماه( را به کلیه فعاالن اقتصادی و کارکنان شریف 
امور مالیاتی استان اصفهان تبریک گفته و امیدواریم در مسیر سازندگی و توسعه کشور 

و تحقق اهداف اقتصادمقاومتی گام هایی استوار بردارند.

به مناسبت هفته مالیات

روزنامه زاینده رود
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تیرماه سال گذشته به صورت رسمی امکان دسترسی 
شــهروندان به اطالعات نهادها و ارگان های دولتی 
با راه اندازی سامانه شفاف ســازی، امکان پذیر شد. 
هدف از این کار دسترسی همگانی به صورت آزادانه 
از طریق ســامانه  انتشار و دسترســی آزاد اطالعات 
به اطالعــات نهادهای دولتــی و نیمــه دولتی که 
شامل آمار رســمی، آیین نامه ها و ضوابط، اطالعات 
قراردادها، آیین نامه های مشارکت اشخاص در اجرای 
اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان 
از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست ها و 
خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد 
دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش ها و مراحل ارائه 
خدمات سیستم به جامعه، انواع اطالعات نگهداری 

شده و آیین نامه دسترسی به آنها بود. 
چطور می توان از ادارات درخواست ارائه 

اطالعات داشت؟
ماده یک آیین نامه اجرایی ماده )۸( قانون انتشــار و 
دسترسی آزاد به اطالعات توضیح می دهد: هر شخص 
حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواســت خود 
برای دسترســی به اطالعات را به صــورت برخط از 
طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت نام در سامانه 
به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، 
پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری 
به واحد اطالع رســانی موسســه درخواست شونده، 
تسلیم کند.بر این اساس، کاربر درخواست خود را از 
طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات رسیده است، تکمیل و 
ارسال می کند و دســتگاه ها نیز ۱۰ روز مهلت دارند 
اطالعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که 
این زمان به تاخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، 
شکایت خود را ثبت می کنند تا از طریق کمیسیون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات پیگیری شود. 
مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ های 
دستگاه ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر 

خواهد شد مگر اینکه حاوی اطالعات شخصی باشد.
در یک سالگی طرح شفاف سازی ،چه اتفاقی 

افتاده است؟

بر اساس گزارش آماری ســامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات با گذشت یک ســال از آغاز فعالیت 
این سامانه، از ۵۰۹ دستگاه زیرمجموعه قوه مجریه 
۲۹۱ دســتگاه و از ۱۰ دســتگاه زیرمجموعــه قوه 
مقننه، ۸ دستگاه به این سامانه متصل شده اند.از ۱۱ 
دستگاه زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها یک دستگاه 
به این ســامانه متصل شده اســت که نشان دهنده 
حضور کمرنــگ دســتگاه های زیرمجموعه این قوه 
در راستای اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به 
اطالعات است.همچنین مطابق این گزارش، تمامی 
۳۱ استانداری کشــور به این سامانه متصل شده اند؛ 
اما از میان شهرداری های کشور که تعداد آنها مطابق 
دســتورالعمل های این قانون می بایســت به سامانه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بپیوندند، ۳۱ عدد 
است، تنها ۵ شهرداری )شامل تهران، کرج، اصفهان، 

مشهد و کرمانشاه( به این سامانه پیوسته است.
کدام نهادها در شــفاف ســازی پیشتاز 

بوده اند؟
میانگین پاسخگویی دســتگاه های متصل به سامانه 
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، به درخواست ها 
و شکایات در ســامانه ۷۸ درصد اســت که در این 
میان، وزارتخانه هایی مانند کشور، جهاد کشاورزی، 
امور خارجه و صنعت، معــدن و تجارت و همچنین 
ســازمان هایی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشــگری، ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران، معاونت امور 
مجلس ریاست جمهوری، ســازمان ملی استاندارد، 
سازمان انرژی اتمی و چند دستگاه دیگر، با باالترین 
میانگین پاســخگویی یعنی ۱۰۰ درصــد، در صدر 
پاسخگوترین دستگاه ها به مطالبات مردمی قرار دارند.

همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی با میانگین ۹۹ 
درصدی، بانک مرکزی با میانگین ۹۶ درصدی، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بــا میانگین ۹۵ درصدی، 
وزارتخانه های نیــرو و کار، تعاون و رفاه اجتماعی هر 
کدام با میانگین ۸۸ درصدی، در رده های قابل قبول 
میانگین پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارند. 
در مقابل، دســتگاه هایی مانند جمعیت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران، ســازمان امور سینمایی و 
سمعی بصری و استانداری های خوزستان، کرمانشاه 
و کردستان، با صفر درصد پاسخگویی به نسبت تعداد 
درخواست ها، در پایین ترین رده دستگاه های پاسخگو 
در این سامانه قرار گرفته اند.بر اساس همین گزارش، 
میانگین پاسخگویی مجلس شورای اسالمی هم به 
درخواست های شــهروندان ۱۷ درصد است که عدد 
پایینی است. این عدد در مورد قوه قضائیه ۹۲ درصد 
اســت؛ البته ذکر این نکته ضروری اســت که از این 
قوه، تاکنون تنها یک دســتگاه یعنی روزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی ایران به سامانه انتشار و دسترسی 

آزاد به اطالعات متصل شده است.
درخواستی که خبرساز شد

اخیرا درخواست نماینده شاهین شهر از استانداری 
اصفهان مبنی بر شفاف سازی در زمینه هزینه های 
تعمیر و تغییر دکوراســیون دفتر و خانه اســتاندار 
اصفهان خبرساز شــده اســت. اینکه یک نماینده 
به صورت علنی و کمی با چاشــنی هــای تبلیغاتی 
درخواست این شفاف ســازی را داشته باشد به ذات 
خود امر پسندیده ای است؛ اما اینکه این درخواست 
ها شائبه سیاســی در جامعه پیدا کند می تواند اصل 
این شفاف سازی را با مشــکل مواجه سازد و آن را به 
سرنوشــت ده ها طرحی دچار کند که در سایه سیاه 
نمایی های جناحی و جنگ های خود محورانه برخی 

از سیاستمداران عمال عقیم ماند.
هنوز دسترسی مردم به اطالعات اقتصادی 

مدیران کامل نیست
راه اندازی ســامانه مزبور در جهت شــفاف ســازی 
پرداخت ها در دســتگاه های اجرایی اگر چه فرصت 
خوب و مطلوبی اســت؛ اما هنوز در برخــی از موارد 
کاســتی های جدی دارد از جمله حقــوق مدیران و 
پرداخت هایی که در سال گذشــته نیز تحت عنوان 
حقوق های نجومی خبر ســاز شــد؛ هر چند رییس 
جمهور پس از حرف و حدیث ها بر ســر حقوق های 
باال در دســتگاه های دولتی خواســتار اصالح نظام 
حقوقی پرداخت ها و رفع خألهــای قانونی در قالب 
یک الیحه شد و به شناسایی علل تخلفات آن شد؛ اما 
هنوز و پس از گذشت بیش از یک سال هنوز خبری 
از سامانه شفاف سازی در زمینه حقوق های مدیران 
دولتی نیست؛ اگرچه برخی از بدنه دولت و قوه مقننه 
معتقد هستند که ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران 
اگر چه الزم و ضروری اســت؛اما امکان مشــاهده و 
دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران دستگاه های 
خاص و مشاغل حساس همچون قضات هنوز وجود 
ندارد به نظر می رســد اگر هم زمانی قرار بر شــفاف 
سازی در بدنه مدیریتی کشور باشــد در نهایت این 
مسئله در حوزه مدیران میانی خواهد ماند و برخی از 
مدیران و حتما نمایندگان از شفاف سازی در میزان 
 پرداختی هــا و دریافتی های خــود مصون خواهند

 ماند.

نشست کابینه انگلیس درباره 
پرونده مسمومیت دو انگلیسی

انگلیس، نشســت فوق العاده کابینــه را درباره 
مسمومیت یک زوج انگلیســی به روش مشابه 
»اسکریپال« جاسوس پیشین روس تبار برگزار 
می کند.پلیس اعالم کرد: یک زوج انگلیسی که 
روز شــنبه بیهوش در خانــه ای در ایمزبری در 
جنوب غربی انگلیس پیدا شدند، با همان سمی 
مسموم شــده اند که در ســوء قصد به جان یک 
جاسوس سابق روسیه و دخترش مورد استفاده 
قرار گرفتــه بود.به گزارش بی بی ســی، پیش از 
این در ماه مارس، ســرگئی اسکریپال، جاسوس 
دوجانبه روس تبــار و دخترش »یولیا« با همین 
سم مسموم شــدند و مقام های بریتانیایی دولت 
روسیه را به سوءقصد به آنها متهم کردند.بر اساس 
شــواهد موجود، احتمال مســمومیت تصادفی 
این زوج با ســم نوویچوک بیشــتر از سوءقصد 
برنامه ریزی شــده به آنهاســت.پلیس دو خط 
تلفنی امداد رسانی به کسانی که نگران هرگونه 

مسمومیت مشابه هستند، ایجاد کرده است.

کارمندشرکت امنیتی اسرائیل 
متهم شناخته شد

یکــی از کارمنــدان شــرکت امنیتــی رژیــم 
صهیونیســتی به ســرقت اطالعــات محرمانه 
ســایبری و تالش برای فروش آنها در بازار سیاه 

متهم شده است.
بر اساس شکوائیه صادره از سوی دستگاه قضائی 
رژیم صهیونیســتی، یکی از کارمندان شــرکت 
امنیتی »NSO« مرتبط با آماده سازی و فروش 
تسلیحات ســایبری متهم به ســرقت اطالعات 
محرمانه ســایبری و تالش برای فروش آنها در 
بازار ســیاه شده است.در شــکوائیه صادره علیه 
وی، تماس با نهادهای خارجی به منظور فروش 
یک »هارد دیســک« حاوی کدهای محرمانه به 
قیمت ۵۰ میلیون دالر عنــوان اتهامی این فرد 
بیان شده است.رســانه صهیونیستی بدون ارائه 
اطالعات بیشــتری درباره نــام و هویت کارمند 
مذکور تنها اعالم کرد که وی در ماه آوریل از کار 

اخراج شده بود.

رویترز: 
تحریم نفت ایران، بهای بنزین 

در آمریکا را باال می برد
رویترز در مطلبی نوشت: واشنگتن نمی تواند نفت 
ایران را تحریم کند و به طور همزمان بهای بنزین 
در آمریــکا را نیز تعدیــل کند.تنش ها در دولت 
آمریکا بین انتخاب اولویت سیاست خارجی این 
کشور )تحریم ایران( و یا محاســبات انتخاباتی 
)پایین نگه داشــتن بهای ســوخت(، اظهارات 
مقامات این کشــور درباره بهای نفت را توضیح 
می دهد.دونالــد ترامپ، رییــس جمهور آمریکا 
اکنون ســازمان کشــور های صادر کننده نفت 
)اوپک( را مقصر افزایش شدید بهای نفت دانسته 
است که بر بهای متوســط بنزین در آمریکا تاثیر 
گذاشته اســت. گفته می شــود بهای بنزین در 
آمریکا نزدیک بــه ۳ دالر در هــر گالن افزایش 

یافته است.

ردپای »گرگ وال استریت« 
در دستگیری نخست وزیر مالزی

 نخســت وزیر ســابق مالزی در حالی دستگیر 
شــده که رســوایی مالی در تهیه فیلم »گرگ 
وال اســتریت« یکــی از مواردی اســت که وی 
باید پاسخگوی آن باشــد. این چهره سیاسی به 
تازگی در مالزی دستگیر شــد و این کمتر از دو 
ماه پس از آن اســت که وی در کمال ناباوری در 
انتخابات شکست خورد و از کرسی قدرت پایین 
کشیده شد. وی از جمله افرادی بود که از سوی 
دادگستری آمریکا در سوء اســتفاده از صندوق 

مالی کشورش متهم شده بود.

شفاف سازی اقتصادی، مصونیت را از مدیران می گیرد

امام جمعه موقت تهران:
اختالف  میان شیعه و سنی 
خواست صهیونیست هاست

امام جمعه موقت تهــران با بیان اینکه نفرین 
بر کســانی، ازجمله تشــیع انگلیسی که در 
شبکه های تلویزیونی باعث اختالف شیعه و 
سنی می شوند، گفت: اختالف اندازی و به هم 
ریختن جهان اسالم کار صهیونیست هاست.

محمد امامی کاشــانی اظهار داشــت: رهبر 
انقالب اخیرا در دانشــگاه امام حســین)ع( 
جمله جالبــی فرمودند مبنی بــر اینکه باید 
دربرابر دشــمن، به مردم نزدیک شویم. این 
فرمایش همان بیان و کالم امام ششم)ع( است 
که دشمن نتواند نفوذ کند.وی  گفت: نفرین 
بر کسانی، از جمله جریان تشیع انگلیسی که 
در شبکه های تلویزیونی باعث اختالف میان 
شیعه و سنی می شوند. اختالف اندازی و به هم 
ریختن جهان اسالم کار صهیونیست هاست.

امــام جمعــه موقت تهــران تصریــح کرد: 
صهیونیســت ها در میان مسلمانان اختالف، 
تشنج و آشوب ایجاد می کنند و از سوی دیگر 
در رســانه های خود به نمایش می گذارند تا 
بگویند حقیقت اسالم این است.آیت ا... امامی 
کاشانی گفت: همانطور که امام صادق)ع( در 
دوران خود وحدت میان مسلمانان را دنبال 
می کردند، امروز هم وحدت کلمه در جمهوری 

اسالمی خواست امام زمان)عج( است.

احضار سفرای فرانسه، بلژیک و 
کاردار آلمان به وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفرای 
فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان به وزارت امور 
خارجه خبر داد.بهرام قاســمی گفت: در پی 
دستگیری یکی از دیپلمات های کشورمان در 
کشور آلمان که به درخواست پلیس فرانسه 
صورت گرفته است، سفرای فرانسه، بلژیک و 
کاردار آلمان )در غیاب سفیر( به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شدند.سیدعباس عراقچی 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با 
سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض 
شدید جمهوری اسالمی ایران به دستگیری 
دیپلمات ایرانی را اعالم کرد  خواستار آزادی 
فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری 

اسالمی ایران شد. 

توقف طرح »افزایش ۴۰ نفری 
تعداد نمایندگان مجلس« 

رییس کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلــس، از متوقــف ماندن طــرح افزایش 
 تعداد نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
خبر داد.محمد جواد کولیوند افزود: بر اساس 
این طرح، مقرر شده بود که تعداد ۴۰ نفر به 
آمار فعلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اضافه شــود و آمار نمایندگان بــه ۳۳۰ نفر 
برسد؛ اما با توجه به عدم پذیرش مسئولیت 
بار مالی آن توسط دولت، این طرح در نهایت 
مشمول اصل ۷۵ شناخته می شد؛ لذا بررسی 
آن متوقف شــد.رییس کمیســیون شوراها 
و امور داخلــی مجلس تصریح کــرد: البته 

پیگیری این مسئله منتفی نیست.

حسام الدین آشنا:
»آمانو« پیام قاطعی درمورد 
فعالیت هسته ای دریافت کرد

مشاور رییس جمهور نوشــت: »آمانو« پیام 
صریح و قاطعــی را در مورد آینــده فعالیت 
صلح آمیــز هســته ای ایــران در صــورت 
رضایت بخش نبودن بســته اروپایی دریافت 
کرد. حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور 
پس از دیــدار رییس آژانس انــرژی اتمی با 
روحانی در صفحه شــخصی خود نوشــت: 
»آمانو پیام صریح و قاطعی را در مورد آینده 
فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران در صورت 
 رضایت بخش نبودن بســته اروپایی دریافت

 کرد«.

 احمد توکلی 
رییس هیئت مدیره سازمان دیده بان:

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه 
دوسال ارز ناشــی از صادرات به کشور ما بازنگشته 
اســت، گفت: موجودی حســاب آقازاده ها، بیش 
از ذخایر ارزی در خارج از کشــور اســت. بهمنی 
تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشــور 
چه می کنند؟ گفته شــده ۳۰۰ نفــر از آنها درس 
می خوانند. بقیه آنها چه مــی کنند؟ دولت باید به 
این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن 
کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک 
مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان 
بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف 
در این خصوص ارائه شود.وی اظهار داشت: سال ۹۱ 
وضعیت تحریم ها خیلی بدتــر از امروز بود. اجازه 
نمی دادند یک دالر وارد ایران شود، تمام پول های 
ما بلوکه بود، نفت نمی خریدند، بانک های ما تحریم 
بودند، صرافی ها برای ما کار مــی کردند؛ اما امروز 
می گویند صرافی ها قاچاقچی هستند، این سیاست 

اشتباه است.

موجودی حساب»آقازاده ها« 
بیشتر از دخایر ارزی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کافه سیاست

ویژه

دستور مهم رهبر انقالب به رییس 
جمهور درباره بازار سکه و ارز

منابع آگاه از نامه مهــم رهبر معظم انقالب به 
حسن روحانی در خصوص مسائل به وجود آمده 
در بازار ســکه و ارز خبر می دهند.رهبر معظم 
انقالب در نامه ای به رییس جمهور با ابراز نگرانی 
از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و 
ســکه در ماه های اخیر و ابهاماتی که در افکار 
عمومی ایجاد کرده است، دستور دادند: »ضمن 
رســیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به 

محضر ایشان ارسال شود.«

بانک ها به جان مردم افتاده اند

پیشنهاد سردبیر:

رییس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت 
و عدالت گفت: نظام اســالمی را کودتا و حمله 
نظامی تهدید نمی کند؛ اما فســاد اگر نهادینه 
شــود می تواند هر نظامی را از پــای درآورد و 
بزرگ ترین خطر اســت.توکلی تصریح کرد: 
منشأ بسیاری از انحراف و فسادها جناح گرایی و 
منافع حزبی است و در این مسیر سوءاستفاده از 
قدرت برای مقاصد شخصی، رانت خواری و ویژه 
خواری آسیب رسان اســت.وی اظهار داشت: 
تجارت نفوذ از دیگر عوامل فســاد در جامعه 
است و با شــفافیت و دادن اطالعات درست به 
مردم می توانیم از بسیاری از مفاسد جلوگیری 
کنیم.رییس هیئت مدیره ســازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت تصریح کرد: شفافیت یعنی 
این که مردم را در همه چیز قابل اعتماد بدانیم و 
چیزی را از آنها پنهان نکنیم و آنها را شایسته 

دانستن بدانیم.

 فساد اگر نهادینه شود 
نظام را تهدید می کند

 محمدجواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات:

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: سیستم بانکی 
کشور درست نیست و بانک ها مانند اختاپوس به جان 
مردم افتاده اند به طوری که اگر کسی وام بگیرد باید 
شهادتین خود را بگوید.وی گفت: این نقایص باعث 
ایجاد مشکل معیشتی، سوء مدیریت و بی عدالتی می 
شود؛ اما باید برای رفع این مشکالت اراده قدرتمند 
ملی شــکل بگیرد زیرا مردم همه صداقت شان را در 
کاســه نهاده و به میدان آمده انــد.وی بابیان اینکه 
امروز ملت ایران در یک همایش بین المللی، جنگ 
اقتصادی را مدیریت می کند، گفت: آمریکاجنگی را 
شروع کرده که اولین شــرط پیروزی در آن اقتدار و 
استحکام فرمانده است که خوشبختانه در این مورد 
رییس جمهور بسیار محکم ایستاد و با این ایستادگی 
خدمت خود را به ملت ایران اعــالم کرد. وی بابیان 
اینکه برای عبور از این معبر نیاز به شرافت بازاریان 
داریم و همه باید کمک کنند، گفت: سیستم بانکی 
کشور درســت نیست و  اگر کســی  وام  بگیرد باید 

شهادتین خود را بگوید.

بانک ها به جان مردم 
افتاده اند

رییس فراکسیون نمایندگان والیی: 

محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به عزم جدی 
دولت بر شفاف سازی است، گفت:پیام رسان 
های داخلی به زمان نیاز دارند تا اعتماد مردم 
را جلب کنند.وی گفت: دســتور آقای رییس 
جمهور باید توسط اعضای کابینه رعایت شود و 
طبیعتا مالحظاتی در حوزه های اجرایی وجود 
دارد ولی عزم جدی دولت براین است که شفاف 
سازی صورت گیرد.جهرمی درباره ساماندهی 
بازار تلفن همراه گفت: در مقطعی واردکنندگان 
تلفن همراه ارز ۴۲۰۰ تومــان دریافت کرده 
بودند و بنابر آمار از بیش از ۱۷۰ هزار گوشــی 
که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشــور 
شدند کمتر از ۵۰ درصد روانه بازار شده است.
وزیر ارتباطات یادآور شد: همچنان با موجی از 
گوشی هایی مواجه هستیم که از قبل وارد بازار 
شده اند و این نشــان می دهد که انبار گوشی 

همراه در کشور وجود دارد.

عزم دولت برای شفاف 
سازی جدی است

پیشخوان

بین الملل

  دسترسی آزاد به اطالعات یک ساله شد؛   
چگونه می توان آقازاده ها 

را به کشور بازگرداند

بسته پیشنهادی اروپایی ها به ایران، مأیوس کننده بود
رییس جمهور، بسته پیشنهادی سه کشــور اروپایی در مورد ادامه روند همکاری ها در برجام را مأیوس 
کننده دانست.حسن روحانی در تماس تلفنی با خانم »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان، با اشاره به خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام و فرصت محدودی که در اختیار اروپا قرار گرفت تا مواضع خود را به طور روشن 
و صریح درباره چگونگی ادامه برجام اعالم کنند، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام مشکالتی در زمینه 
اقتصادی، روابط بانکی و نفتی ایجاد شده و شرکت های ســرمایه گذار در ایران برای ادامه فعالیت شان 
دچار تردید شدند.رییس جمهور با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در ارتباط با چگونگی 
عمل به تعهدات و همکاری هایشان در برجام، آن را مأیوس کننده عنوان کرد و گفت: متاسفانه در بسته 
پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری ها وجود نداشت و یک سری 

تعهدات کلی در حد بیانیه های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود.

سندی دال بر شهادت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی وجود ندارد
دستیار ویژه رییس مجلس با بیان اینکه »سندی دال بر شهادت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی وجود ندارد« 
گفت که تعیین سرنوشت آنها با جدیت در دستور کار  است.حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: »همانگونه که »سمیر القنطار« در زندان رژیم صهیونیستی اسیر بود ولی با وجود تکذیب های 
مکرر تل آویو،۳۰ سال بعد،آزاد شد؛چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی ۳۶ سال است در زندان رژیم صهیونیستی 
به سر می برند و هیچ سندی دال بر شــهادت آنان وجود ندارد. تعیین سرنوشت آنان با جدیت در دستور کار 
تهران است.« گفتنی است در ۱۴ تیرماه ســال ۶۱ هنگامی که چهار ایرانی)احمد متوسلیان وابسته نظامی 
سفارت ایران در بیروت ، سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران، کاظم اخوان عکاس خبرگزاری ایرنا، تقی 
رستگار مقدم کارمند سفارت  ( راهی ســفارت ایران در بیروت بودند در یک پست بازرسی توسط یک گروه 

شبه نظامی )فاالنژها( ربوده شدند.

چهره ها

قرار در تنگه
 شکار سالطین سکه، دالر و 

موبایل از جنگل آشفته اقتصاد

پشت پرده 5 هزار خودروی 
قاچاق

رمزگشایی از تهدید نفتی

علیرضا کریمیان
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درآمدهای مالیاتی اصفهان افزایش۲۰ 
درصدی یافت

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

نماینده اصفهان درمجلس با اشاره به 
وضعیت آب آشامیدنی استان هشدارداد:

 مثل  خرمشهر وآبادان
 خواهیم شد

نماینده مجلس شــورای اســامی در خصوص 
مشــکات آب شــرب اصفهان بیان کرد: »در 
مصوبات گذشــته، قرار بر این بوده اســت که از 
ســد زاینده رود تا محل تصفیه خانه شرب یزد و 
اصفهان، به صورت ماهیانه بیشتر از شش ونیم 
میلیون مترمکعب آب برداشت نشود؛ اما درحال 
حاضر ماهانه بیش از 20 میلیون متر مکعب آب 

از محل ذکر شده برداشت می شود!«
 »حیدرعلی عابدی« درخصوص آخرین وضعیت 
آب شــرب اســتان اصفهان بیان کرد: »درحال 
حاضر تنها هدف ما تامین آب شــرب اســتان 

اصفهان است. 
منظور از آب آشــامیدنی اصفهــان تنها منوط 
به شــهر اصفهان نیســت؛ بلکه حدود هشــت 
شهرستان اطراف را هم در برمی گیرد و نزدیک به 
چهار میلیون نفر از آب شرب استفاده می کنند.«

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
اظهار کرد: متاسفانه تاکنون اقدام جدی جهت 
جلوگیری از برداشت های مازاد برسهمیه در این 
مسیر نشده است و امیدواریم که دولت به صورت 

جدی وارد این موضوع شود. 
اگر دولت به این موضوع ورود پیدا نکند، مشکل 
آب آشامیدنی اصفهان بعد از شهریورماه شبیه به 

خرمشهر و آبادان خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
دستگاه هایی که  حقوق 

دولتی ها را افزایش ندهند 
متخلف هستند

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسامی گفت: دستگاه هایی که براساس اصاحیه 
بودجه سال ۹۷ برای پرسنل دولتی حکم افزایش 

حقوق صادر نکرده باشند، متخلف هستند.
»محمدرضا پورابراهیمی« اظهار کرد: طبق مصوبه 
مجلس در جریان اصاح قانون بودجه سال ۹۷، 
کســانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند 
باید تا سقف 20 درصد در سال ۹۷ افزایش حقوق 
داشته باشند و این درصد افزایش حقوق به تدریج 
کاهش پیدا می کند و افزایش حقوق مقامات هم 

صفر است. 
این نماینده مجلس اضافه کــرد: آنچه در قانون 
بودجه ســال ۹۷ پیش بینی شــده بود موجب 
اشتباه برداشــت و تفســیر غلط از سوی دولت 
شــده بود، در واقع حداکثــر 20 درصد افزایش 
حقوق پیش بینی شده بود که می توانست شامل 
۱2 درصد یــا ۱۶ درصد هم شــود، اما اصاحیه 
قانــون بودجــه به همیــن منظــور در مجلس 
 مطرح شد که این برداشت اشــتباه انجام نشود
 و دولت مکلف شود حداقل حقوق را 20 درصد در 

سال ۹۷ افزایش دهد.
پورابراهیمی بــا بیان اینکه در صــورت دریافت 
گزارش از دستگاه های اجرایی مبنی بر تخلف از 
این قانون، دیوان محاسبات برای رسیدگی به آن 
ورود خواهد کرد، گفت: قطعا  قانون باید توســط 
دولت اجرا شــود و در صورتی که دســتگاه های 
دولتــی از اجرای این قانون تخلــف کنند طبق 

قانون با آنها برخورد خواهد شد.

مرضیه محب رسول

شــهردار اصفهان به تازگی در همایش »هم اندیشي 
اصفهان فردا«  که بــا حضور فعــاالن حوزه فرش 
دستباف برگزار شــد، گفت: این خواهر خواندگي ها 
که توســط شــهرداري ها اجرا مي شــود، فرصتي 
طایي براي تعامل میان شــهرها فارغ از مناسبات 
رسمي اســت. اصفهان نیز با ۱4 شهر خواهرخوانده 
اســت که باید  از ایــن فرصت و ظرفیــت در رونق 
بازار فرش اســتفاده کند. این مسئله اگر چه به نظر 
ایده ای جالب می رســد، اما در نهایت با یک بررسی 
اجمالی می توان فهمید اوضــاع این روزهای فرش 
و فرش بافــان اصفهانی آن قدر وخیم اســت که به 
نظر نمــی رســد کار چندانی از خواهــران خوانده 
 و ناخوانده این شــهر برای بهبــود وضعیت کاری

 برآید.
صنعتی که از فرش به عرش رسید

فرش اصفهان روزگاری در دنیا زبانزد بود. اصالت و 
خاقیت این اثر هنری موجب شده بود تا اثر منحصر 
به فرد بازارهای اصفهان، مشتریان بین المللی ثابتی 
داشته باشــد؛ اما این صنعت بومی نیز مانند صدها 
هنِر دست ایرانی ها در سایه غفلت مسئوالن و عدم 
حمایت آنها، اکنــون در تاریک تریــن و راکدترین 
وضعیت خود به ســر می برد. این اثر هنری نه دیگر 
در خانه هــای اصفهانی ها جایگاهــی دارد و نه در 
بازارهای جهانی. مانند یک کودک ســر راهی است  
که هر کس از ســر ترحم برایش دل می ســوزاند و 
حرفی بدون عمل ارائه می دهد. وضعیت این روزهای 
بازار فرش اصفهان به  د لیل  عــدم نظارت صحیح 
 بر کار بافت فرش و بســیاری عوامل دیگر، از جمله 
قیمت ها وچگونگی صادرات طی نیم قرن گذشته، 
چندان خوشــایند نیســت. رقبای فرش ایران در 
دنیا یکه تــازی می کنند و از ســوی دیگر، کیفیت 
فرش ایران به دلیل سودجویی و سوءاستفاده برخی 
دست اندرکاران،  به دلیل انجام تقلب هایی در مراحل 
مختلف تهیه مواد اولیه و تولید، افت فاحش کیفیت 
را به همراه داشــته اســت. تقلب و از دســت رفتن 
بازارهای فــرش صادراتی اصفهــان، امروز منجر به 

خاک خوردن فرش هایی 
شــده که گاه حاصل دو یا 
سه سال بافتن یک بافنده 
است. به همین دلیل گاهی 
فــرش ها بــا قیمت هایی 
بســیار کمتر برای تامین 
معاش و هزینه های بافت، 

پیش فروش یا فروخته می شود.
ماشینی هایی که دست بافت ها را له کرده است!

شاید عجیب به نظر برســد، اما بهایی که این روزها 
به فرش های ماشــینی داده می شود، موجب شده 
بازارهای داخلی و خارجی تمایلی برای خرید فرش 
دستباف نداشته باشــند. عاوه بر این، رقبای ترک، 
هندی و پاکستانی نیز در زمینه فرش های ماشینی 
و عرضه جهانی آنها از ایران بســیار جلوتر هستند. 
در همین زمینه رییس اتحادیه فروشــندگان فرش 
دستباف اصفهان گفت: ۷0 درصد بازار فرش دستباف 
اصفهان در رکــود قرار دارد و تنوع فرش ماشــینی 
ترکیه، بازار فرش های دســتباف را در کشــورهای 
هدف قبضه کرده است. این مســئله در حالی است 
که اصالت فرش ایران را تقریبا هیچ کشــور دیگری 

ندارد. براساس اعام رییس 
ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان 
مطابق »معاهده لیسبون« 
برطبق قوانین بین المللی، 
فرش دستباف اصفهان در 
»ژنو« به ثبت جهانی رسید 
و همین موضوع توانست تاثیر بســزایی در معرفی 
بیش از پیش این فرش به جهان داشــته باشــد؛ اما 
خریــداران آن هر روز کمتر می شــوند، زیرا پس از 
گذشت ســال ها از ارائه جهانی این فرش، هنوز نه 
برندی برای آن تعریف شده و نه حمایت و برنامه ای 
 برای در کورس رقابت ماندن این فرش در دنیا اجرایی 

شده است.
همیشه پای چینی ها در میان است!

چینی ها عاوه بر بازارهای کفش، پوشاک و زعفران، 
چراغ کارگاه های فرش بافی اصفهان را نیز خاموش 
کرده اند. نائب رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش 
دســتباف اصفهان با تایید این موضوع معتقد است: 
چینی ها از فرش اصفهــان کپی برداری و فرش های 
بی کیفیت چینی را به نام فرش اصفهان به خریداران 

عرضه می کردند. »عصاچــی« افزود: همین موضوع 
ســبب کاهش صادرات فرش، تعطیلی کارگاه های 
فرش بافی و بدبینــی  خارجی ها به فرش اصفهان به 
دلیل  نامرغوبی فرش چینی شده بود؛ موضوعی که 
 در کنار آن باید تحریم هــای اقتصادی را هم در نظر

 گرفت.
وقتی خودمان به خودمان سنگ می زنیم!

در زمینه فرش دســتباف، نه تنها دیگر مواد اولیه را 
در داخل تولید نمی کنیم و تقریبا غالب آن وارداتی 
اســت، بلکه با عدم حمایت از کارگــران فرش باف 
موجب شده ایم تا هزینه های تولید فرش روزبه روز 
باال تر برود. از ســوی دیگر تقریبا فرهنگ استفاده 
 از فرش دســتباف در میان ایرانی هــا رو به انقراض

 است و در سایه نبود نوآوری، عدم حمایت از خاقیت 
و ورود جوانان به حیطه های فرش بافی، حاال باید تنها 
نظاره گر بازارهای میلیاردی جهانی و جوالن رقیبان 
آسیایی در آن باشیم و آه و حسرت نصیب مان شود. 

به نظر می رســد عاوه بر عوامل بیرونی که کم هم 
نیستند، برخی از عوامل درونی در بازار فرش نیز عامل 

این رکود را فراهم کرده است. 
در دنیایی که هیچ هنر و حتــی صنعتی نمی تواند 
بدون نوآوری دوام بیاورد، فــرش ایرانی هنوز مانند 
چهارصد سال قبل نقشــه می خورد و راه ها تقریبا 
در به روز رســانی این هنر در ســطوح بیــن المللی 

بسته است. 
به عقیده برخی کارشناســان بازار فرش، مهم ترین 
دلیــل افول فرش دســتباف، قیمت قالی نیســت؛ 
بلکه مشــکل اصلی از آنجا آب می خــورد که طرح 
محصوالت تولیدی ایرانی قدیمی اســت و ســلیقه 
نســل جوان این نوع از طرح ها را نمی پســندد؛ به 
همین دلیل به راحتی بازارهــای داخلی و خارجی 
از دســت فرش دســتباف ایرانی خارج شده است 
اما در نهایت شــاید ایده هایی مانند آنچه شــهردار 
برای نجات قالی ایرانی ارائه کرده، کارســاز باشــد 
 و روزی همین خواهرخوانده هــای اصفهان به داد
  فرش های خاک خورده راسته فرش فروشان اصفهان

 برسند.

خواهران لطفا به داد فرش اصفهان برسید
حاشیه نوشتی بر یک ایده شهردار؛

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: طرحی را در نظر داریم تا مالکانی که با مستاجران قراردادهای 
دو یا سه ساله می بندند، مشمول معافیت های مالیاتی شوند.»حامد مظاهریان« اظهار کرد: با توجه به اینکه در بازار 
اجاره قراردادها معموال یک ساله بسته می شــود، در جلسه هم اندیشی این موضوع را مطرح کردیم که قراردادها 
در بازار اجاره دو یا سه ساله شود و کسانی که این طرح را رعایت کنند، مشمول معافیت های مالیاتی خواهند شد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بررسی شاخص های بازار مسکن نشان می دهد این بازار در پایان سال 
۱3۹۶ از رکود خارج شده اســت. البته دولت نباید وارد کار اجرایی شود؛ بنابراین تنها راه حل اصلی برای کنترل 

بازار مسکن، افزایش تولید است که در نهایت به نفع مصرف کننده تمام می شود.

طرحی برای افزایش 
مدت قراردادهای 

مستاجران

معاون وزیر راه و شهرسازی 
خبر داد: خبر

  

39 هزار تن »گندم« از کشاورزان اصفهان خریداری شد
مدیر بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان ) منطقه ۱0 کشور ( از خرید 3۹ هزار تُن 

گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان این استان خبر داد.
»بهرام کرمی« گفت: این میزان گندم از ابتدای شروع خرید تضمینی این محصول ) اول خرداد ( تاکنون 

توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان از کشاورزان این استان خریداری شده است.
 وی اضافه کرد: 35 هزار تُن از گندم خریداری شده در سامانه خرید ثبت شده و کشاورزان فروشنده برای 
دریافت وجه به بانک عامل معرفی شده اند. کرمی ادامه داد: خرید گندم از مناطق گرمسیری این استان 
شامل شهرستان های کاشان، اردستان، نطنز، نایین، شاهین شهر، میمه و آران و بیدگل از ابتدای خرداد 
امسال آغاز شده و روزهای پایانی خود را طی می کند. کرمی در مورد خرید دانه های روغنی شامل کلزا، 

گلرنگ و آفتاب گردان نیز گفت: امسال تمرکز بر خرید محصوالت کلزا و گلرنگ است.

صادرات از گمرک اصفهان ۴۱ درصد افزایش پیدا کرد
مدیر کل گمرک استان اصفهان با اشاره به عملکرد ســه ماهه گمرک استان گفت: در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، صادرات از گمرک اصفهان از لحاظ وزن 20 درصد و از حیث ارزش 4۱ درصد افزایش داشته است.

»اسدا...احمدی ونهری« اظهار داشت: در فصل بهار سال جاری از استان اصفهان، ۶۱2  قلم کاال به مقصد 82 
کشور جهان صادر شده که در مقایسه با  مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 20 درصد و از حیث ارزش 4۱  
درصد افزایش داشته است. وی خاطرنشان کرد: ۱8 هزار و ۱۱2  تن کاال نیز به گمرک اصفهان وارد شده که از 
حیث ارزش 2۷ درصد کاهش پیدا کرده است. مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: ماشین آالت مکانیکی با 
44 درصد، ماشین آالت برقی با ۱2 درصد و اجزا و قطعات منفصله خودرو ۶ درصد بوده است. احمدی ونهری 
اضافه کرد: در بهار ۹۷  واحد قضائی گمرک اصفهان، 3۶۹ فقره پرونده مظنون به قاچاق کاال به ارزش 2۱۷ 
میلیارد و ۷43 میلیون ریال رسیدگی کرده که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از نظر تعداد ۱۹ درصد 

افزایش و از حیث ارزش ۶۶ درصد کاهش داشته است.

چینی ها عالوه بر بازارهای 
کفش، پوشاک و زعفران، چراغ 

کارگاه های فرش بافی اصفهان 
را نیز خاموش کرده اند

آگهی مزایده عمومی فروش شماره 97/۰8
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های مسکونی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش 
به صورت نقد و اقساط به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir و با شماره مزایده 200۹۷۱352000004 به صورت الکترونیکی به فروش برساند:
 زمان انتشار در سامانه: ۹۷/04/۱۶  ساعت ۹ صبح .

 مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه: ۹۷/04/28 تا ساعت ۱۹
 تاریخ بازدید از ۹۷/04/20 لغایت ۹۷/05/0۶ بنا به درخواست تعاونی مسکن و با هماهنگی قبلی در تاریخ های اعام شده 

امکان پذیر می باشد .
 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه : ۹۷/05/0۶ ساعت ۱۹

 زمان بازگشایی: ۹۷/05/0۷ ساعت ۱۱ صبح )تحویل فیش سپرده شرکت در مزایده در زمان بازگشایی توسط شرکت 
کننده یا نماینده قانونی وی الزامی است .(

 زمان اعالم به برنده : ۹۷/05/08
حضور متقاضی در کمسیون بازگشایی باالمانع است .

www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی
bnt.ir : )کانال اجتماعی شرکت )سروش

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

@

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول

مالیات

 نقش مالیات در تحول 
نظام سالمت کشور

»مالیــات« بهترین منبع درآمدی اســت که 
می تواند هزینه های دولت را که صرف کاالها و 
خدمات می شود، تامین کند  و یکی از این موارد 
هزینه، توسعه خدمات و امکانات درمانی است. 
قانون اساســی جمهوری اسامی ایران، ضمن 
محوری شناختن سامت انســان، بهداشت و 
درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد 
و دولت را مکلف کرده اســت، تمــام امکانات 
خود را جهت ســامت افراد کشور بسیج کند. 
حال اگر نظام  ســامت از آمادگی و کارآمدی 
 کافی برای برخورد با ایــن تغییرات برخوردار 
نباشــد، بــه تدریــج بخــش ســامت از 
نیازهای واقعــی  جامعه و اهــداف اولیه خود 
 دور شــده و قــادر بــه ادای ماموریــت خود 

نخواهد بود  . 
بی تردید، مالیــات یکی از تامیــن کنندگان 
مهم منابع مالی نظام سامت کشور محسوب 
می شــود. ارائه و توســعه خدمات بهداشت و 
درمانی، از وظایف حاکمیتی دولت هاســت و 
با حساســیت ویژه ای به آن نگریسته می  شود؛ 
زیرا جامعه ســالم، محور توسعه است و تهدید 
ســامت جامعه همــه ارکان آن را تحت تاثیر 
قرار می  دهد. از طرفی در ســال های گذشته، 
هزینه هــای مراقبــت بهداشــت و ســامت 
شهروندان با سرعت قابل ماحظه ای افزایش 
یافته اســت و ایــن موضــوع به نوبــه خود، 
فشــارهای مضاعفــی را برای ســازمان های 
 بیمه سامت، سیاســت گذاران و مردم ایجاد 

کرده است. 
هزینه ســامت و بهداشــت و درمــان در هر 
جامعه از شــاخص هــای مهم بــرای ارزیابی 
ســطح رفاه عمومی به شــمار می رود و شاید 
از همین رو، این شــاخص به عنــوان یکی از 
معیارهای مهم در مقایســه کشورهای توسعه 
 یافته از کشــورهای در حال توسعه محسوب

 می شود.

بازار

ماساژور

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،778،000
تومان

1،351،000 نیم سکه
تومان

721،000ربع سکه
تومان

396،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

228،080
تومان

      قیمت سکه و طال

XY3199 ماساژور ميمو مدل

9/800 
تومان

Prong ماساژور سر اليپس مدل

5/000 
تومان

MT05 ماساژور بریسک مدل

 39,000
تومان

بر اساس اعام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، کل درآمدهای مالیاتی استان در سال 
۹۶ نسبت به سال ۹5، 20 درصد افزایش یافته است. 

بررســی شــاخص های اقتصادی نقش مهمی در تحلیل وضع موجود و برنامه ریزی برای حرکت به 
سوی وضع مطلوب دارد.یکی از مهم ترین مولفه های توسعه اقتصادی، بررسی وضعیت مالیاتی است. 
با توجه به این مهم در این مطلب به بررسی موجز وضعیت مالیاتی استان اصفهان در سال ۹۶ نسبت 

به سال ۹5 می پردازیم.
آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نشــان می دهد که 55 هزار و 5۶3 میلیون ریال 
مالیات در سال ۹۶ اخذ شده است. این آمار بیانگر رشــد 20 درصدی نسبت به سال ۹5 است. طبق 
قوانین مالیاتی، مالیات ستانی به دو دسته مســتیم یعنی اخذ مالیات از اشخاص حقوقی، مالیات بر 

درآمد و ثروت و مالیات غیر مستقیم یا همان مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می شود. 
بررسی این بخش نشان می دهد که 2۷ هزار و ۹۹0 میلیون ریال از بخش مالیات مستقیم با افزایش ۱۱ 
 درصدی و 2۷ هزار و 5۷3 میلیون ریال مالیات غیرمستقیم با افزایش 3۱/8 درصدی اخذ شده است.
همچنین سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات غیرمستقیم حدود 2۶ هزار و ۹33 میلیون ریال بوده 

که نسبت به سال قبل آن حدود 33/3 درصد افزایش داشته است. 
این در حالی اســت که مالیات غیرمســتقیم در ســایر موارد حدود 8/4 درصد کاهش یافته است.

گفتنی اســت پرداخت مالیات مشمول ســه گروه اســت؛ اول فروش و دریافتی شــخصی در یک 
ســال بیش از ســه میلیارد تومان باشــد، دوم افرادی که مجموع دریافتی آنها در یک سال بین یک 
 تا سه میلیارد تومان باشــد و ســوم افرادی که مجموع دریافتی آنها در یک ســال زیر یک میلیارد

 تومان است .

بر اساس اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛

درآمدهای مالیاتی اصفهان افزایش۲۰ درصدی یافت

م. الف: 201418
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فراخوان همکاری در جشنواره 
فیلم های کودک و نوجوان

بر اساس اعالم دبیرخانه ســی و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، 

کمیته بیــن الملل 
جشــنواره  ایــن 
تکمیــل  بــرای 
مترجمیــن  کادر 
و همراهــان بخش 
بین المللی دعوت به 
همــکاری می کند.

عالقه منــدان بــه 
همــکاری تــا ۳۱ 
تیرماه فرصت دارند 
تــا بــرای ثبت نام، 
رزومه خود را به زبان 

 انگلیسی به شماره تلفن ۰۹۳۸۳۷۹۵۱۶۲ و یا به
 ICFFapply@gmail.com پست الکترونیک 

ارسال کنند. 

 درخشش سینماگران اصفهان 
در جشنواره فیلم کوتاه »سایه«

جوایز دوازدهمین جشنواره ملی دانشجویی فیلم 
کوتاه »سایه« در بخش های بهترین فیلمنامه،   فیلم 
مســتند، فیلم تجربی، کارگردانی، فیلم برداری،   

تدوین و  بازیگری اهدا شد. 
در بخش بهترین فیلم تجربی، تندیس این بخش به 
همراه دیپلم افتخار و یک دوره آموزشی رایگان در 
آموزشگاه بین المللی سینمایی بامداد تهران به فیلم 
»دیاپازون« به کارگردانی مشترک »مینو ایرانپور« 
و »کاووس فرزادی« از اصفهان تعلق یافت. در بخش 
بهترین بازیگر زن،  دیپلم افتخــار بهترین بازیگر 
زن به »شهره موســوی« برای فیلم »وحشی« از 
اصفهان اهدا شد. تندیس بهترین فیلمنامه به همراه 
 دیپلم افتخار و یک دوره آموزشــی رایگان در خانه  
بین المللــی »بامــداد« بــه »فردیــن انصاری 
 نــژاد« بــرای فیلــم »وحشــی« از اصفهــان 

تعلق گرفت.

 دو دوتا چهارتای تئاتر
 در اصفهان!

یک کارگــردان تئاتر اصفهان، هزینــه و درآمد 
تئاترها در اصفهان را متناســب بــا تئاتر متغیر 
دانست؛ اما به طور میانگین در مورد هزینه و درآمد 
تئاترها مبالغی را عنوان کرد.مجید کاشی فروشان 
در مورد هزینه و درآمد تئاترهــا اظهار کرد: دو 
مدل هزینه  برای یک تئاتر حســاب می شود در 
یک صورت تهیه کننده، مبلغ را از گیشه فروش 
تامین می کنــد و بازیگران را  در درآمد گیشــه 
سهیم می کند و بازیگر در سود و زیان آن شریک 
است.وی ادامه داد: اما در مدل دیگر قبل از شروع 
نمایش، تهیه کننده ســرمایه گذاری می کنند و 
دستمزد بازیگران را مشــخص می کند و در این 
مدل در واقع سود و زیان متوجه تهیه کننده است.

کارگردان تئاتر مطرح کرد: به طور میانگین برای 
یک تئاتر که برای فروش ساخته شده باشد برای 
حدود یک ماه اجرا، نزدیک به ۹۰ میلیون تومان 
هزینه می برد و در صورتی که خیلی اســتقبال 
خوبی از آن انجام شود، حدود ۱4۰ میلیون تومان 
بازگشــت دارد و در صورتی که جــواب ندهد یا 
همسان می شود و یا با کمی ضرر به پایان می رسد.

وی عنوان کرد: تئاترهایــی که جواب می دهند 
و مخاطبان خوبی دارند تــا ۷ ماه هم امکان اجرا 
دارند؛ اما وقتی یک نمایش مخاطب خود را دارد 
و اجازه تمدید اجرا به آن داده نمی شــود، ثمره 
کار این تئاتــر از بین می رود؛ یــک تئاتر با یکی 
دو ماه اجرا تازه تبلیغات چهره به چهره می کند 
و دهان به دهان بین مردم رد و بدل می شــود؛ 
 اما تا در دل مــردم جا می افتد زمــان اجرایش

 تمام می شود.
کاشی فروشان بیان داشت: در تهران تئاترها ۶ تا 
۷ ماه اجرا دارند و حتی برخی از آنها تا یک سال و 
بیشتر هم روی صحنه بوده اند. این موضوع باعث 
می شود تا هزینه های انجام شده برای یک نمایش 
به ندرت در یکی دو ماه اجــرا بازگردد و فقط در 
برخی کارها و به خصوص کمدی های پرمخاطب 
مثل نمایش های قدرت اله ایزدی )آقا رشــید( 
پیدا می شــود که در یکی دو ماه بازگشت هزینه 
دارند.کاشی فروشــان ابراز داشت: البته گفتنی 
اســت بازیگری که برای یک نمایش غیر کمدی 
مثال هزینه ۱۰۰ هزار تومانی به صورت دستمزد 
می گیرد برای نمایش کمدی دو سه برابر این مبلغ 
را به عنوان دستمزد دریافت می کند و هزینه های 

یک نمایش کمدی هم بیشتر است.

تئاتر

 درخشش سینماگران اصفهان 
در جشنواره فیلم کوتاه »سایه«

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مفاد آراء
4/323 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهي مفاد آرا قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي 
که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک زواره صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق روزنامه هاي کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهي، راي هيئت با حضور نماينده شــوراي اسالمي روســتا در محل الصاق مي گردد تا 
شخص يا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهي  و 
در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک ماه 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند، در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي 
دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مي 

نمايد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست: 
1- راي شماره 139760302021000025 مورخ 97/04/02- آقاي حسين برخورداری 
زواره فرزند محمد به شــماره ملي 1189533219 تمامت نه حبه و شش- دهم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ يک قطعه ملک پالک شــماره 1498 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان که مســاحت ششدانگ 1710/14 مترمربع می 

باشد خريداری عادی مع الواسطه از کمينه بيگم ساالری سيانکی.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/31

م الف:201201 ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی

4/371 شماره صادره : 1397/42/504468-1397/4/13 چون آقای کيکاوس بيات فرزند 
قهرمان در اجرای مقررات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به ششــدانگ يکبابخانه واقع در محدوده 
پالک 131 فرعی از 4483 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شــماره 
11654 مورخ 96/10/11 هيات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده 
و تحديد حدود پالک اوليه تاکنون بعمل نيامــده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر 
تحديد حدود پالک شماره 3974 فرعی از 4483 اصلی مفروز ومجزی از 131 فرعی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای کيکاوس بيات فرزند قهرمان در روز شنبه 97/5/13 
از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين 
و مجاورين اخطار می گردد که در ســاعت و روز مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند. 
اعتراضات مالکين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود بايستی توسط معترض ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی صورت پذيرد. م الف: 201314 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/326 کالسه پرونده 2175/96 شماره دادنامه: 669 -97/4/3 تاريخ رسيدگی: 97/3/28 
مرجع رسيدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمينی شهر، خواهان: حميد حاج حيدری به 
نشانی خمينی شهر جانبازان فرعی 19 پ 21 با وکالت عليرضا هاشميان به نشانی ميدان 
قدس ابتدای آزادگان دندانپزشــکی غدير ،خواندگان: 1- شــاديا نافع به نشانی مجهول 
المکان 2- عبدالعلی حاجی حيدری به نشانی خمينی شهر خ جانبازان فرعی 19 بعد از 4 راه 
منزل دوم سمت چپ درب زرد رنگ، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواســت تقديمی آقای حميد حاج حيدری با وکالت هاشميان 
به طرفيت 1- شاديا نافع 2- عبدالعلی حاجی حيدری به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون 
ريال وجه يک فقره چک به شماره 903143/45 به تاريخ 96/5/25 عهده بانک ملت شعبه 
خام کاشانی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
دادخواست تقديمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خواندگان 
 در جلسه رســيدگی مورخه 97/3/28  و عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی شورا  و 
نظر به اينکه از ناحيه خواندگان دليلی که حکايت از پرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده 
فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/3/28 و با احراز 

اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دين و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آيين دادرســی مدنی حکم به محکوميت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چک تا زمان اجرای حکم که توســط دايره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحيه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 
دو ميليون ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شورا و سپس 
ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمينی شهر 
می باشد.  م الف:1377 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی 

شهر )413 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

4/327 شــماره: 1729/96 به موجب رای شــماره 2303 تاريخ 96/11/23 حوزه چهارم  
شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر که قطعيت يافته است محکوم عليه 1- مجيد 
روحانی خالری فرزند ستار به نشانی مجهول المکان 2- مجتبی قاسمی فرزند رمضانعلی 
به نشانی خمينی شــهر ميدان کوزه خ استاد طاليی پ 101 کدپســتی 8419758466، 
محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 112/500/000 ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/486/250 ريال بابت خســارات دادرسی و پراخت حق الوکاله طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چک لغايت اجرای احکام و پرداخت نيم 
عشــر دولتی رای صادره در خصوص خوانده رديف اول غيابی است. مشخصات محکوم 
له: رســول روح الهی فرزند محمد با وکالت عليرضا هاشــميان به نشــانی خمينی شهر 
ميدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشــکی غدير طبقه ســوم واحد 3، ماده 
34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد، محکوم عليه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تســليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:1375 شعبه 
 چهارم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )224 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

4/328 دايره اجرای احکام مدنی دادگستری خمينی شهر در پرونده کالسه)951150 اجرا( 
له آقای علی عسگری با وکالت خانم فاطمه جعفری عليه خانم حميده رواخواه به خواسته 
مطالبه به ميــزان 400/000/000 ريال به همراه هزينه های دادرســی تاخير تاديه و حق 
الوکاله و نيز حق االجــرای دولتی در نظر دارد. خودروی پژو جــی ال ايکس به رنگ نقره 
ای متاليک مدل 1385 به شــماره انتظامی 335 ن 88 ايران 43 با وضع ظاهری به دليل 
توقف طوالنی در پارکينگ و فرسودگی دو الســتيک و تودوزی تجديد رنگ شده و رنگ 
اتاق دو پوسته و رنگ از حالت فابريک خارج گرديده فاقد بيمه نامه و نياز به بازسازی دارد 
که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معادل يکصد ميليون ريال ارزيابی نموده از 
طريق مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده روز 97/5/11 ساعت ده صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری خمينی شهر برگزار می گردد وطالبين می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزايده به نشانی خمينی شهر پارکينگ حجت مراجعه و از نزديک مورد مزايده را بازديد 
نمايند خريدار کسی است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد خريدار می بايستی 10 درصد 
قيمت پيشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يکماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده 
دادگستری واريز نمايد درغير اين صورت 10 درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد می گردد.  م الف:1398 اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمينی شهر )233 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/329 خانم اقدس کريمی اندانی دارای شناسنامه شــماره 3242 به شرح دادخواست به 
کالسه  286/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شــادروان تقی کريمی اندانی به شناســنامه 9 در تاريخ 1396/9/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اقدس کريمی 
اندانی فرزند رجبعلی، ش.ش 3242 همســر 2- اســماعيل کريمی اندانــی فرزند تقی، 
ش.ش 2767 فرزند 3- رســول کريمی اندانی فرزند تقی، ش.ش 1130224589 فرزند 
4- زهره کريمی اندانی فرزند تقــی، ش.ش 18874 فرزند 5- اعظم کريمی اندانی فرزند 
تقی، ش.ش 479 فرزند 6- اکرم کريمی اندانی فرزند تقی، ش.ش 6114 فرزند و الغير. 
اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 

هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1393 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شــهر )مجتمع شماره يک( )167 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/330 مرجع رسيدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1361/96 حل 12 ، وقت رسيدگی ســاعت 11/15 صبح روز شنبه مورخه 
1397/6/17، مشــخصات خواهان: رجبعلی کيانی فرزند شــکراله به نشانی خمينی شهر 
شريعتی شمالی قرض الحسنه قدس، مشــخصات خوانده: سيده آزاده حسينی،  خواسته و 
بهای آن:  مطالبه وجه، داليل خواهان: کپی چک، کپــی گواهی عدم پرداخت، وکالتنامه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد.م الف: 1238 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/331 کالسه پرونده 96/1788 شــماره دادنامه: 370 تاريخ رســيدگی: 97/4/5 مرجع 
رسيدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف خمينی شــهر، خواهان: محمدرضا رحيمی فرزند 
صدر به نشانی خمينی شهر خ شــريعتی شــمالی ابتدای کوچه 123 بهارستان منزل اول 
سمت چپ، خوانده: رضا احمدی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص خواسته محمدرضا رحيمی فرزند صدر به طرفيت آقای 
رضا احمدی فرزندغالمعلی مبنی بر مطالبه مبلغ 18/000/000 ريال بابت پرداخت قبوض 
خالفی خودرو سمند سواری به شــماره پالک 44-953 ن 14 شورا با توجه به دادخواست 
تقديمی خواهان و مستندات آن خواسته خواهان را موجه تشخيص مستندا به ماده 198 و 
519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت هجده ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و سيصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان می نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگســتری خمينی شهر می باشد.  
م الف:1400 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف خمينی شهر )213 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/333 مرجع رسيدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی 
خمينی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 482/97 حل 4 ، وقت رسيدگی ســاعت 10 روز دوشنبه مورخه 
1397/6/12، مشــخصات خواهان: مجتبی امينی فرزند نادعلی، مشخصات خوانده: ربابه 
کمالی علی آبادی،  خواسته و بهای آن:  استرداد مبلغ 7/000/000 ريال به لحاظ پرداخت 
ناروا،  داليل خواهان: کپی فيش واريزی، عندالزوم استعالم از بانک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســيدگی به وی از 
طريق نشر آگهی در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مســتندات يک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.

م الف: 1419 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 
يک( )167 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/334 آقای حسن سياهمرد دارای شناسنامه شــماره 365 به شرح دادخواست به کالسه  
292/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
صغری سياهمرد به شناســنامه 132 در تاريخ 97/2/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن سياهمرد فرزند علی،ش.ش 365 
فرزند 2- محمدرضا فرهمندپور فرزند علی، ش.ش 346 فرزند 3- احترام سياهمرد فرزند 
علی، ش.ش 11737 فرزند 4- منور سياهمرد فرزند علی، ش.ش 9935 فرزند 5- زهرا بيگم 
سياهمرد فرزند علی، ش.ش 1140352660 فرزند و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 1402 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی 

شهر )مجتمع شماره يک( )151 کلمه، 2 کادر(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویا سهند آپادانا سهامی خاص به 
شماره ثبت 23042 و شناسه ملی 10260438600 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/31 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان 
- شهرســتان اصفهان - بخش مرکزی - شــهر اصفهان-محله برازنده-کوچه 
شــهيدياورپناهی زاده-کوچه فردوســی 7-پالک 23-طبقه پنجم-کدپســتی 
8193835358 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غيرتجاری اصفهان )197208(

آگهی تغییرات شرکت شبکه ساز نقش جهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 48273 و شناسه ملی 

 10260664510
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد :مجيد محمدی با پرداخــت 900000 ريال به 
صندوق و الهام محمدی با پرداخت 100000 ريال به صندوق شرکت وارد 
شرکت شدند و سرمايه شرکت از مبلغ 1000000 ريال نقدی به 2000000 
ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زير اصالح شد.ماده 
4 اصالحی : سرمايه شرکت مبلغ 2000000 نقدی است که تماما به صورت 
نقد پرداخت و در اختيار مديران شــرکت قرار گرفت. ليست شرکاء شرکت 
و ميزان سهم الشــرکه هر يک بدين شرح می باشــد: محمدجواد قاسمی 
سيچانی کدملی 1270894951 دارنده 900000 ريال سهم الشرکه -الهام 
محمدی کدملی 1170761909 دارنده 100000 ريال سهم الشرکه- مجيد 
محمدی کدملی 6209694721 دارنده 900000 ريال سهم الشرکه - زينت 
اســحقيان ســيچانی کدملی 1288878605 دارنده 100000 ريال سهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )198271(

آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان صفاهان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 46805 و شناسه 

ملی 10260648710
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/18 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : مهدی فتحی کد ملی 1289651299 بعنوان مدير 
عامل و حميدرضا زمانی کد ملــی 1288913265 بعنوان رئيس 
هيات مديره وحسن خاقانی کد ملی 5129891058 بعنوان نائب 
رئيس هيات مديره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کليه اوراق 
واسناد مالی وتعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء سيد 
اصغر حســينی دولت آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
ضمنا مدير عامل شرکت مجری مصوبات هيات مديره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاری اصفهان )198272(

نوک زدن روی اعصاب مخاطب!
به بهانه اکران »دارکوب« در سینما »فلسطین« اصفهان
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گوشی تاشوی سامسونگ دوربین دوگانه دارد

پیشنهاد سردبیر:

ساخت سنگین وزن ترین سفینه فضایی جهان
دانشمندان چینی در حال ساخت موشک فضایی بسیار بزرگی هستند که به رقیبی 
جدی برای شــرکت های فضاپیمایی آمریکا تبدیل می شود. مقام های چینی اعالم 
کرده اند موشک قدرتمند آنها به نام )Long March-۹( قادر به حمل ۱۴۰ تن در 
مدار کره زمین است و به این ترتیب رقبای قدرتمندی، چون اسپیس ایکس و ناسا 
را که در تالش برای ارسال ســفینه های فضایی به خارج از  جو کره زمین در سال 
۲۰۳۰ هستند را پشت سر می گذارد.موشک Long March-۹ قادر به حمل ۱۴۰ 
تن بار به مدار کره زمین با قابلیت فرود در کره ماه و نیز توانایی انجام اکتشافات عمیق 
در فضاست.موشــک های کنونی ازجمله )Ariane( قادر به حمل ۲۰ تن و فالکون 
هوی ۶۵ تن بار به خارج از جو زمین هستند. ناســا اکنون درتالش برای راه اندازی 
موشک غول آسای خود  اســت که در زمان راه اندازی درسال ۲۰۲۰ قادر به حمل 

۱۳۰ تن بار خواهد بود.
 موشک فضایی )Long March-۹( درسال ۲۰۳۰ به فضا پرتاب خواهد شد؛هدف 
چینی ها ساخت موشکی قدرتمند اســت که بتواند بار های ســنگین تر به نسبت 
موشک های ناســا را روانه جو کره زمین کند. چینی ها اعالم کرده اند در نظر دارند 
در زمینه صنایع فضایی به رقیبی قدرتمند برای آمریکا و روسیه تبدیل شوند.ناسا، 
اعالم کرده است درنظر دارد از سفینه فضایی SLS برای اعزام فضانورد درسال های 

دهه ۲۰۳۰ به سیاره مریخ استفاده کند.

»صفحه پیوندها« ؛ صفحه ای که برای تغییر مســیر کاربران 
هنگام مواجهه با سایت های فیلتر شــده مورد استفاده قرار 
می گیرد، تنها چندماه پس از تاسیس، رتبه هجدهم سایت های 
پربازدید در ایران را در سایت الکســا)یکی از مشهورترین 
سامانه های رتبه بندی سایت ها( به دست آورد و حتی زمانی 
به رتبه چهارم در ایران رسید؛ اما حاال آمارهای جدید نشان 
می دهد که از زمان فیلترینگ تلگرام رتبه این سایت در الکسا 
به شدت کاهش پیدا کرده که نشان دهنده یک مسئله است؛ 
رشد گسترده استفاده از فیلترشکن ها در میان کاربران کوچک 
و بزرگ ایرانی. در حال حاضراین صفحه در ایران به رتبه ۱۰۹ 
رسیده است. پیش از این هم استفاده از فیلترشکن ها در کشور 
وجود داشت؛ اما با فیلتر شدن تلگرام، یعنی پیام رسانی که با 
نزدیک به ۴۰میلیون کاربر ۶۰ درصد از ترافیک اینترنت کشور 

را در اختیار داشت، ماجرا تغییری جدی پیدا کرد.
رشد چشمگیر استفاده از فیلترشکن ها و گسترش آن در میان کاربرانی 
که پیش از  این سر و کارشان به این نرم افزارها نیفتاده بود باعث شده 
تا به طور خودکار تغییر مســیر یا ریدایرکت شــدن کاربران به صفحه 
پیوندها peyvandha.ir به صورت گسترده کاهش پیدا کرده و رتبه 

این سایت در الکسا سقوط کند.

این اتفاقی است که مشــابه آن در روســیه هم رخ داد آن هم درست 
پس از فیلترشــدن تلگرام در این کشــور. آمارها نشــان می داد که 
فروش اپلیکیشن های فیلترشکن و VPN در روسیه پس از فیلترینگ 
پیام رسان تلگرام در این کشور، ۱۰۰۰ درصد رشــد و افزایش داشته 

است.
جهش استفاده از فیلترشکن ها

از شب ۱۰ اردیبهشت که فیلترینگ تلگرام کلید خورد، خیلی از مسائل 
در فضای کشــور تغییر کرد. در این میان اما بررسی ها نشان می دهد 
که جســت وجو برای دانلود و نصب فیلترشکن به شدت در استان های 

مختلف کشور افزایش پیدا کرده است.
دانلود و اســتفاده از فیلترشــکن ها نگرانی ها و دردســرهای امنیتی 
خودش را دارد؛ اما آمار جست وجوی گوگل نشــان می دهد که دقیقا 
از شب ۱۰ اردیبهشت )۳۰ آوریل( به صورت ناگهانی تالش برای پیدا 
کردن فیلترشکن با جســت وجوی این عبارت از سوی کاربران کشور 
جهش داشته است. برخی گزارش ها از افزایش ۱۰۰۰درصدی دانلود 
نرم افزارهای فیلترشــکن خبر می دهند و در فروشــگاه رسمی گوگل 
اکثریت نرم افزارهــای پردانلود در ایران را حاال همین اپلیکیشــن ها 

تشکیل می دهند.
خطر همه جانبه

استفاده همیشــگی از فیلترشکن یا روشــن بودن همیشه وی پی ان 
خطرات و ضررهای همه جانبه خودش را دارد. به غیراز دسترسی آسان 

کودکان و نوجوانانی که خیلی هایشان از گجت های پدر و مادرهایشان 
استفاده می کنند، استفاده از فیلترشکن ها بار ترافیک بین الملل کشور 
را بســیار ســنگین می کند. در مواقع عادی که کاربران از فیلترشکن 
استفاده نمی کنند، داده هایشان از طریق سرورهای داخلی با سرورهای 
اصلی شرکت های خارجی مرتبط می شــوند. این عبور و مرور داده ها 
از ســرورهای داخلی برای شــرکت های ایرانی درآمدزاست؛ اما وقتی 
فیلترشــکن برقرار شود، همین داده، از کشــور دیگری به دست کاربر 
می رسد، بدون اینکه از سرورهای داخلی خدمات بگیرد. با این حساب، 
تمام درآمد قبلی از دسترس شرکت های داخلی خارج می شود. با توجه 
به اینکه ۶۰درصد ترافیــک اینترنت ایران را کاربــران تلگرام مصرف 
می کنند، ناگفته پیداســت که این کاهش درآمد و خروج ارز از کشور 

بسیار بزرگ است.
پرش ۸۰درصد مردم از فیلترینگ

گسترش استفاده از فیلترشکن ها برای دسترسی به تلگرام مستندات 
بســیاری دارد. به عنــوان نمونه اخیــرا نتایج یک نظرســنجی که به 
ســفارش مرکز تحقیقات بررسی  های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
صورت گرفت، نشــان داد که نزدیک به 8۰درصــد کاربران تلگرام در 
کشــور، پس از فیلترینگ آن کماکان در این پیام رسان باقی مانده اند. 
نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( نشان می دهد 
 که تنها ۱8 درصد مردم حداقل از یک پیام رسان های داخلی استفاده 

می کنند.

»پیوند«های تلگرامی!
تازه ها  آمارها نشان از سقوط آزاد یکی از پربازدیدترین سایت های ایرانی دارد؛ 

سالحی که انسان ها را زغال می کند!
چینی ها می گویند موفق به تولید نوعی اســلحه لیزری شده اند که می تواند بدن 

انسان را زغال کند و حداکثر برد این سالح 8۰۰ متر است.
سالح یادشده تنها ۳ کیلوگرم وزن دارد و در حالی که تصور می شد این نوع سالح ها 
تنها در فیلم های علمی و تخیلی وجود دارند، حاال چین مدعی ساخت نمونه واقعا 
عملیاتی آن شده اســت.این ســالح تهاجمی لیزری به نام ZKZM-۵۰۰ قادر به 
سوزاندن پوست، مو و صورت انسان بوده و حتی می تواند با نفوذ به درون تانکرهای 
سوخت آتش سوزی های عظیم و گسترده ای راه بیندازد. تامین انرژی این اسلحه 
با استفاده از باتری های لیتیومی صورت می گیرد. ZKZM-۵۰۰ بعد از شارژ قادر 

به ۱۰۰۰ بار شلیک در فواصل دوثانیه ای است. تولید این اسلحه 
 ZKZM-۵۰۰ در مقیاس انبوه به زودی آغاز می شود. قیمت

برابر با ۱۵ هزار دالر است.

کمک سلول های بنیادی به مبارزه با چاقی
محققان در تحقیقات خود روی جانوران نشان دادند که سلول های بنیادی می تواند 
به مبارزه با چاقی کمک کند.چاقی، یک معضل جهانی رو به افزایش است که عوارض 
جانبی متعددی داشــته و با خطر باالی مرگ و میر همراه است.سلول های بنیادی 
به دلیل ظرفیت باالی خودنوزایی و تمایز به رده های متعدد، کاندیدای قوی برای 
کاربردهای درمانی مانند ترمیم بافت و اختالالت ایمنی محســوب می شوند.اخیرا 
سلول های بنیادی مزانشیمی با توجه به پتانسیل شان به عنوان گزینه ای درمانی 
برای درمان چاقی مورد توجه قرار گرفته اند، زیرا این سلول های بنیادی مزانشیمی 
خود منبع اصلی تولید آدیپوسیت ها محسوب می شوند.گروهی از محققان دانشگاه 
بیروت با همکاری بیمارســتان ویال گاردا در ایتالیا، مطالعه ای مروری داشته اند و 
در آن روی یافته های اخیر در مورد اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از 
چربی )AD-MSCs( بر چاقی و عوارض جانبی آن در مدل های جانوری پرداخته 
اند.آنها ۵۷8 مطالعه را مورد ارزیابی قرار دادند و شــواهد قوی را در مورد اثر مثبت 
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در چاقی از منظر وزن بدن، هموستازی 
متابولیسم گلوکز، پروفایل لیپید، بیماری کبد چرب غیر الکلی و التهاب سیستمیک 

به دست آوردند. 
چاقی یک بیماری چند فاکتوری است که در بروز آن نه تنها فاکتورهای زیستی بلکه 

فاکتورهای شناختی، رفتاری و محیطی نیز موثر است.

آیفون های جدید در رنگ های متنوع!
آیفون های مدل ۲۰۱8 احتماال در رنگ های طالیی، خاکستری، سفید، آبی، قرمز 

و نارنجی عرضه خواهند شد.
در نیمه دوم ســال جاری ۲۰۱8 میالدی باید منتظر معرفی و رونمایی اپل از سه 
گوشی جدید باشیم که قرار است به عنوان جایگزین های آیفون ۱۰ کنونی وارد بازار 
شوند.اپل، آیفون های ۲۰۱8 را در دو نسخه ۵.8 و ۶.۵ اینچی با صفحه نمایش اولد 
و یک نسخه ارزان  قیمت تر ۶.۱ اینچی با نمایشــگر ال سی دی معرفی و روانه بازار 
خواهد کرد. اپل باالخره می خواهد از الک خود برای تولید آیفون تنها در چند رنگ 
محدود بیرون بیاید و نظر خیل عظیمــی از کاربرانی را که طرفدار رنگ های زیبا و 

جدیدتری هستند نیز جلب کند.

  عکس روز

 ساختمان جالب اپل استور در چین
 با  تلفیق کامپوزیت شیشه، سنگ و بامبو

خبر

 iOS 12 نسخه دوم بتای عمومی
منتشر شد

شــرکت اپل همــراه با انتشــار نســخه دوم بتــای عمومی 
tvOS، نســخه دوم بتای عمومــی iOS 12 را نیز منتشــر 
کرد. انتشــار این نســخه برای کســانی که در گــروه بتای 
عمومی اپل قرار گرفته باشــند، به معنی مشــاهده تغییراتی 
در سیســتم عامل اســت. معموال اپل سیســتم عامل خود 
را در نســخه بتا تغییر نمی دهــد؛ اما کاربرانی که مشــمول 
دریافت نســخه بتا می شــوند، گزارش داده اند شــرکت اپل 
باگ هــای نرم افــزار CarPlay و GPS خــود را رفع کرده 
 است. این نسخه شــامل بهبود عملکرد سیســتم عامل هم

 می شود.

گوشی تاشوی سامسونگ 
دوربین دوگانه دارد

 W شرکت سامسونگ قصد دارد نسل جدی گوشی های سری
خود را با دوربین دوگانه عرضه کنــد. به دلیل وجود تقاضا در 
این عرصه، هنوز هم شرکت هایی هستند که تولید گوشی های 
تاشــوی خود را متوقف نکرده و به صورت کامال محدود، این 
محصوالت را مناسب ضائقه مخاطب تولید می کنند.یکی از این 
شرکت ها سامسونگ است که به دلیل گسترده بودن صنعت 
تولید خود، هنوز فضایی نیز برای تولید گوشــی های تاشو با 
همان سبک قدیمی اما با ظاهری جدید و جذاب حفظ کرده 
است. سری W گوشی های سامسونگ، معموال تاشو هستند 
و این شرکت کره ای سعی کرده است تمام فاکتورهای گوشی 
های جدید را به سری دبلیو خود اضافه کند.نسل جدید گوشی 
های دبلیوی سامسونگ که قرار است با نام W2019 عرضه 
شود، مجهز به دوربین دوگانه اصلی خواهد بود. گفتنی است 
که این محصول برای عرضه در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۱8 میالدی 
برنامه ریزی شده است. این تاریخ درست یک ماه قبل از عرضه 
نسل جدید پرچمدار ۲۰۱9 سامسونگ یعنی گلکسی اس ۱۰ 

و گلکسی اس ۱۰ پالس خواهد بود.

نمایشگاه فناوری و نوآوری 
»اینوتکس « آغاز به کار کرد

هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس۲۰۱8 با حضور 
شرکت های دانش بنیان، شــتاب دهنده ها و استارت آپ ها 

آغاز به کار کرد.
 INOTEX( هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری
۲۰۱۸( و بزرگ ترین نمایشگاه تخصصی در حوزه تکنولوژی 
و نوآوری در ایران از ۱۴تیرماه ۱۳9۷ در محل نمایشگاه های 
تخصصی شــهرداری تهران )بوســتان گفت وگو( آغاز به کار 
کرد. این رویداد بین المللی امســال میزبان ۱۵۰ استارت آپ، 
۱۶ شتاب دهنده، ۱۱ ســرمایه گذار خطرپذیر و بیش از ۱۰۰ 

شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه است.

نتایج بنچمارک آیفون 2018 فاش شد
یک آیفون مرموز توســط ابزار Geekbench بنچمارک شــده و برخی مشخصات آن 
فاش شده است. این گوشی سطح باال ، از پردازنده A12 بهره می برد و عملکردش نسبت 
به آیفون ۱۰ بهبود یافته اســت. انتظار می رود آیفون های ۲۰۱8 اپل به پردازنده تازه ۶ 
هسته ای این سازنده به نام A12 مجهز شوند که عملکرد نسل تازه پردازنده های اپل هم 
نسبت به نسل های قبلی بهینه تر شده باشد. به نظر می رسد که یک آیفون از این سه گانه 
تازه اخیرا بنچمارک شده  و فهرست مشخصاتش هم فاش شده است. اگر این مشخصات 
صحت داشته باشــند، به خوبی می توان توانایی A12 را نسبت به A11 که در آیفون ۱۰ 
سال گذشته تعبیه شده است، مقایســه کرد.این نتایج توسط وب سایت فرانسوی 

 iGeneration منتشر شــدند و با توجه به آنها شاهد هستیم که 
iPhone 11.2 توانســته است در آزمون تک هســته ای و چند 

هسته ای به ترتیب امتیاز معادل 4673 و 10912 را کسب کند.

الهه زین الدین
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امام جمعه نجف آباد:
گالیه مردم بحق است

امام جمعه نجف آبــاد گفت: با  نجف آباد
محاکمه سریع و قاطع مفسدان اقتصادی که زمینه 
ساز آشفتگی های اخیر بازار شــده اند، می توان 
شاهد بازگشت آرامش به محیط کسب وکار باشیم.

»مصطفی حســناتی« در جمع مردم و در مسجد 
جامع این شهر با اشــاره به اعدام قاطع مفسدان 
اقتصادی در چین اظهار کرد: در ایــران نیز باید 
قوه قضائیه با همکاری دیگر مجموعه ها، کسانی 
که امنیت اقتصادی جامعه را بر هم زده اند، فارغ 
از جایگاه اجتماعی و سیاسی آنها، محاکمه کند.

وی برهم زدن امنیت اقتصادی را مصداق خیانت 
دانست و افزود: مردم به شــدت تحت فشار قرار 
گرفته اند و گالیه آنها کامال بحق است، اما راه حل 
آن، تجمع و فراهــم کردن زمینه سوءاســتفاده 
دشمنان نیســت، همه باید در چهارچوب قانون 
پیگیر رفع مشــکالت خــود باشــند.امام جمعه 
نجف آباد خاطرنشــان کرد: در عرصه ورزشــی 
همزمــان بــا اهمیت بــه ورزش قهرمانــی باید 
 زمینه توســعه ورزش همگانی را بیش از گذشته

 ایجاد کنیم.

 آغــاز برداشــت گلرنــگ از 
400 هکتار مزرعه شرق اصفهان

رییس جهاد کشــاورزی منطقه  رودشت
رودشت با بیان اینکه »گلرنگ« گیاهی مقاوم به 
خشکی است، گفت: در استان اصفهان هزار و 100 
هکتار گلرنگ کشت شده که بیش از 400هکتار 

آن در مزارع شرق استان است.
»سیدعلی اکبر محمدی« افزود: عالوه بر مصرف 
خوراکی، رنگ این گیــاه، در صنعت رنگرزی هم 
استفاده می شــود و پس از چیدن گل، دانه های 
روغنی آن نیز برداشت می شود. وی با بیان اینکه 
گلرنگ جایگزین مناســبی برای کشت متناوب 
گندم و جو است، گفت: دانه های روغنی این گیاه 
سرشــار از خواص دارویی و مقاوم به دمای باالی 
270 درجه است که در کارخانه های روغن کشی، 

روغن آن گرفته می شود.

فرماندار لنجان مطرح کرد:
 تدوین سند راهبردی 

توسعه گردشگری باغبهادران
فرماندار شهرستان لنجان گفت:  لنجان
هرگونه اقــدام بدون برنامه ریزی مناســب در 
حوزه صنعت گردشــگری باعث شکســت در 
رسیدن به اهداف بلندمدت، کسب درآمدهای 
پایدار شهری برای شهرداری ها و... می شود. از 
این رو بر آن شدیم با انجام کارهای کارشناسی 
شده به سمت تدوین ســند راهبردی توسعه 

گردشگری باغبهادران حرکت کنیم.
»مهدی صفرخانلو« اظهار کرد: در بسیاری از 
کشورهای توسعه  یافته، صنعت »گردشگری« 
نقش عمــده ای در اقتصاد آنها بــر عهده دارد 
به گونه ای که این کشــورها از این صنعت به 
عنوان منبع درآمدزایی اســتفاده می کنند و 
شاهد راندمان باالیی از اشــتغالزایی و واردات 
ارز هســتند. وی افــزود: ســرمایه گذاری در 
صنعت گردشــگری همواره به عنــوان یکی از 
فرصت های خوب رونــق اقتصادی مورد توجه 
فعاالن اقتصادی قرار داشــته و قطعا توجه به 
این صنعت می تواند شهرســتان لنجان را به 
 بازاری مناسب برای مشتاقان به سرمایه گذاری

 تبدیل کند.

 رییس اداره ورزش تیران وکرون خبرداد: 
گردشگری دراولویت 

برنامه های اوقات فراغت تیران
رییس اداره ورزش و   تیران و کرون
گفت:  کرون  و  تیران  شهرستان  نان  جوا
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، گردشگری 
اولویت  در  شهرستان  تاریخی  و  طبیعی 
برنامه های اوقات فراغت تیران و کرون قرار 
دارد.»مهدی مرادی« اظهار کرد: با تشکیل 
ستاد اوقات فراغت و کمیته های آن برنامه های 
از  پیشگیری  که  شده  مشخص  اجرایی 
آسیب های اجتماعی، گردشگری طبیعی و 
تاریخی شهرستان در اولویت طرح اوقات فراغت 
تیران و کرون قرار گرفته است. وی افزود: 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی به عنوان 
برنامه های فرهنگی ورزشی این طرح مورد 
توجه است و برنامه ریزی آن توسط کارشناسان 
در  و  گرفته  صورت  اجتماعی  و   فرهنگی 
قالب های مختلف از جمله فعالیت های هنری 

و همچنین آموزشی ارائه می شود.

با مسئوالن

 اختصاص 11 هزار میلیارد ریال برای
 کمک به صادرات

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

مفاد آراء
4/370 آگهي  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000044 و رای اصالحی 139760302013000045 
مــورخ 1397/02/25 هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ستار شــیرازي فرزند محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از 
فریدونشهر در شش دانگ عرصه یک باب ساختمان بمساحت 1985/5 مترمربع تحت پالک 
21 فرعی از 268 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 268 اصلي واقع در فریدونشهر، روستاي 
اســالم آباد، روبروي ســاختمان اداره برق، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر )شخص 

متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
2- برابر راي شــماره 139760302013000047 مورخ 1397/02/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه جزي 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 23 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه بمساحت 
281/80 مترمربع تحت پالک 26 فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی شده از  پالک 60  اصلي 
واقع در فریدونشهر، روستای پشــندگان، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقایان رضا و اکبر دبیری محرز گردیده است.
3- برابر راي شــماره 139760302013000049 مورخ 1397/02/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول هارون 
رشیدي فرزند حصول بشماره شناسنامه 58 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه 
بمساحت 440/60 متر مربع تحت پالک 66 فرعی از 270 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
270 اصلي واقع در فریدونشهر، روستاي میدانک دوم، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي اکبر هارون رشیدی محرز گردیده است.
4- برابر راي شــماره 139760302013000058 مورخ 1397/03/03 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي روز علي گشول فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 216 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه بمساحت 
488/20 مترمربع تحت پالک 10 فرعی از 301 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 301 
اصلي واقع در فریدونشهر، روستای دره سیب، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي ایرج گشول محرز گردیده است.
5- برابر راي شــماره 139760302013000064 مورخ 1397/04/04 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید محمد موسوي 
فرزند آقا حسین بشماره شناســنامه 182 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک باب خانه 
بمســاحت 328/30 مترمربع، تحت پالک 612 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 
3 فرعي از 231 اصلي واقع در فریدونشــهر، اراضی مزرعه دره سوخته وحدت آباد )روستای 
بادجان(،  بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رسمي آقاي 

قاسمعلی حسینی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/04/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/04/31

م  الف : 198757 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
ابالغ رای

4/332 کالسه پرونده: 513/96 شماره دادنامه: 1451-96/12/19 مرجع رسیدگی: شورای 
حل اختالف حوزه یک خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف 
خمینی شهر، خواهان: مهدی زاهدیان فرزند محمد علی به نشانی خمینی شهر بلوار مطهری 
خ ساعی پ 126، خواندگان: 1- محسن صدری فرزند بزرگ 2- اصغر حیدری فرزند اصغر 
هر دو به نشانی مجهول المکان، موضوع : مطالبه، شورا با بررســی جامع محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست 

مهدی زاهدیان علیه آقایان 1- محســن صدری فرزند بزرگ )صادرکننده چک( 2 - اصغر 
حیدری فرزند اصغر)ظهرنویس چک( به خواســته مطالبه مبلــغ 111/300/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 261768-94/9/20  بانک شــهر و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه 
شورا نظر به شــرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شــده و وجود اصل مستندات در ید 
خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده 
دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت به مســتندات او نیز اظهار انکار یا 
جعل نکرده است دعوی خواهان را وارد ثابت دانسته مستندا به مواد 522-519-515-198 
قانون آیین دادرســی مدنی ، خوانده ردیف اول  را به پرداخت مبلغ 111/300/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و 2/500/000 ریال هزینه دادرسی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیــه از تاریخ چک تا زمان پرداخــت اصل دین محکوم می نمایــد. این رای غیابی 
محسوب اســت و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضا 
مهلت واخواهی به مــدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم عمومی حقوقی 
دادگستری خمینی شهر می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به استرداد دعوی 
واخواهی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشد.    
م الف: 1399 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر)333 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/335 شماره:1397/04/504128-1397/4/12 نظر به اینکه تحدید حدود تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 630/47 متر مربع پالک شماره 57 فرعی از 38- اصلی واقع 
در مزرعه مرجوران کشه جز  بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
مجید شکیبائی کشه فرزند عین اله در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روزسه  شنبه مورخ 1397/05/09  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:156 اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)147 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/339  کبرا عابدینی  دارای شناسنامه شــماره 111 به شرح دادخواست به کالسه  142/97 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید 
دهقانی به شناســنامه 46 در تاریخ 97/4/7 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- کبرا عابدینی فرزند عبداله، ش.ش 111 نسبت 
همســر 2- امیر علی دهقانی فرزند مجید، ش.ش 0200358685 نسبت فرزند 3- فاطمه 
دهقانی فرزند مجید،ش.ش 0202506348 نسبت فرزند 4- ابوالفضل دهقانی فرزند مجید، 
ش.ش 0022039252 نســبت فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 198832 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف زواره)141 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/341  آقای امیدرضا محمدی زفره ئی دارای  شناسنامه شــماره 1270855107 به شرح 
دادخواست به کالسه  985/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عبدالرزاق محمدی زفره ئی به شناسنامه 17 در تاریخ 96/11/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و 
همسر به نام های ذیل: 1- محمد حسین محمدی، ش.ش 759 فرزند 2- ابوالفضل محمدی 
زفره ئی، ش.ش8856 فرزند 3- جعفر محمــدی زفره ئی، ش.ش 4181 فرزند 4- امیدرضا 
محمدی زفره ئــی، ش.ش 1270855107 فرزنــد 5- ایمان محمــدی زفره ئی، ش.ش 
1272198405 فرزند 6- شهربانو قادری زفره، ش.ش 9 همسر متوفی 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199203 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/342  آقای صادق صباغ رنانی با وکالت آقای عبدالکریم صباغ دارای  شناســنامه شماره 
253 به شرح دادخواســت به کالسه  979/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کریــم صباغ رنانی به شناســنامه 2255 در تاریخ 
94/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به پنج پسر و یک دختر و یک همســر: 1- صادق صباغ رنانی، ش.ش 253 نسبت با متوفی 

فرزند پسر 2- رسول صباغ رنانی، ش.ش 271 نســبت با متوفی فرزند پسر 3- احمد صباغ 
رنانی، ش.ش 87 نسبت با متوفی فرزند پسر 4- محمد حسن صباغ رنانی، ش.ش 566 نسبت 
بامتوفی فرزند پسر 5- محمود صباغ رنانی، ش.ش 221 نسبت با متوفی فرزند پسر6- زهرا 
صباغ رنانی، ش.ش 11002 نســبت با متوفی فرزند دختر 7- بتول صباغ رنانی، ش.ش 67 
نسبت با متوفی همســر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199207 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )119665 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/343  فخری حسین پوی مقدم پور دارای  شناسنامه شــماره 43569 به شرح دادخواست 
به کالسه  981/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالحسین حسینی پوی مقدم پور به شناسنامه 486 در تاریخ 97/2/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 
و یک همسر: 1- رضا حســین پوی مقدم ، ش.ش 43570 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه 
حسین پوی مقدم ، ش.ش 40391 نســبت با متوفی فرزند 3- پوران حسین پوی مقدم پور ، 
ش.ش 40392 نسبت با متوفی فرزند 4- فخری حسین پوی مقدم پور، ش.ش 43569 نسبت 
با متوفی فرزند 5- ملک جهیلی، ش.ش 27 نســبت با متوفی همسر والغیر.  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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199210 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/347  آقای محمود رجبی حیدری دارای  شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسه  
977/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد حسن رجبی حیدری به شناســنامه 26806 در تاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و پنج دختر و همسر به 
اسامی: 1- محمد رجبی حیدری، ش.ش 32 نسبت با متوفی فرزند 2- محمود رجبی حیدری، 
ش.ش 24 نســبت با متوفی فرزند 3- کبری رجبی حیدری، ش.ش 1001 نسبت با متوفی 
فرزند 4- پروین رجبی حیدری، ش.ش 106 نسبت با متوفی فرزند 5- سهیال رجبی حیدری، 
ش.ش 537 نسبت با متوفی فرزند 6- افســانه رجبی حیدری، ش.ش 293 نسبت با متوفی 
فرزند 7- پریسا رجبی حیدری،ش.ش 33 نسبت با متوفی فرزند 8- دلبر صالحی مورکانی، 
ش.ش 17 نسبت با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199211 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )198 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/375 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مجتمع خوابگاهی  پالک شماره  10393/3366 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اصفهان در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق 
رای شــماره  139660302027010334- 96/9/22 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل 
ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
97/5/10 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:201327 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)209 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
4/377 شــماره صادره: 1397/42/496835- 1397/3/10 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 10 فرعی از 2322 اصلی واقع در بخش 5 
 اصفهان در دفتر 1250 صفحه 461 به شماره ثبت 213575 تحت شماره چاپی 0568376 
دفترچه ای به نام جواد طباطبائیان نیم آورد ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس طی سند 
انتقال 272084 مورخ 1390/04/07 دفترخانه اسناد رسمی 77 اصفهان تمامت سه دانگ مورد 
ثبت بالسویه به خانم مهشید و مهناز هر دو امینی انتقال شده است با قید به اینکه منافع مورد 

معامله مادام العمر با پدر خریداران اصغر امینی می باشد  و پس از فوت منافع راجع به خریداران 
یا قائم مقام قانونی آنها خواهد بود و ضمن العقد شرط شد خریداران مادام العمر پدرشان حق 
انجام هیچگونه معامله ناقله ای را بدون اجازه و رضایت مشارالیه ندارند سپس نامبردگان با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 9741679675 مورخ 1397/03/06 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره به شماره یکتا 139702155899000133 
و شماره رمز تصدیق 145271 مورخ 1397/03/03 به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رسیده 
است مدعی هستند که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین 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 کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 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: 201209  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مرغداران شهرستان 
کاشان شرکت تعاونی به شماره ثبت 297 و شناسه ملی 

 10260068383
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/27 و نامه شماره 205/3/342/740/48 مورخ 1397/01/20 
اداره تعاون روستایی شهرســتان کاشــان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه ســود و زیان و صورتهای مالی منتهی بــه 1395/12/30 به 
تصویب مجمع عمومی رسید. عباس رفیعی به کد ملی 1263125336 
و محمد احمــدی بیدگلی به کد ملی 6199485051 عنوان بازرســان 
اصلی شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند کاهش 
سرمایه شــرکت از مبلغ 2183900000 ریال به مبلغ 2114500000 
ریال معادل 21145 ســهم 100000 ریالی به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )199336(

آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان همیاران سبز کویر شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 3997 و شناسه ملی 10860114792 

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1396/12/06 و نامه شــماره 
205/3/342/740/172 مورخ 97/2/16 اداره تعاون روســتایی کاشان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : خانم مهدیــه رضی 0559000588 به ســمت رئیــس و خانم 
سمانه ترابی برزکی 1263548652 به ســمت نائب رئیس و خانم آسیه درویشی 
1263352014 به سمت منشی هیئت مدیره و خانم ها راحله سیفی 2031737953 
و طیبه باقری 1263557422 به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت بمدت 3 سال 
انتخاب شدند. زهرا سادات محمدی سن سن 1263319912 به سمت مدیرعامل 
شرکت به مدت 3 سال تعیین شد. کلیه چک ها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد 
تعهد برای شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای 
مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد 
پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بر عهده نایب 
رئیس خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد. 
مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )198273(

فالورجان، همواره به عنوان یکی از  فالورجان
قطب های گردشــگری و صنعتی در استان اصفهان 
نقش و جایــگاه ویژه ای در حمــل و نقل و ترانزیت 
کاالهای ســرمایه ای از اصفها ن داشته است؛ اما در 
کنار این اهمیــت، همواره جاده هــا و راه های این 
شهرستان با کاســتی ها و کمبودهایی همراه بوده 
است که به نظر می رســد عزم دولت برای برطرف 
کردن این نقیصه در ماه های آینده جدی است. عالوه 
بر راه ها، فالورجان در بخش حمل و نقل نیز پتانسیل 
های زیادی دارد؛ تجهیــز راه ها و راه اندازی حمل و 
نقل می تواند بخش بزرگی از بــار ترافیکی راه های 
روستایی این منطقه و راه های دسترسی مردم محلی 
را کاهش دهد؛ ضمن اینکه حجم ترافیک ســنگین 
کنارگذر راه آهن کاهــش یافته و میزان حمل و نقل 
فردی و باری از این شهرستان تسهیل خواهد شد. در 
این زمینه پیگیــری های نمایندگان شهرســتان 
فالورجان در دعوت از مدیران ملی در جهت تکمیل 
و بازدید از طرح های این شهرستان قابل توجه است. 
در همین راستا معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه 
و شهرسازی در بازدید از طرح های فالورجان تصریح 
کرد: تکمیل و افتتاح طرح  های راه سازی شهرستان 
فالورجان، بخشی از بار ترافیکی محورهای مواصالتی 
استان اصفهان را کاهش خواهد داد. »رضا امینی« که 
به دعوت نماینده شهرســتان فالورجان در مجلس 
شورای اســالمی برای بازدید از طرح  های در حال 

تکمیل راه و شهرسازی به این شهرستان سفر کرد، در 
حاشیه بازدید از طرح  های راه و شهرسازی فالورجان 
در جمع خبرنــگاران اظهارکرد: تکمیــل و افتتاح 
طرح  های عمرانی شهرستان فالورجان قطعا مشکالت 
راه های مواصالتی و ارتباطی شهرستان فالورجان و 
استان اصفهان را کاهش خواهد داد که امید است با 
زمان  مشخص شده توســط پیمانکاران، این طرح  ها 
هرچه زودتربه ســرانجام برســند.وی با بیان اینکه 
بزرگــراه نجف آباد از شهرســتان فالورجــان عبور 
می کند، گفــت: در صورت تامین منابــع مالی و به 

بهره برداری رســیدن این طرح، دسترسی مناسبی 
برای شهرستان فالورجان و شهرهای در طول مسیر 
صورت می گیرد. معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه 
و شهرسازی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با مصوبه 
هیئت دولت برای بزرگراه نجف آباد، اقدامات مهمی در 
جهت تکمیل این طرح صورت گیرد؛ چراکه بخشی از 
بار ترافیکــی محورهای مواصالتی اســتان اصفهان 
کاهــش می یابد. امینــی اذعان داشــت: تخصیص 
اعتبارات طرح  های عمرانی جاری کشور فقط از منابع 
شهرستانی نیســت، بلکه از طریق منابع ملی انجام 

می گیرد کــه البته توجــه به تخصیــص اعتبارات 
شهرســتانی نیــز مهم اســت؛ اعتبــارات عمرانی 
شهرســتان ها قطعــا ناچیز بــوده و بــرای تکمیل 
طرح های بزرگ در شهرستان ها نیازمند مصوبه برای 
تخصیص اعتبارات ملی است. وی تصریح کرد: کندی 
روند اجرایی طرح  های راه و شهرســازی شهرستان 
فالورجان بیشتر به دلیل مشکالت تخصیص بودجه 
بوده که امید است با تامین و ختصاص هرچه سریع تر 
آنها، به ثمر رسیدن طرح  های جاری این شهرستان 

را شاهد باشیم.

تامین  مالی طرح های شهرستان از منابع ملی صورت می گیرد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر  کاشان
امور اقتصادی و دارایی گفت: امســال یازده هزارمیلیارد ریال برای 
کمک به صادرات با تخصیص 100 درصدی پیش بینی شده است. 
»امیر باقری« در نشســت هم اندیشــی رفع بحران صنایع فرش 
ماشینی و نساجی کاشان که به همت و پیگیری موکد نماینده کاشان 
دراتاق بازرگانی این شهرستان برگزارشد، گفت: این تسهیالت به 

صورت جوایز صادراتی، کمک به کاهش هزینه های صادراتی و نقل 
و انتقاالت صادرات پرداخت می شود و 100 در صد قابل تخصیص 
اســت. وی در ادامه از تخصیص 200 هزار میلیارد ریال برای طرح 
رونق تولید در سال جاری به رغم برخی محدودیت های بودجه سال 
1397 برای کمک به صنایع داخلی همانند سال گذشته خبر داد و 
گفت: این اعتبارات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

و طرح های با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود. 
باقری  اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دالر نیز از منابع صندوق 
توسعه ملی در سال جاری برای بخش تولید در روستاهای کشور را 
خاطرنشان کرد و گفت:  منابع آن نیز 120 هزار میلیارد ریال است 
که برای حمایت از تولید در حاشــیه این مناطق و شــهرهای کم 

جمعیت هزینه خواهد شد.

اختصاص 11 هزار میلیارد ریال برای کمک به صادرات

در حاشیه بازدید معاون برنامه ریزی و منابع وزارت راه و شهرسازی از فالورجان؛

سمانه خزایلی
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مفاد آراء 
4/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 4013  مورخ 97/03/10  آقای امیر رضا قپانی   فرزند ایرج  بشماره کالسه 
1946 و به شماره شناسنامه 1130408981 صادره به شماره ملی 1130408981 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 
فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 89 دفتر 2 و سند 4886  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 4002  مورخ 97/03/10  آقای نوید طالبی ورنوسفادرانی  فرزند پرویز  
بشماره کالسه 1941 و به شماره شناسنامه 10729 صادره به شماره ملی 1142332144 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از 
پالک  24 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 89 دفتر 2 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 3997  مورخ 97/03/10  خانم مهناز طالبی فرزند فتح اله  بشماره کالسه 
1938 و به شماره شناسنامه 355 صادره به شماره ملی 1141035413 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 44 

دفتر 533 و صفحه 89 دفتر 2 و سند 4883  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 4007  مورخ 97/03/10  خانم فروزان قپانی  فرزند ایرج  بشماره کالسه 
1945 و به شماره شناسنامه 1130152138 صادره به شماره ملی 1130152138 نسبت 
به 0/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 7352/75 مترمربع از پالک  24 
فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

4885  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 4060 مورخ 97/03/12  آقای روح اله رجبی خوزانی فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 2145 و به شماره شناسنامه 738373 صادره به شماره ملی 1141286793 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 144/42 مترمربع پالک 216 
فرعی از 113 اصلی  واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 دفتر 616 و ثبت در صفحه 539 دفتر 537 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 4059 مورخ 97/03/12  خانم محبوبه عشــقی خوزانی  فرزند عشقعلی  
بشماره کالسه 2146 و به شماره شناسنامه 6587 صادره به شماره ملی 1132293904 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 144/42 مترمربع پالک 216 
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 دفتر 616 و ثبت در صفحه 539 دفتر 537 و طی 

سند 217703 مورخ 92/03/27 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 2804 مورخ 97/03/09  آقای رضا توتونچی   فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
0882 و به شماره شناسنامه 228 صادره به شماره ملی 1140900110 نسبت به ششدانگ  
یکباب کارگاه به مســاحت 3843 مترمربع پالک 38  فرعی از 133 اصلی  واقع در قلعه 
امیریه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 109494 مورخ 96/05/11 
دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از سیدمحمد قلعه سند 17570 مورخ 51/08/10 دفترخانه 63 

و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 4073 مورخ 97/03/12  خانم/آقای فردوس روح اللهی ورنوسفادرانی 
فرزند جبار  بشــماره کالسه 1735 و به شماره شناســنامه 14232 صادره به شماره ملی 
1140141074 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان مســکونی دو طبقه به مساحت 
328/14 مترمربع پالک 203  فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 24587 مورخ 47/12/19 دفترخانه 61 و  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 3245 مورخ 97/03/05  آقای علی کریمی حسین آبادی فرزند خدابخش  
بشماره کالسه 0125 و به شــماره شناسنامه 1 صادره به شــماره ملی 1091921547 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 40/26 مترمربع پالک 1772 و 1773و 
4640و 1768  فرعــی از 99  اصلــی واقع در جوی آبــاد   بخش 14حــوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در دفتر 21 و صفحه 141 و سند الکترونیکی 3523 و دفتر675 
 صفحه 137 و ارائه قولنامه از مالک رســمی فرهاد و فرشــاد زمانــی و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 3658 مورخ 97/03/07  خانم مهناز خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند 
محمدتقی  بشماره کالســه 0107 و به شماره شناســنامه 14059 صادره به شماره ملی 
1140139347 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 253/92 مترمربع پالک 
6126  فرعی از 158 اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع االواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418 و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 3617 مورخ 97/03/07  خانم لیال کارخیران خوزانی فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1732 و به شماره شناسنامه 2764 صادره به شماره ملی 1141298376 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 189 مترمربع پالک 126 که تبدیل شده به 
3438  فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 236108 مورخ 96/10/13 دفنرخانه 73  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 3767 مورخ 97/03/09  خانم ســمیه رحیمی فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0097 و به شماره شناسنامه 2726 صادره به شماره ملی 1141336251 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 121/24 مترمربع پالک 57/1  فرعی 
از 73 اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

قولنامه از مالک رسمی فاطمه عمادی و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 2180 مورخ 97/02/16  خانم راحله بختیاری ورنوســفادرانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 1924 و به شماره شناســنامه 10138 صادره به شماره ملی 
1142326195 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 168/68 مترمربع پالک 23  
فرعی از 121 اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 589 دفتر 608 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 4093 مورخ 97/03/12  آقای عباس صالح پور فرزند احمد  بشــماره 
کالسه 0203 و به شماره شناسنامه 14994 صادره به شماره ملی 0058801987 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 45 مترمربع پالک 62  فرعی از 159 اصلی  واقع در 
اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 384 دفتر 536 

و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 3781 مورخ 97/03/09  آقای سید ستار موســوی نسب فرزند سید 
محمدعلی  بشــماره کالسه 0251 و به شــماره شناســنامه 198 صادره به شماره ملی 
5558782579 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 148/76 مترمربع پالک 
4394  فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه وکالتنامه از مالک رسمی اصغر محمدی سند 227524 مورخ 92/12/28 دفترخانه 

73 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 2275 مورخ 97/02/19  آقای محمدرضا خوانســاری  فرزند ســید 

اصغر  بشماره کالسه 6410 و به شماره شناسنامه 1130360571 صادره به شماره ملی 
1130360571 نسبت به ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 501/50 مترمربع پالک 50/9  
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
االواسطه از مالک رسمی عبدالحسین نوربخش و سید رضا نور بخش سند 43044 مورخ 

62/12/14 دفترخانه 61 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 3791 مورخ 97/03/09  آقــای غالمرضا صفری فروشــانی فرزند 
سید اسداله  بشماره کالسه 1630 و به شماره شناســنامه 12943 صادره به شماره ملی 
1140505610 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 200/20 مترمربع پالک 
528 و 529  فرعی از 158 اصلی  واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الئاسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 115 و 455 دفتر 195 و 153و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 2186 مورخ 97/02/16  آقای مســعود ملکوتی ورنوسفادرانی فرزند 
سید حسنعلی  بشماره کالســه 1770 و به شماره شناســنامه 785 صادره به شماره ملی 
1141176491 نســبت به ششدانگ  یکباب خانه درحال ســاخت به مساحت 201/50 
مترمربع پالک 2360 و 2346  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30504 مورخ 96/07/22 دفترخانه 301 و ارائه قولنامه 

از حمید جورکش سند 30024 مورخ 96/06/13 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 4829 مورخ 97/03/23  خانم لیال رحمتی اندانی فرزند سید فتحعلی  
بشماره کالسه 0390 و به شماره شناسنامه 2581 صادره به شماره ملی 1141194465 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالک 5544  فرعی از 72 اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9478 و 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 4268 مورخ 97/03/21  آقای بابک رشیدی فرزند سید حسین  بشماره 
کالسه 2212 و به شماره شناسنامه 903 صادره به شماره ملی 1290668337 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 207/57 مترمربع پالک 586  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 293 

دفتر 698 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 4195 مورخ 97/03/21  خانم قمر موذنی ورنوســفادرانی فرزند سید 
حسینعلی  بشماره کالســه 0065 و به شــماره شناســنامه 165 صادره به شماره ملی 
1140966733 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  نیمه ساز دو طبقه به مساحت 180/58 
مترمربع پالک 279  فرعی از 118 اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 2907 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 3789 مورخ 97/03/09  آقای ابوالفضل هارون رشیدی فرزند سید میرزا  
بشماره کالسه 0229 و به شماره شناسنامه 1036 صادره به شماره ملی 1129214850 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 153 مترمربع پالک 363  فرعی از 111 اصلی  
واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 

الواسطه از مالک رسمی علی شمشی و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 4109 مورخ 97/03/19  آقای ابراهیم هارون رشــیدی فرزند ســید 
غالمحسن  بشماره کالســه 0373 و به شماره شناســنامه 1407 صادره به شماره ملی 
4621139691 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 213/95 مترمربع 
پالک 596  فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی حسینعلی هوازاده سند 

11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 65 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 4110 مورخ 97/03/19  آقای مهدی ســلمانیان فرزند سید رمضانعلی  
بشماره کالسه 1449 و به شماره شناســنامه 752 صادره به شماره ملی 1141076128 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 178/80 مترمربع پالک 841 و 842 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 36800 مورخ 90/11/05 دفترخانه 139 و ارائه قولنامه از مالک رسمی 
 مهدی کریمی طی ســند 54175 مورخ 96/05/04 دفترخانــه 139و مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2177 مورخ 97/02/16  آقای ابراهیم هارون رشــیدی فرزند ســید 
غالمحسن  بشماره کالســه 0373 و به شماره شناســنامه 1407 صادره به شماره ملی 
4621139691 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 213/95 مترمربع 
پالک 596  فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی حسینعلی هوازاده سند 

11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 65 و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 3702 و 3701 مــورخ 97/03/08  آقــای بهرام پیمانی فروشــانی 
فرزند حسین  بشماره کالســه 1782 و به شماره شناســنامه 237 صادره به شماره ملی 
1141601257 نسبت به2دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و خانم عزت ملک 
ورنوسفادرانی فرزند قاسمعلی  بشماره کالسه 1780 و به شماره شناسنامه 247 صادره به 
شماره ملی 1141040107 نســبت به4دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/30 مترمربع از پالک  196 فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از خانم عزت ملکی سند 4402 مورخ 92/06/07 

دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 2176 و 2177 مــورخ 97/02/16  آقای علیرضا پیمانی فروشــانی 
فرزند حسین  بشماره کالســه 1893 و به شماره شناســنامه 391 صادره به شماره ملی 
1141631849 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و خانم بتول ملک 
فرزند قاسمعلی  بشماره کالسه 1894 و به شــماره شناسنامه 317 صادره به شماره ملی 
1141064529 نسبت به3 دانگ  مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 110/86 
مترمربع از پالک  906 فرعی از 122  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100016 مورخ 72/07/20 دفترخانه 73 ثبت رد صفحه 545 

و 548 دفتر 292 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 4111 مــورخ 97/03/19  آقای محمد حســن مشــهدیان خوزانی  
فرزند احمد   بشماره کالســه 1811 و به شماره شناســنامه 215 صادره به شماره ملی 
1141495597 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان تجاری مســکونی   به مساحت 
291/17 مترمربع پالک 8  فرعــی از 114 اصلی  واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 283 دفتر 304 و ارائه قولنامه 
 از مالک رســمی ثبت در صفحه 212 دفتر 415 از کوکب علیشــاهی  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 3664 مورخ 97/03/07  آقای رمضان شمسی فرزند علیرضا  بشماره 
کالسه 1368 و به شماره شناســنامه 1736 صادره به شماره ملی 1141186012 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 154/06 مترمربع پالک 147 فرعی از 82 اصلی  
واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 430 دفتر 182 سند 231248 مورخ 94/12/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 2194 مورخ 97/02/16  خانم گلتاج رشیدی فرزند حاتم  بشماره کالسه 
0151 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 1129208036 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه 4 طبقه به مساحت 217/68 مترمربع پالک 551 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 702 دفتر 458 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 4866 مورخ 94/03/29  آقای فرج اله ملــک زاده فرزند ملک محمد  
بشماره کالسه 5249 و به شماره شناسنامه 7370 صادره به شماره ملی 1140073710 
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه تیرچه بلوک   به مساحت 468/82 مترمربع پالک 1962 
فرعی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3027 مورخ 

22/08/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 3766 مورخ 97/03/09  آقای زین العابدین خدائی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0171 و به شماره شناســنامه 2736 صادره به شماره ملی 5649346577 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 164 مترمربع پالک 1737 فرعی از 99 اصلی  واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه وکالتنامه ثبت رد صفحه 283 دفتر 92 از مالک رسمی حاجیه خانم خدائی  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 4284 مورخ 97/03/21  خانم مریم صرامی فروشانی فرزند محمدباقر  
بشماره کالسه 1739 و به شماره شناسنامه 15526 صادره به شماره ملی 1142370003 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 151/19 مترمربع پالک 204 فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرا بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

203509 مورخ 89/12/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 4724 مورخ 97/03/22  آقای علی کمالی فرزند عالی  بشماره کالسه 
0302 و به شماره شناسنامه 661 صادره به شماره ملی 5759466593 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 125/61 مترمربع پالک 875 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
 مع الواسطه از مالک رسمی فرامرز علیمردان ارائه وکالتنامه ثبت در صفحه 328 دفتر 182  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 4141 مورخ 97/03/19  خانم زهرا نوروزی فروشانی فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0399 و به شماره شناسنامه 1909 صادره به شماره ملی 1142247260 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 249 مترمربع پالک 317/1 و 317/2 
فرعی از 122 اصلی   واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 27538 مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 4138 مورخ 97/03/19  آقای سید محمد احمدی  فرزند سید مرتضی  
بشماره کالسه 0252 و به شماره شناســنامه 445 صادره به شماره ملی 1141060434 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 249 مترمربع پالک 317/1 
و 317/2 فرعی از 122 اصلــی   واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 27538 مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 2542 مورخ 96/10/13  خانم زینب حاج هاشــمی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن  بشماره کالســه 1321 و به شماره شناســنامه 782 صادره به شماره ملی 
1141176467 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 202 مترمربع 
پالک 559 و 558  فرعی از 158 اصلی   واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 241 دفتر 

151 و صفحه 217 دفتر 151  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 2499 مورخ 96/10/13  آقای امراهلل حاج هاشــمی ورنوســفادرانی 
فرزند رضا  بشماره کالســه 1320 و به شماره شناســنامه 15374 صادره به شماره ملی 
1140152521 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 202 
مترمربع پالک 559 و 558  فرعی از 158 اصلی   واقــع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 241 دفتر 151 و صفحه 217 دفتر 151  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 3258 مورخ 97/03/05  آقای رمضانعلی پرنده خوزانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 1899 و به شماره شناســنامه 454 صادره به شماره ملی 1141459930 
نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 215/60 مترمربع پالک 
298 و 299 و 299/1  فرعی از 115 اصلی   واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3264 مورخ 97/03/05  آقای رضا پرنده خوزانــی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1900 و به شماره شناسنامه 5751 صادره به شماره ملی 1142285545 
نسبت به 4دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 215/60 مترمربع پالک 
298 و 299 و 299/1  فرعی از 115 اصلی   واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139 و ارائه قولنامه از 
مالک رسمی لیال شــومالی و علی اکبر پرنده ثبت در صفحه 457 دفتر 78 و صفحه 448 
 دفتر 78 و ارائه قولنامه از حسن مختاری ثبت در صفحه 411 دفتر 141  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 5126 مورخ 97/3/28  خانم زهرا علی شاهی ورنوسفادرانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0886 و به شماره شناسنامه 3954 صادره به شماره ملی 0049139274 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 353 مترمربع پالک 177  فرعی از 118 اصلی   
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 246 

دفتر 398 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 4844 مورخ 97/3/23  آقای باقر لونی  فرزند احمد  بشماره کالسه 0305 
و به شماره شناسنامه 425 صادره به شماره ملی 4172047939 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/55 مترمربع پالک 1045  فرعی از 99 اصلی   
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12649  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 4845 مورخ 97/3/23  خانم اعظم لک  فرزند ولی  بشماره کالسه 0306 
و به شماره شناسنامه 284 صادره به شماره ملی 4172032575 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 177/55 مترمربع پالک 1045  فرعی از 99 اصلی   
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12648  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 4835 مورخ 97/3/23  آقای فرشید زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0301 و به شــماره شناســنامه 471 صادره به شــماره ملی 1288058403 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه تراشــکاری  به مساحت 100/84 مترمربع پالک 
1775 و 4640  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 154 دفتر 21 و صفحه 163 دفتــر 21   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 4834 مورخ 97/3/23  آقای فرهاد زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0296 و به شماره شناســنامه 6288 صادره به شــماره ملی 0069161941 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه تراشــکاری  به مساحت 100/84 مترمربع پالک 
1775 و 4640  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 546 دفتر 540 و صفحه 507 دفتر 540   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 4876 مورخ 97/3/23  آقای فرشید زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0304 و به شــماره شناســنامه 471 صادره به شــماره ملی 1288058403 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه لوازم یدکی  به مساحت 84/11 مترمربع پالک 
1777 و 1045  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 160 دفتر 21 و صفحه 157 دفتــر 21   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 4875 مورخ 97/3/23  آقای فرهاد زمانی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0303 و به شماره شناســنامه 6288 صادره به شــماره ملی 0069161941 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب مغازه لوازم یدکی  به مساحت 84/11 مترمربع پالک 
1777 و 1045  فرعی از 99 اصلی   واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 157 دفتر 21 و صفحه 438 دفتر 540   مالحظه و محرز

گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 97/04/02
تاریخ چاپ نوبت دوم : 97/04/16

م الف: 1187  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مزایده 
پرونــده:  شــماره   139703902004000127 آگهــی:  شــماره   4 /324
139504002004000485 و 139504002004000484 آگهی مزایده پرونده اجرایی 
به شــماره بایگانی: 9501475 و 9501476 ششــدانگ آپارتمان پالک 4682 فرعی از 
14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 107/05 متر مربع به آدرس: 
اصفهان خیابان جابــر انصاری خیابان عارف کوچه گلریز پالک 196 طبقه دوم شــرقی 
کدپســتی 8196893877 که ســند مالکیت آن در صفحه 520 دفتر امالک جلد  396 
ذیل شماره 69262 و شــماره چاپی 192122 سری الف سال 91 به مالکیت خانم فاطمه 
جاسبی نژاد فرزند حسن ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماال به طول 5/75 متر 
پنجره و دیواریست به فضای کوچه شرقًا 1- بطول 0/55 متر دیواریست به فضای کوچه 
2- بطول 16/56 متر دیواریســت به پالک 518 فرعی جنوبا در چهار قسمت که قسمت 
اول بصورت پخ می باشد و قسمت سوم شرقی است به ترتیب به طولهای 1/75 و 1/23 
متر دیواریست و 1/29 و 3/40 متر نرده و دیوار است و کال محدود است به فضای حیاط 
مشاعی 4677 فرعی غربا 1- بطول 7/20 متر دیوار اشــتراکی با آپارتمان 4683 فرعی 
2- در سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی است به ترتیب بطولهای 1 و 4/40 و 1/13 
متر دیوار اشــتراکی و به در اختصاصی با راه پله مشاعی 4674 فرعی 3- در 5 قسمت که 
قسمت دوم شمالی و قسمت چهارم جنوبی اســت اول بطول 2/75 متر دیوار اشتراکی با 
آپارتمان 4683 فرعی دوم الی چهارم به ترتیب بطولهای 0/55 و 0/55 و 0/30 متر کال 
پنجره اختصاصی و دیوار اشتراکی با نورگیر مشاعی پنجم به طول 4/85 متر دیوار اشتراکی 
با آپارتمان 4683 فرعی حقوق ارتفاقی ملک له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست 
که طبق نظر کارشناس رســمی پالک فوق یک دستگاه آپارتمان دو خوابه واقع در طبقه 
دوم روی همکف مجتمع مسکونی هفت واحده می باشد و فاقد پارکینگ و انباری می باشد 
دارای انشعابات برق مجزی و آب و گاز مشترک می باشــد. کف سرامیک و موکت بدنه 
گچ و رنگ و دیوار کوب ســقف گچ و رنگ دربهای داخلی چوبی پنجره ها پروفیل فلزی 
گرمایش بخاری گازی سرمایش کولرآبی دارای سرویس و حمام مجزی می باشد دارای 
اسکلت باربر بتنی سقف تیرچه بلوک نما آجری کف پله ها سنگ بدنه راه پله سرامیک کف 
پارکینگ موزائیک فاقد آسانسور با قدمت ساخت حدود 16 سال می باشد که طبق اسناد 
رهنی شماره 23544-93/10/23 و 23545 مورخ 93/10/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شــماره 180 اصفهان در قبال بدهی آقای عبدالرحمن مختاری فر وخانم فاطمه 
جاسبی نژاد در رهن بانک ملت واقع می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 97/5/2 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده 
گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 1/819/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/04/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی  بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید.  م الف:198097 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)657 کلمه، 

7 کادر(
مزایده 

پرونــده:  شــماره   139703902004000128 آگهــی:  شــماره   4 /325
139504002004000761 ششــدانگ پالک اصلی 14874 پالک فرعی 3496 مفروز 
و مجزی شده از فرعی 2883 به انضمام انباری شماره 3490 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان خیابان گلستان کوی کوثر مجتمع مسکونی کوثر کوی راست 
سمت راست آخرین واحد که ســند مالکیت آن در صفحه 579 دفتر امالک جلد 87 ذیل 
شماره 18443 و شــماره چاپی 056611 به مالکیت خانم بهاره شیریان علی آبادی ثبت 
و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل: در 5 قسمت که قسمت دوم شرقی و قسمت 
چهارم غربی است به طولهای 4/15 متر و 5/10 متر و 2/80 متر و 5/10 متر و 3/27 متر که 
قسمت اول و پنجم و دیوار است بر فضای حیاط خلوت مشاعی 3487 و قسمت های دوم 
و چهارم دیوار اشتراکی است با راه پله مشاعی 3689 فرعی بطول 2/80 درب اختصاصی و 
دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی 3489 فرعی شرقا بطول 13/61 متر دیواریست به فضای 
کوچه جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم غربی است به طولهای 7/08 متر و 1/40 متر 
و 3/75 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریســت به فضای حیاط مشاعی 3493 فرعی غربا 
بطول 12/32 متر دیوار اشتراکی اســت با پالک 2882 فرعی حدود انباری شماال بطول 
3/34 متر پنجره و دیواریست بر فضای حیاط خلوت مشاعی 3487 شرقا بطول 6/75 متر 
دیواری است برکوچه جنوبا به طول 3/57 متر دیوار اشتراکی با انباری 3492 فرعی غربا 
اول بطول 1/03 متر درب اختصاصی و دیوار اشــتراکی با پارکینگ 3488 فرعیست دوم 
بطول 5/72 متر دیوار اشتراکی با راه پله مشــاعی 3489 فرعی که طبق نظر کارشناس 
رســمی پالک فوق بصورت ســه طبقه روی پیلوت و آپارتمان مورد نظر در طبقه سوم و 
بصورت تک واحدی بدون آسانســور با نمای آجر سه ســانتی و حیاط کف سازی شده با 
موزائیک کف سرامیک و دیوارها با کاغذ دیواری آشــپزخانه با کابینت mdf پنجره ها 
آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی سیســتم کولرآبی و گرمایش بخاری گازی به مساحت 
124/69 متر مربع و 23/33 متر انباری با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با قدمت حدود 
17 سال می باشد که طبق سند رهنی شــماره 58425-93/8/28 تنظیمی در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 79 اصفهان در قبال بدهی آقای غالمرضا آزاد در رهن بانک ملت شعبه 
امیرکبیر اصفهان واقع می باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مورخ 97/5/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/300/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 97/04/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی  بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید. م الف:198098 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)622 کلمه، 

6 کادر(
مزایده

4 شــماره صورتمجلــس: 9709003623300075 شــماره پرونــده:  /338
9509983623100228 شــماره بایگانــی شــعبه: 970003  اجرای احــکام حقوقی 
دادگستری شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 
970003 مدنی که به موجب آن دستور فروش تمامی ششــدانگ پالک ثبتی به شماره 
75/139 واقع در کچومثقال اردستان به لحاظ عدم افراز صادر شده است را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش می رساند. تمامی ششدانگ پالک ثبتی به شماره 75/139 واقع 
در روستای کچومثقال اردستان به مســاحت 201/74 متر مربع به مالکیت آقایان عباس 
و محمد صالحی نیا به میزان 2/5 دانگ و خانم صغری بیگــم طباطبایی عقدایی فرزند 
سید حاجی به میزان 1 دانگ، ملک مورد مزایده عبارت است از یک باب منزل مسکونی 
قدیمی یک و نیم طبقه شامل طبقه همکف و نیم طبقه زیرزمین جمعا به مساحت اعیانی 
175 متر مربع با اســکلت دیوار باربر خشت و گل و ســقف طاق ضربی خشتی و چوبی و 
پنجره های مستعمل و قدمت باالی 50 سال و اشــتراک آب و برق ارزیابی شده به مبلغ 
645/000/000 ریال، متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور 
یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید 10 درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت 
یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1397/05/08 
روز دوشنبه ساعت 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
اردستان. م الف198831 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان 

)286 کلمه، 3 کادر(
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 حرفه آموزی در تابستان
 با طرح »پارک مهارت«

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
در خصوص ارائه آموزش ها و مهارت های سازمان 
فنی و حرفه ای به دانش آموزان در طول تابستان 
اظهار کرد: فنی وحرفه ای اســتان اصفهان مانند 
ســال های گذشــته به منظور آشــنایی دانش 
آموزان بــا فرهنگ مهارت آمــوزی اجرای طرح 
 آموزشی »پارک مهارت« را در دســتور کار قرار 

داده است.
»ابوطالب جاللی« با بیان اینکه طرح پارک مهارت 
از سال ۹۴ کلید خورده است، اظهار کرد: این طرح 
با شعار »هر جوان اصفهانی یک مهارت« با همکاری 
و هماهنگی مدیران مــدارس دولتی و غیردولتی 

اجرایی می شود.

 پرداخت یارانه سفر 
به بازنشستگان در سال جاری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت 
یارانه سفر به بازنشســتگان و اجرای برنامه های 
فرهنگی در قالب سفرهای زیارتی و سیاحتی خبر 
داد.»جمشــید تقی زاده« گفت: در ســال جدید 
برنامه های زیادی در حوزه فرهنگی بازنشستگان 

داریم تا نشاط و شادابی در این گروه افزایش یابد.
وی گفت: جمعیت بازنشستگان ظرفیت بالقوه ای 
برای شــرکت ایرانگردی و جهانگــردی دارد که 
می تواند مورد توجه قرار گیرد و از طرفی در توسعه 
این شرکت موثر واقع شود و موجبات اشتغالزایی و 

افزایش رفاه اجتماعی را در جامعه رقم بزند.

تمدید ثبت نام نقل و انتقال 
دانشجویان دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
از تمدید ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی نیمسال 
اول ســال تحصیلی ۹۸-۹۷ تا ۳۰ تیر ماه خبر داد.
حجت االسالم» ابراهیم کالنتری« گفت: متقاضیان 
می توانند برای ثبت نام به ســامانه منادا به نشانی 
www.monada.iau.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

انتظامی

نبود اعتبارات مانع از آغاز طرح های جدید 
بیابان زدایی در اصفهان شد

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده انتظامي استان خبر داد:
 دستگیری 40 شرور مسلح 

در اصفهان
فرمانده انتظامي اســتان اصفهان از دستگیری 
۴۰ شرور مسلح در اجرای طرح برخورد با اراذل 

و اوباش خبرداد.
 سردار»مهدي معصوم بیگی« با بیان این مطلب، 
اظهار داشت: در راســتای اجرای طرح برخورد با 
اراذل و اوباش و ارتقای امنیت محالت، ماموران 
انتظامي اســتان اصفهان ۴۰ نفر از افراد شرور را 
دستگیر و ده ها قبضه ســالح سرد به همراه یک 

قبضه کلت کمري از آنها کشف کردند.
این مقام ارشد انتظامي با اشاره به طراحي و اجراي 
عملیات مرصاد در قرارگاه عملیاتي اقدام و عمل 
این فرماندهي، گفت: سال جاري در این قرارگاه، 
توجه وی ژه اي به برخورد با کانون هاي جرم صورت 
گرفته و براي مقابله با اراذل و اوباش و افراد شرور 

اهتمام جدي شده است.
سردار معصوم بیگي خاطرنشان کرد: تاکید مي 
کنم هرگونــه تحرک اراذل و اوبــاش، خط قرمز 
پلیس است و تحت هیچ شرایطي اجازه نمي دهیم 
چنین افرادي بخواهند نظم شهر و امنیت مردم 
را برهم بزنند.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، 
مطالبه مردم را برخورد و مجازات قاطعانه با افراد 
شرور عنوان و تصریح کرد: پلیس تسلط و اشراف 
مطلوبی خوبي بر تحــرک اراذل و اوباش دارد و 
ان شاءا... با حساسیت وی ژه اي که دستگاه قضائي 
استان دارد، این افراد به سزاي عمل خود خواهند 

رسید.

ریيس پليس فتاي استان خبر داد:
1000دقیقه اینترنت گردي  

ایرانی ها در یک هفته! 
رییس پلیس فتاي اســتان اصفهان در شــوراي 
فرهنگ عمومي اســتان اصفهان اظهــار کرد: 
وضعیت نفوذ اینترنت و شبکه هاي اجتماعي در 
کشــور 1۰ درصد باالتر از میانگین جهاني است 

و براي استفاده از این فضا باید برنامه ریزي کنیم.
سرهنگ »ســید مصطفي مرتضوي« با اشاره به 
اینکه باالترین نرخ حضور در اینترنت در شبانه روز 
با هشــت ســاعت مربوط به ایران است، گفت: 
دختران با ۹65 دقیقه و پســران با 1۰25 دقیقه 
حضور هفتگي، بهترین و طالیي ترین زمان زندگي 

خود را در اینترنت مي گذرانند.

مفادآراء
4/376 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
 رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 551-97/03/07 هیأت : آقای حسین مهرپرور فرزند امراله شماره شناسنامه 
370 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/50 مترمربع شــماره پالک 3105 فرعی مجزا 
از شماره 345 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از خانم ربابه واثقی و ورثه نامبرده
2- رأی شــماره 547و546- 97/03/06 هیأت : آقای ســیف اله نوروزپور بیدگلی  فرزند 
عباس شماره شناســنامه 212 و خانم معصومه نوروزپور مقدم بیدگلی  فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 310  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 292/72 مترمربع 
شماره پالک 3106 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت رسمی
3- رأی شماره 545- 97/03/06 هیأت : خانم معصومه عمی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8142  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85 مترمربع شماره پالک 928 فرعی مجزا از شماره 
102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از آقای ماشااله جوشقانی
4- رأی شماره 544- 97/03/06 هیأت : خانم معصومه عمی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8142  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102/50 مترمربع شماره پالک 929 فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از آقای ماشااله جوشقانی
5- رأی شــماره 915 و916- 97/04/04 هیأت : آقای حمید قندی بیدگلی فرزند علیرضا 
شــماره شناســنامه 776 و خانم زینب کبوتری بیدگلی فرزند محمود شــماره شناسنامه 
1250017718  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 113/19 مترمربع شماره 
پالک 931 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای رحمت اله وفادار
6- رأی شــماره 552 و553 -97/03/07 هیأت : آقای حســین رهبری فــرد فرزند تقی 
شماره شناســنامه 398 و خانم فاطمه زهرا گل زاده آرانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 
8244  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 283/40 مترمربع شماره پالک 
223 فرعی مجزا از شــماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقــع در اماکن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل. مالکین رســمی و ابتیاعی از حبیب اله تهی دست و خانم زهرا بخشی

 کالهی آرانی
7- رأی شــماره 911- 97/04/04 هیأت : آقای علیرضا شــاه میرزائــی بیدگلی فرزند 
غالمحسین شماره شناســنامه 121 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 166/50 مترمربع 
شماره پالک 16 فرعی مجزا از پالک 1042 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی     
8- رأی شــماره 548 -97/03/06 هیأت : خانــم زینب پهلوانی فرزند آقاجان شــماره 
شناســنامه 173  ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 168/50 مترمربع شماره پالک 33 
فرعی مجزا از شــماره 11 فرعی و قســمتی از مشــاعات از پالک 1335  اصلی واقع در 
 اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی آقای احمد دهقانی و 

خانم نجما روحانی
9- رأی شماره 914 -97/04/04 هیأت : آقای ماشااله رضامشهدی بیدگلی  فرزند علی اکبر 
شماره شناسنامه 5 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 222 مترمربع شماره پالک 17 فرعی 
مجزا از شماره 8 و10و13و14 فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1379 اصلی واقع در 

اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
10- رأی شماره 912و913 - 97/04/04 هیأت : آقای عباسعلی دهقانی آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1250074169 و خانم زینب عسکری آرانی فرزند مجتبی شماره شناسنامه 
6190038107  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129 مترمربع شماره پالک 
23 فرعی مجزا از شماره 2و3و4  فرعی و قسمتی از مشــاعات از پالک 1824 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین دهقانی
11- رأی شماره 561- 97/03/07 هیأت : خانم اقدس کویری مفرد آرانی فرزند علی شماره 

شناسنامه 10425 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 76/93 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
مجزا از شماره 7 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2329 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسن به زارع
12- رأی شــماره 563 -97/03/07 هیــأت : آقــای حســن بــه زارع آرانــی فرزند 
رمضانعلی شــماره شناســنامه 265 ششــدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 64/76 
مترمربع شــماره پــالک 11 فرعی مجزا از شــماره 5 فرعی وقســمتی از مشــاعات از 
 پالک 2329 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از ورثه 

خانم معصومه بی خوابی آرانی
13- رأی شــماره 597 و598 و599 - 97/03/08 هیأت : آقای حبیب اله رحمتیان آرانی 
فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 120 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم معصومه رحمتیان آرانی 
فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 234 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم خاتون مال باقری آرانی 
فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 189 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 538/81 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و10مکرر و قسمتی 
از مشاعات از پالک 2542 اصلی و1و2و5و6و7و8و10و11و12و13و15فرعی وقسمتی از 
مشــاعات از پالک 2541 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکین 

رسمی و ابتیاعی از آقای حسن سالمی
14- رأی شماره 583 و584 - 97/03/08 هیأت : آقای ماشااله میرزازاده آرانی فرزند میرزا 
شماره شناســنامه 504 و خانم صدیقه میرزا زاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 315  
)بالمناصفه( ، ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 232/25 مترمربع شماره پالک 
9386 فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای علی رسولیان
15- رأی شــماره 917و918 - 97/04/04 هیأت : آقای احسان خادم بیدگلی فرزند علی 
محمد شماره شناســنامه 1250091101 و خانم خدیجه قدیری مفرد فرزند حسن شماره 
شناسنامه 6190089364  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 133/50 مترمربع 
شماره پالک 9393 فرعی مجزا از شماره 1251 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی محمد خادم
16- رأی شماره 565-97/03/07 هیأت : آقای ابوالفضل حسامی آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1250009383 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/30 مترمربع شماره پالک 
3187 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
17- رأی شماره 592 - 97/03/08 هیأت : آقای احمد سرکار آرانی  فرزند محمد تقی شماره 
شناسنامه 146 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 146 مترمربع شماره پالک 3188 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
18- رأی شــماره 593 - 97/03/08 هیأت : خانم زهرا قرنی آرانی  فرزند حسین  شماره 
شناسنامه 569  ششدانگ  یکباب انباری به مســاحت 150 مترمربع شماره پالک 3189 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
19- رأی شماره 568- 97/03/07 هیأت : آقای قاسم سرکار آرانی فرزند محمد تقی شماره 
شناسنامه 285 ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 3190 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای علی اصغر مطمئن آرانی
20- رأی شــماره 549و550 - 97/03/06 هیــأت : آقــای علی ابوالحســن زاده آرانی 
فرزند اصغر شــماره شناســنامه 1250077672 و خانم محبوبه ســیفی زاده آرانی فرزند 
محمود شماره شناســنامه 1250189713  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
175 مترمربع شــماره پالک 3191 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد 
 بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی محمد آقا کریم کاشــی

 و ابوالقاسم علی مهدی
21- رأی شــماره 922و923 - 97/04/04 هیأت : آقای محمد مقنی فرزند داود شــماره 
شناســنامه 262 و خانم زهره کاســنی فروش آرانی  فرزند ماشااله شــماره شناسنامه 67  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 166/79 مترمربع شماره پالک 3194 فرعی 
مجزا فرعی از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین کرباسیان
22- رأی شماره 921- 97/04/04 هیأت : آقای عباس خان دل فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 336 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/52 مترمربع شماره پالک 3195 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

ورثه مرحوم زین العابدین عابداف
23- رأی شماره 919 - 97/04/04 هیأت : خانم صدیقه اشتیاقی آرانی  فرزند حیدر شماره 

شناسنامه 249 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250/10 مترمربع شماره پالک 3196 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالک رسمی آقای حاج عبداله خان اکرمیان
24- رأی شماره 564- 97/03/07 هیأت : آقای ماشااله اکبرزاده آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 194 ششدانگ  یکباب حصار و طویله به مساحت 107/38 مترمربع شماره پالک 
1917 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
25- رأی شماره 927و928 - 97/04/04 هیأت : آقای عباس بانوئی آرانی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 6190054382 و خانم ریحانه عصارپورآرانی فرزند عبداله شماره شناسنامه 
6190050255  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 125/50 مترمربع شماره 
پالک 1926 فرعی مجزا از شــماره 133 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای سید احمد عباس زاده آرانی

26- رأی شماره 926 - 97/04/04 هیأت : خانم معصومه باقالکارآرانی فرزند محمد تقی 
شماره شناسنامه 232  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 274 مترمربع شماره پالک 1927 
فرعی مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی
27- رأی شماره 925-97/04/04 هیأت : آقای حبیب اله مهدی پور  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 7818 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170 مترمربع شماره پالک 1928 فرعی 
مجزا از شماره 33 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی
28- رأی شماره 924- 97/04/04 هیأت : آقای علی دافعی بیدگلی  فرزند محمد شماره 
شناسنامه 9673 ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 95 مترمربع شماره پالک 1929 فرعی 
مجزا از شماره 183 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای سید احمد عباس زاده
29- رأی شماره 566 و567 - 97/03/07 هیأت : آقای مصطفی ملکیان آرانی فرزند احمد 
شماره شناسنامه 1250080045 و خانم محبوبه در مسجدی آرانی  فرزند مصطفی شماره 
شناسنامه 6190061931  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 62/50 
مترمربع شماره پالک 1187 فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم قربانعلی ملکیان
30- رأی شماره 569 و570-97/03/07 هیأت : آقای صادق مردان فرزند عباس شماره 
شناســنامه 6190045367 و خانم فائزه شمســی بیدگلی فرزند جواد شــماره شناسنامه 
6190109217  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 
375 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
31- رأی شماره 594 و595-97/03/08 هیأت : آقای عباس پنجی بیدگلی  فرزند ابوالفضل 
شماره شناســنامه 353 و خانم ام البنین یعقوب بیدگلی  فرزند صدرالدین شماره شناسنامه 
1250177057  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 
380 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل
32- رأی شــماره 562-97/03/07 هیــأت : آقای جلیل رجالی فرزند حســین شــماره 
شناســنامه 54531 ششــدانگ  چندین باب مغازه و زمین محصوربه مساحت 1886/50 
مترمربع شماره پالک 6252 فرعی مجزا از شماره 43 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 
 ریگستان دیم کار آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی

 آقای علیرضا فخار
33- رأی شماره 920- 97/04/04 هیأت : آقای محمد رمضانی مقدم آرانی فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 9713 ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 37/50 مترمربع شماره پالک 
6257 فرعی مجزا از شــماره 287 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 
آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی آقای حسین عبدلی
34- رأی شــماره 591 -97/03/08 هیأت : خانم معصومه خادمی نژاد فرزند علی شماره 
شناسنامه 1843 ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 465/50 مترمربع شماره پالک 1380 
فرعی مجزا از پالک 21 اصلی واقع در نصر آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از مالک رسمی آقای رضا کرمانی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :  97/04/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : :  97/04/30
 م الــف: 204 عبــاس عبــاس زادگان رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالک

  آران وبیدگل

تحدید حدود اختصاصی
4/372 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 161 فرعــی از 39 اصلی واقع 
در بخــش 18 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی بــه نام مهــدی داوری دولت آبادی 
فرزند اکبر و موســی داوری دولت آبادی فرزند اکبر در جریان ثبت اســت و آرای شماره 
1396603020270012607 و 1396603020270012614 مــورخ 1396/11/26 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/5/10 روز چهارشــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:201326 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)275 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/373 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3689 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اشرف آقائی اصفهانی فرزند حسن و 
مرتضی نعل شکن فرزند علی در جریان ثبت است و آرای شماره 139660302027011375 
و 139660302027011385 مــورخ 1396/10/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 
قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1397/5/13 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:201325 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)272 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/374 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 3308 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق رای شــماره 139660302027010159 مورخ 
1396/09/18 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم به نام آقای حسنعلی زارعی به شناسنامه شماره 12 و شماره ملی 1291391606 
صادره از اصفهان فرزند اسماعیل صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/05/09 سه شنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:201328 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)269 کلمه، 3 کادر(

 » برای ثبت نام باید شهریه یک ميليون تومانی 
بدهيد؛ بنياد شــهيد به ما بودجه ای پرداخت 
نمی کند.« برای ثبت نــام فرزندش در یکی از 
مدارس شاهد شهر آمده اســت و حاال با این 
گفته های مدیر روبه رو شــده است. دریافت 
شهریه بيشــتر از آنچه مصوب شده، در چند 
سال اخير به یکی از دغدغه های والدینی تبدیل 
شده اســت که می خواهند فرزندان شان را در 

»مدارس شاهد« ثبت نام کنند.
وزرات آمــوزش و پرورش هرســاله با آغــاز ثبت نام 
تحصیلی دانش آمــوزان، میزان شــهریه الزم را در 
پایه های مختلف برای حضور در مدارس شاهد، اعالم 
می دارد؛ ولی بــا این وجود برخــی از  این مدارس به 
بهانه عدم کمک بنیاد شــهید به آنها هنگام ثبت نام 
خواستار پرداختن شهریه بیشتر از آنچه مصوب شده 

است، هستند .
رییس شاهد و امور ایثارگران اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در واکنش به این مسئله در گفت وگو با 
»زاینده رود« می گوید: بنیاد شهید همکاری خوبی با 
آموزش و پرورش دارد؛ ولی  در ســه سال گذشته به 
دلیل عدم اختصاص بودجه به بنیاد، آنها  هزینه مکلف 

شده را پرداخت نمی کنند.
»حسین اکبری« با اشاره به محل تامین بودجه مدارس 
شــاهد می افزاید: بودجه مدارس شــاهد از دو محل 
تامین می شــود:  بودجه ای که بنیاد شهید به عنوان 

کمک ســرانه طرح شاهد 
ساالنه پرداخت می کند و 
کمک ســرانه ای که  ستاد 
مرکزی شــاهد همه ساله 
تعیین می کنــد و اولیای 
غیر طرح شــاهد باید آن 
را پرداخت کنند. بنابراین 
بودجه هرسال با مشارکت 

اولیای غیرطرح شاهد و بنیاد شهید )با توجه به میزان 
سرانه تصویب شده در ستاد شاهد مرکزی( تامین می 
شود. وی ادامه می دهد: البته ناگفته نماند که بخشی 

از بودجه هم توسط آموزش 
و پروش تامین می شود، به 
عبارتی آمــوزش و پرورش 
هم برای ساختمان مدرسه 
و معلمانی کــه در مدارس 
شــاهد هســتند، هزینه 
می کند. رییس شاهد و امور 
ایثارگران اداره کل آموزش 
و پرورش در خصوص دریافت کمک سرانه در مدارس 
شاهد می گوید:  این کمک سرانه بابت فعالیت های فوق 
برنامه و کالس های تقویتی و جبرانی در مدارس شاهد 

اصفهان دریافت می شود. 
 اکبری با اشاره به فعالیت ۸2 مدرسه شاهد و ایثارگر 
در استان اصفهان ادامه می دهد: کمترین مبلغ کمک 
سرانه ۴6۰۰۰۰ و بیشــترین میزان ۷۰۰۰۰۰ تومان 
اســت؛ ولی مدارس شــاهد به جز مبلغ کمک سرانه 
مصوب شده از سوی ستاد شاهد استان، حق دریافت 
هیچ شهریه دیگری را ندارند و اگر خانواده هایی با این 
موارد برخورد کنند به ادارات نواحی و مناطق قسمت 
امور شاهد و ایثارگران و در اداره کل به اداره  امور شاهد 

و ایثار گران مراجعه کنند.
 مسئول مدارس شاهد بنیاد شهید اصفهان نیز درباره 
چرایی عدم پرداخت بودجه این مدارس از سوی بنیاد 
شهید به آموزش و پرورش در گفت وگو با  زاینده رود 
می گوید: مشکالت عدم پرداخت بودجه این مدارس به 
بنیاد شهید بر نمی گردد؛ چراکه متاسفانه در سال های 
اخیر به دلیل وجود مشکالت اقتصادی بودجه کمی از 
سوی دولت به بنیاد شهید در این باره اختصاص داده 
می شود که این بودجه هم بیشتر به طرح های پراکنده 

اختصاص داده می شود.
»زمانی« درباره این طرح هــای پراکنده  می افزاید: از 
آنجا که بعضی فرزندان شاهد در مدارس شاهد حضور 
ندارند، بودجه ای برای آموزش آنها اختصاص داده شد 

که بنیاد آنها را پرداخت می کند.  
زمانی ادامه می دهد: حــدود 5۰ درصد دانش آموزان 
مدارس شاهد اصفهان از میان جامعه ایثارگری هستند.
که درصد تخفیف صورت گرفته به آنها  با توجه به میزان 

ایثارگری متفاوت است.

گزارش یک درخواست

مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان اظهار کرد: اجراي 
طرح بیابان زدایي با محوریت کاشت نهال در مساحتي بالغ بر ۸۰۰۰ 
هکتار در اراضي بیاباني شــرق اصفهان براي سال جاري پیش بیني 
شده بود اما اعتبارات اینگونه طرح ها در سال جاري فقط براي استان 

خوزستان تصویب شد و استان اصفهان از آن بي بهره ماند.
»محمدحســین شــاملي« اضافه کرد: طرح بیابان زدایي 1۰ هزار 

هکتاري شرق اصفهان شامل فعالیت هایي نظیر نهالکاري، آبیاري 
و حفاظت اســت که از آبان سال ۹۴ درمنطقه ســگزي اصفهان در 
دست اجراست. به گفته مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
اصفهان، از آن زمان تاکنون حدود 5۰۰۰ هکتار ازبیابان هاي یاد شده 
با گیاه نوع تاغ و قره داغ و با نوع کشت قطعه اي زیر کشت رفته است و 
با اعتبار استاني سال جاري فقط مي توان این اراضي را حفظ و آبیاري 

کرد.شاملي تصریح کرد: در استان اصفهان یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
هکتار مرتع قابل چراي دام وجود دارد که نسبت به وسعت این مراتع 
حدود 25 درصد دام مازاد گزارش شده است. وي خاطرنشان کرد: بر 
مبناي هر پروانه اي صادره براي دامداري ها، شمارش دام یا به اصطالح 
شاخ شماري انجام مي شود و دارندگان دام هاي مازاد باید از علوفه به 

جاي چراي دام در مرتع استفاده کند تا تخریب مرتع رخ ندهد. 

مدیرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان:
نبود اعتبارات مانع از آغاز طرح های جدید بیابان زدایی در اصفهان شد

  دولت پول نمی دهد، بنياد شهيد بودجه ندارد و مدرسه شاهد پول می خواهد؛   

از آنجا که بعضی فرزندان شاهد در 
مدارس شاهد حضور ندارند، بودجه  
برای آموزش آنها اختصاص داده شد 
که بنیاد شهید آن را پرداخت می کند

سميه مصور

اخبار کوتاه
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چهره

در این دوره برای اولین بار دو خانم به شــورای شهر راه 
یافتند، به نظر شما دلیل این اتفاق چه بود؟ 

در برخی موارد نیازهایی در سطح  شهر به وجود می آید که در بحث 
تصمیم گیری و تصمیم سازی اگر خود زنان حضور داشته باشند به 
آن نکات توجه ویژه ای خواهند داشت و بهتر می توانند دغدغه ها را 
اعالم کنند تا برای رفع آن راهکار مناسب در نظر گرفته شود؛ چراکه 
زنان بیشتر مشــکالت زنان و جامعه را می دانند و برای همین در 
این دوره مردم اصرار داشتند زنان بیشتری در شورای شهر حضور 
داشته باشند و گرنه فرقی بین زن و مرد بودن اعضای شورا نیست. 
آیا اقداماتی برای شناسایی نیازهای زنان در شهر صورت 

گرفته است یا نه؟
بله، عالوه بر مطالعاتی که در ســال های پیش توسط شهرداری 
اصفهان با موضوع نیازسنجی زنان شهر اصفهان انجام شده است، 
مطالعاتی نیز به منظور شــناخت فرهنگــی اجتماعی اصفهان 
انجام شده که اطالعات گردآوری شده به دلیل تفکیک و تحلیل بر 
اساس جنسیت، ما را در شناخت وضعیت و نیازهای زنان شهر نیز 
یاری می کند؛ همچنین مطالعات و پژوهش هایی توسط ادارات و 
ترجمان های دیگر انجام شده که نتایج حاصل از این پژوهش ها نیز 

به فراخور موضوع نشان دهنده بخشی از نیازهای زنان شهر است.
در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟

دفتر امور بانوان اســتانداری و اداره کل بهزیستی استان هرکدام 
حســب وظایف خویش و برای انجام امور ذی ربــط، مطالعات و 
پژوهش هایی داشته اند که به فراخور موضوع و دامنه عمل هرکدام 
مجموعه ای از اطالعات را فراهم آورده اند؛ همچنین پژوهش های 
دانشجویی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری نیز که 
با موضوع زنان و مطالعه موردی شــهر اصفهان انجام شده است 

می تواند به مسئولین کمک کند.
به این اطالعات می شود استناد کرد؟

ممکن اســت که این اطالعات جامع و کامل نباشــد؛ اما هرکدام 
بخشی از نیازها را بر ما آشکار می کند و البته نیاز است که مطالعات 
در این حوزه یکسان سازی و یکپارچه باشد تا نتایج حاصل شفاف تر 
شود و با توجه به تخصصی بودن موضوع، پژوهش ها ابعاد بیشتر  و 
واقعی تر از موضوع را بر ما آشکار کند، در نتیجه  ما را دررسیدن به 

راهبرد و راهکار برای پاسخ به نیازها راهنمایی خواهد کرد.
چه کسانی می توانند بهترین پاسخ ها را برای این نیازها 

داشته باشند؟
ازآنجایی کــه نیازهــای 
زنان در جامعه گســترده و 
دارای ابعاد مختلف اســت 
نهادهای مختلف هرکدام 
متولی بخشی از این نیازها 
خواهند بود. حسب موضوع 
دفتر امور بانوان استانداری، 
بهزیســتی، دادگســتری 
و همچنین شــهرداری و 
شورای شــهر ...  مهم ترین 
نهادهای پاســخ دهنده به 
این امر هستند و بر اساس 
وظایف خویش باید به این 
بخش از جامعه نیز توجه ویژه ای داشــته باشــند. برای مثال در 
حوزه شهر، شورای شهر و شــهرداری برای تامین امنیت زنان در 
شهر، سهولت اســتفاده از خدمات شهر، پاســخ دهی به نیازهای 
فرهنگی تفریحی و مشــارکت زنــان در اداره شــهر وظایفی بر 
عهده دارد، ولی به دلیــل پراکندگی نیازهای زنــان در ادارات و 
ترجمان های مختلف به نظر می رسد احتیاج به ستادی مرکزی برای 

مدیریت و هم افزایی بین نهادهای 
مختلف اســت تا به این طریق با 
مدیریت همکاری های بین بخشی 

دستیابی به نتایج تسهیل شود.
شورای شهر و شهرداری برای 
تبدیل اصفهان به شــهری 
آرام، امن و مطلوب زنان چه 

اقداماتی انجام داده است؟
آنچــه پیش تــر در ایــن رابطه 

انجام شده اســت را می توان به دودسته تقســیم کرد؛ بخش اول 
آن دسته از اقدامات عام و عمومی برای تامین نیازهای شهروندان 
است که به تبع زنان را نیز به عنوان بخشــی از شهروندان در نظر 
داشته است و اما بخش دوم عبارت است از اقداماتی که به صورت 
خاص برای زنان صورت می گرفته که شامل برنامه های تفریحی 
و فرهنگی آموزشی در مراکز وابسته به شهرداری ویژه زنان بوده 
است. تاسیس دفتر تخصصی زنان ازجمله اقدامات مثبتی است که 
انجام شده و در بحث  نیازسنجی زنان در شهر نیز موظف به مطالعه 

و پیگیری امور است. 
در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در دوره حاضر، نگاه ویژه ای به مســئله زنان در شهر داریم. عالوه 
بر برگزاری برنامه های ویژه در مراکز فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
با رویکردی علمی و مبتنی بر نیازها، واقعیات و مقتضیات جامعه، 
مســائلی همچون تامین امنیت زنان در شهر  و افزایش مشارکت 
زنان در مدیریت شهر و بهبود کیفیت حضور زنان در فضای عمومی 
نیز برای ما اهمیــت دارد. ضمن آنکه آگاهی بخشــی و افزایش 
اعتمادبه نفس و توان افزایی زنان )اعم از زنان شاغل و خانه دار( در 
شهر و با نگاه ویژه به زنان شاغل در مجموعه شهرداری اصفهان و 
برطرف کردن موانع ارتقای ایشان به جهت وجود پاره ای تبعیض ها 
از موارد موردتوجه کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی پیرامون 
این موضوع است؛ به همین منظور نیز کمیته ای تحت عنوان کمیته 
زنان و خانواده در کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای 
شهر تشکیل شده اســت تا با همکاری پاره ای از متخصصین این 
حوزه ضمن شناخت دقیق تر و کسب اطالعات بتوانیم برنامه های 

تخصصی و کارشناسی شــده را طراحی و عملی کنیم؛ همچنین 
شورای مشورتی متشــکل از مدیران ارشد زن شــهر اصفهان در 
راستای هم افزایی مدیریت شــهر برای برنامه های مرتبط با زنان 

ایجادشده است. 
ازآنجاکه بعضی مسائل، نیازها و مشکالت زنان منطقه به 
منطقه و محله به محله باهم متفاوت است، چه راهکارهایی 
باید دراین باره اندیشیده شــود تا بهترین حالت پاسخ به 

نیازها داده شود؟
مطالعات و پژوهش های مذکور و همچنیــن بازدیدها و دریافت 
گزارش های از مراکز مختلف با رویکرد نقطه ای و محله محور بوده 
است؛ چراکه محالت مختلف شــهر اصفهان ازلحاظ اقتصادی و 
فرهنگی تفاوت هایی دارند و شــرایط هر منطقه اقتضا می کند در 
تمامی برنامه ها این موارد لحاظ شود. ضمن آنکه آنچه اهمیت دارد 
ارتقای کیفیت برنامه های شــهرداری در مناطق کمتر برخوردار 
و رفع تبعیض اســت؛ به گونه ای که نیازهای همه افراد با بهترین 
کیفیت پاسخ داده شود. به طوری که در اولویت های کمیسیون نیز 

این موضوع مورد تاکید قرارگرفته است.
راه اندازی مرکز تخصصی خانواده به چه منظوری صورت 

می گیرد؟
این مرکز جهت ارائه راه حل هایی پیرامون مسائل و مشکالت زنان 
برای سیاست گذاری واحد و تدوین راهبردهایی در حوزه  زنان  در 
شهر و با نگاه آگاهی بخشــی و تقویت اعتمادبه نفس و خودباوری 
زنان، آموزش محور و توانمند ساز در جهت ارتقای مهارت های زنان 
و تغییر نگرش و اصالح نظام مبتنی بر باورهای نادرست پیرامون 
حضور زنان در اجتماع تشکیل می شود. این مسئله در قالب طرحی 
مطرح شده که در دست بررسی است و پس از تصویب نهایی هرچه 

زودتر برای تشکیل آن به بهترین نحو اقدام خواهد شد.

نگاه شورای شــهر به سمن های 
حوزه زنان به چه صورت است؟

 در شورای شــهر برخالف اینکه شاید 
برخی اعتقادشان این باشد که وظیفه 
شورای شهر نباید موضوعی باشد؛ اما 
به نظر ما از آنجایی که نیمی از جامعه را 
زنان تشکیل می دهند  و این جمعیت  
بسیار تاثیرگذار است و در حال حاضر 
برای ورود به جامعه و اینکه نقــش و حضور خود را به خوبی انجام 
دهند دچار چالش های بسیاری هستند که باید آنها را برطرف کرد.
هفته گذشته جلســه ای با عنوان چالش ها و فرصت های 
حضور و نقش زنان در مدیریت شــهری بــا حضور زنان 
شوراهای اســتان اصفهان برگزار شــد، برگزاری چنین 

جلساتی را چه اندازه مفید می دانید؟
برگزاری چنین نشســت هایی در مرحلــه اول می تواند با مطرح 
کردن موضوع ، فرصت مناسبی برای مطرح کردن و تبادل نظرات 
و تجربه ها و منعکس شدن نظرات گوناگون برای رسیدن به بهترین 
تصمیمات را فراهم کند. از سوی دیگر می تواند در جامعه و همچنین 
در میان مدیران بخش های مختلف منجر به حساسیت زایی و درک 
ضرورت موضوع شود. از سوی دیگر ایجاد هم افزایی و شناخت میان 

نیروهای استانی و کشوری از نتایج مثبت چنین نشستی است. 
 در این جلســه چه راهکارهایی بــرای برطرف کردن 

چالش های پیش روی زنان در نظر گرفته شد؟
 بیانیه پایانی هر نشســت که چکیده ای از دستاوردها و نتایج یک 
نشست اســت خود می تواند برنامه ای برای آینده را در بربگیرد. 
بی شک برگزاری نشست به تنهایی کفایت نمی کند پس از چنین 
نشســت هایی با تکیه بر تصمیمات اتخاذ شــده در جلسات، باید 
مطالبات از مدیران مشخص و اقدامات عملی آغاز شود وگرنه ناگفته 

پیداست که نشست به تنهایی نمی تواند ما را به اهداف برساند.
در رابطه با نشســت چالش ها و فرصت های نقش و حضور زنان در 
مدیریت شهری باید گفت این نشســت با ایجاد ارتباط میان زنان 
شوراهای اسالمی شهرهای استان اصفهان با یکدیگر و با مجموعه 

مدیریت استان و کشــور، نه تنها ایشــان را با یکدیگر و مشکالت 
هرکدام در حوزه ذی ربط آشــنا کرد بلکه باعث شــد راهکارها و 
پیشنهاد های حاصل از عقل جمعی و تجربه همگان منجر به اتخاذ 
تصمیمات راهگشا شود. ضمن آنکه مذاکراتی نیز با دکتر ابتکار، 
مهندس معین و شهردار محترم نیز برای پیگیری مسائل مطروحه 
در جلسه انجام شده است و قرار شد این موارد فراتر از استان و در 

هیئت دولت نیز مطرح شود و ما پیگیر این امور نیز هستیم. 
راهکار اصلی برای رسیدن به این هدف چطور تعریف شده 

است؟
آن طور که در بیانیه پایانی نشست نیز بیان شد یکی از راهبردها و 
راهکارهای اساسی در رفع مشکالت زنان ، نگاه درست به نقش و 
جایگاه زنان در مدیریت شهری است. بر همین اساس به کارگیری 
زنان متخصص و کارآمد در سطوح مختلف مدیریت شهر و تامین 
امنیت شغلی آنان با فراهم آوردن حمایت های قانونی و مدیریتی 
الزم برای بقا و ارتقای شــغلی آنان از مهم ترین اقداماتی است که 
در راستای بهره وری از نیروی انسانی زنان و رفع موانع ساختاری 
برابری  الزم است، به همین جهت اصالح ســاختار جذب نیرو و 
شفافیت در ارتقای نیروهای بخش های مختلف ساختار اداری شهر، 
ازجمله مطالبات و اقدامات مهم محسوب می شود.توجه به زنان و 
نیازهای خاص آنان در عمران و شهرسازی، تامین امنیت عمومی 
زنان در فضاهای عمومی، توسعه زیرساخت های فرهنگی آموزشی و 
تفریحی برای زنان و فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها برای تسهیل 
حضور زنان در اجتماع، ازجمله اقداماتی است که جمع حاضر بر 

ضرورت توجه به آنان اتفاق نظر داشت.
آیا جلسات با این موضوع ادامه پیدا می کند؟

نشست های مشترک زنان شــوراهای اسالمی در استان اصفهان 
حتما اســتمرار پیدا می کند؛ چرا که ما ســعی داریم با استفاده 
از ظرفیت زنان شــوراهای اسالمی شــهرهای استان، موضوعات 
تخصصی تری را در حوزه زنان بررسی کنیم تا نتایج مطلوب تری 

در این زمینه حاصل شود.
از آنجایی که 50 در صد از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند 
باید توجه داشت که زنان نگاه جامع نگر دارند و هر گاه که در بحث 
تصمیم گیری به کار گرفته می شــوند می توانند شهر را از حالت 
مردانه خارج کنند تا برای تک تک افــراد از جمله زنان، کودکان، 

معلوالن و ... نیز مناسب شود.
راجع به اصطالح » حِق به شهر«  توضیح دهید؟

امروز در مباحث مرتبط با حقوق شــهروندی از اصطالح »حِق به 
شهر« بسیار استفاده می شــود که با توجه به تعاریف و محتوای 
ارائه شده،  این حق بیانگر آن است که توجه به مفاد آن در مدیریت 
شهری می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. یکی از ارکان 
حقوق شهروندی، حق داشتن فضای مناسب شهری و استفاده کامل 
از آن در زندگی روزمره برای همه ساکنان شهر است که نابرابری 
در پراکندگی فضاهای تفریحی و ورزشی در شهر و کیفیت خدمات 
ارائه شده در مناطق مختلف را از جمله مواردی می توان دانست که 

مانع تحقق  حقوق شهروندی می شود.
 برای تحقق حقوق شهروندی باید موانع را برطرف کرد برای مثال 
پل های هوایی، پیاده روها، ایستگاه های اتوبوس، ورودی پارک ها 
و فضاهای سبز به هیچ وجه برای دسترسی افراد دارای معلولیت، 
نابینایان، زنان باردار و مادران که فرزند خود را با کالســکه حمل 
می کنند مناسب نیست و اصالح آنها باید در دستور کار شهرداری 

قرار بگیرد.
گفته می شــود که یکی از وجوه »حق به شهر« مشارکت 
شهروندان در اداره امور شهری است،  در این باره توضیح 

دهید؟ 
بله، همین طور که گفتید یکی از وجوه مهم حِق به شهر، مشارکت 
شهروندان در اداره امور شهری است و این حق برای همه ساکنان 
شــهر وجود دارد،  از ایــن رو و با توجه به اینکه اصفهان شــهری 
مهاجرپذیر و دارای ســکنه ای با تابعیت های غیر ایرانی است به 
منظور هم افزایی و تقویت حس دوســتی میان این شهروندان و 
ساکنین شهر باید به گونه ای عمل شود که آنها نیز بتوانند در اداره 
امور شهر مشارکت داشته باشند و نظرات و پیشنهادات خود را به 
راحتی با مسئوالن در میان گذاشــته و از تخصص و توان ایشان 
استفاده شود. این امر در رابطه با آن دســته از سکنه اصفهان که 
متعلق به اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور 
است نیز صادق است زیرا استفاده از پتانسیل شهروندان در اداره 
امور عالوه بر تحقق حِق به شــهر، مجموعه مدیریت شهری را نیز 

کامل تر می کند.

شهـر باید از حالت مــردانه خارج شود
گفت وگویی از جنس دغدغه های زنانه با »فریده روشن«؛

 یک سالی اســت که به پای ثابت 
رویدادهای فرهنگی، هنری شــهر 
تبدیل شده اســت، با مدل خاص 
مقنعه ای که سر می کند. صحبت از 
فریده روشن، عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان است. به همراه لیست 
امید، وارد پارلمان شهری شد تا برای 

چهار سال آینده شهر و شهروندان 
تصمیم گیری کند. مشاور مدیر کل 
و رییــس اداره آموزش و پژوهش و 
برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای 
اســتان اصفهان،عضو کمیسیون 
آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق 
بازرگانی اصفهان،عضو کمیسیون 
معاونت امور بانــوان اتاق بازرگانی 
اصفهان و عضو کمیسیون شورای 
آموزشــی آموزش وپرورش استان  
از جمله  مســئولیت های کاری او و 
عضویت در مجمع زنان اصالح طلب 
سابقه سیاسی اش به شمار می آید. 
روشــن که ریاســت کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان را برعهده 
دارد، دل مشــغولی هایی از جنس 
دغدغه های زنانــه دارد که همین 
موضوع بهانه این مصاحبه است. او 
که در همین مدت یک سال هم نشان 
داده رابطه دوســتانه ای با رسانه 
 ها دارد، با خوشــرویی پذیرای این 

گفت وگو شد.

سمیه مصور

 در جلسات، باید مطالبات از مدیران 
مشخص و اقدامات عملی آغاز شود 
وگرنه ناگفته پیداست که نشست 
 به تنهایی نمی تواند ما را به اهداف 
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حرکت انسان دوستانه »نیمار« 
نسبت به هوادارمکزیکی

»نیمار« در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، به خاطر 
ســوژه  تمارض هایــش 
رسانه ها وشبکه های 
اجتماعــی شــده 
اســت؛ اما حرکت 
نه  نسان دوســتا ا
او پیــش از دیدار 
برابر مکزیک را نباید 
فراموش کــرد. مهاجم تیم  
 ملی فوتبال برزیل به»گیلبرتو مارتینس« هوادار 
مکزیک که در جام جهانی حضور یافت تا رویای 
خانواده اش محقق کنــد، یک پیام محبت آمیز 

فرستاد.
ستاره سلسائو نوشت: »ســام گیلبرتو. من در 
این جا حضور دارم تا به تو سام عرض کنم و از 
تو تشکر کنم.  نمی توانم تصور کنم ماه های اخیر 
را چگونه سپری کرده ای، شرایط خیلی سختی 
داشتی ولی به  هر حال در این جا حضور داری تا 

به روی خانواده ات حقیقت ببخشی.«
 این هــوادار مکزیکــی پیش از جــام جهانی 

خانواده اش را در تصادف از دست داده بود.

 انتقاد مورینیو 
از مسئوالن »شیاطین سرخ«

سرمربی منچســتریونایتد از مسئوالن تیمش 
ناراحــت اســت.»ژوزه مورینیو« ســرمربی 
شیاطین ســرخ بافاصله 
پس از پایــان لیگ 
جزیــره لیســت 
بازیکنان مدنظرش 
را برای فصل آتی 
مســئوالن  بــه 
یتد  نا یو منچســتر

تحویل داد.
منچستری ها تاکنون به غیر از »فِِرد« و یکی دو 
بازیکن دیگر نتوانستند عملکرد چندان خوبی 
در نقل و انتقاالت داشــته باشند؛ موضوعی که 
موجب ناراحتی مورینیو ســرمربی شــیاطین 

سرخ شده است.
مورینیو تاکیــد دارد، تمریناتــش را با حضور 
تمام بازیکنان آغاز کند در همین راســتا قرار 
است در روز های آتی جلســه ای را با مسئوالن 

»شیاطین سرخ« داشته باشد.

 واکنش »راموس« 
به خداحافظی از تیم ملی

کاپیتــان تیــم ملــی اســپانیا بــه شــایعه 
خداحافظی اش از بازی های 
ملی واکنش نشان داد.

تیم ملــی فوتبال 
اسپانیا با شکست 
برابر روسیه از جام 
 جهانی ۲۰۱۸ کنار 
رفت؛ جام جهانی  که 
پایان کار »اینیستا« 

در تیم ملی را همراه خود داشت.
در پی ایــن موضوع شــایعاتی هــم مبنی بر 
خداحافظی »ســرخیو راموس« کاپیتان تیم 
ملی اسپانیا از بازی های ملی مطرح شد؛ اما این 
بازیکن اعام کرد که برنامه ای برای خداحافظی 

از تیم ملی ندارد.
راموس دراین باره گفت: »من با درد وحشتناکی 
به خانه می روم و باید ایــن درد را ترمیم کنم.

مطمئن باشــید وظیفه ام این است که تا پایان 
جام جهانی ۲۰۲۰ قطر در تیم ملی باشم تا کمک 

کنیم ناکامی امسال را جبران کنیم.«

»بوفون« دوشنبه در 
پاریسن ژرمن معارفه می شود

بوفون بعد از ۱7 فصل بازی بــرای یوونتوس، 
در پایان فصل گذشــته 
از این باشــگاه جدا 
شد و اکنون گفته 
می شود که راهی 
پاریس خواهد شد.

لوپاریزین گزارش 
داده که »بوفون« روز 
دوشــنبه در پارک دو پرنس به 
همراه »ناصرالخلیفی« حضور خواهد داشت تا 
مراسم معارفه اش را پشت ســر بگذارد. انتظار 
می رود که او قراردادی یک ساله با پاریسی ها 

امضا کند.
پس از جدایــی بوفون از یوونتوس، شــایعات 
زیادی در مورد آینده او مطرح شد و حتی گفته 
می شد که ممکن است او به پارما، باشگاه دوران 
نوجوانی اش برگردد؛ اما این دروازه بان باتجربه 
اعام کرد قصد ندارد دیگر در ایتالیا بازی کند 
و به نظر می رسد مقصد بعدی او »لوشامپیونا« 

باشد.

سختگیری مرد پرتغالی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»سیدمجید حسینی« با درخششــی که تیم ملی در جام جهانی 
داشت، نگاه برخی از باشگاه های اروپایی را به خود جلب کرده است.

در همین راستا یک باشگاه بلژیکی به مدافع استقال پیشنهاد داده 
و او قصد دارد هر چه زودتر کار های انتقالش به این تیم صورت گیرد. 
حســینی یک فصل دیگر با اســتقال قرارداد دارد اما می تواند با 

پرداخت ۱۰۰ هزار دالر، قراردادش را فسخ و از این تیم جدا شود.

حسینی  در آستانه پیوستن به یک تیم بلژیکی

»اشکان دژاگه« به دلیل مصدومیت شدیدی که قبل از جام جهانی 33
داشت، نتوانست در روسیه بازی کند. برای همین به نظر می رسید 
با توجه به نیمکت نشــینی او و همینطور دو مصدومیتی که در دو 
باشگاه آخرش داشت، در اروپا نتواند بازی کند ولی حاال خبر رسیده 
به احتمال فراوان او در »ناتینگهام فارست« باقی می ماند. این باشگاه 

به اشکان پیشنهاد داده تا یک فصل قراردادش را تمدید کند.

تیم بعدی دژاگه مشخص شد
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اردوی پیش فصل پرسپولیس 
چقدر هزینه داشت؟

پرسپولیســی ها برای آماده سازی پیش فصل در 
کشور کرواســی به ســر می برند. اعضای باشگاه 
پرسپولیس مثل فصل گذشته برای آماده سازی 
پیش فصل راهی کشور کرواسی شدند و تمرینات 
خود را در این کشور انجام می دهند. این در حالی 
است که طبق گزارش یک سایت »کروات« اردوی 
کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در شهر »واراژدین« 
نزدیک به ۱۰۰هزار یورو برای این شــهر درآمد 
خواهد داشــت، درآمدی که انتظار می رود بخش 
زیادی از حساب باشگاه پرسپولیس پرداخت شود 
چراکه کاروان پرسپولیس با حضور ۲٣ بازیکن و 

۱7همراه، عازم کرواسی شده است.

فیفا، کرواسی را جریمه کرد
کمیته انضباطی»فیفا« اتحادیه فوتبال کرواسی 
را به دلیــل نقض قوانین رســانه و بازاریابی مبلغ 
7۰ هزار فرانک ســوئیس )بیش از 7۰ هزار دالر( 

جریمه کرد.
اعضای تیم ملی کرواســی در طول مسابقه با تیم 
دانمارک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
۲۰۱۸ محصوالت نوشــیدنی غیرمجاز را مقابل 
دوربین به نمایش گذاشتند .این مسابقه روز اول 
ژوئیه در نیژنی نووگرود برگزار شــد و با پیروزی 

کرواسی در ضربات پنالتی به پایان رسید.
همچنین کمیتــه انضباطی فیفا به فدراســیون 
فوتبال کرواســی بابت نقض »قوانین تجهیزات 
فیفا« در ارتباط با نمایش عکسی از یک شخصیت 
کروات توسط دنیل سوباشیچ دروازه بان کرواسی، 

پس از بازی با تیم دانمارک، هشدار داد.

بازیگری که داور جام جهانی شد
»نستور پیتانا« داور 4٣ ساله آرژانتینی که قضاوت 
دیدار حساس اروگوئه و فرانســه در مرحله یک 
چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را برعهده 
داشــت، قبا بازیگر بوده و در سال ۱997 در یک 
فیلم اکشن به اسم »The Fury« )خشم( به ایفای 

نقش پرداخته است.
پیتانا عاوه بر اینکه یک داور باتجربه بین المللی 
اســت، مربــی ژیمناســتیک نیز هســت. او در 
جام جهانی ۲۰۱۸ ابتــدا بــازی افتتاحیه میان 
روسیه و عربســتان را سوت زد و ســپس دیدار 
مکزیک و ســوئد و همچنین کرواسی و دانمارک 
را قضاوت کرد. بازی اروگوئه و فرانســه چهارمین 

تجربه قضاوت او به شمار می آید.

در حاشیه

پیشخوان

دایی: حــرف منتقدان 
تیم ملی را نمی فهمم! پس از حضور »امیر قلعه نویــی« در راس کادر فنــی تیم فوتبال 

سپاهان، گمانه زنی ها درخصوص نقل و انتقاالت بازیکنان سپاهان 
آغاز شد. قلعه نویی خیلی ســریع بازیکنان مورد نظر خود را خرید 
و لیســت خروجی بازیکنان را مشــخص کرد. ابراهیــم صالحی، 
خالدشفیعی، سجادشهباززاده، ســیدپیام نیازمند، شهاب عادلی، 
محمد ایرانپوریان، مهدی کیانی و کی روش استنلی سوارز، بازیکنانی 

بودند که با نظر قلعه نویی جذب شدند. مهدی شریفی، مهدی امینی، 
مســعود حســن زاده، رضا میرزایی، ابراهیم عالمه، ادون حسنی و 
مروان حسین نیز بازیکنان جداشده از سپاهان هستند که یا به دلیل 
اتمام قرارداداز این تیم جدا شدند یا به صورت قرضی به تیم دیگری 
پیوستند. در بین بازیکنان قدیمی تیم  به نظر می رسد علی کریمی 
و عارف غامی، تمایلی به ماندن در تیم سپاهان ندارند و آن گونه که 

از صحبت های قلعه نویی برمی آید، این دو بازیکن در فصل هجدهم 
لیگ برتر فوتبال در سپاهان نخواهند بود. ضمن اینکه چندی پیش 
علی کریمی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرده 
بود که در صورت جدایی از سپاهان، در تیم غیرایرانی بازی خواهد 
کرد و عارف غامی نیز به رغم تمایاتی که برای ماندن در سپاهان 
نشان می داد انگار دوست نداشت در شرایط کنونی در سپاهان باشد.

سپاهان، کریمی و غالمی؛ 
خیلی دور؛ خیلی نزدیک!

سنگ بزرگ جلوی پای سعید
»سعید عزت اللهی« هافبک دفاعی جوان تیم ملی، مثل دیگر ستاره های بازیکنان ایران وضعیت نامعلومی 
دارد. بعد از جام جهانی خیلی ها توقع دارند او هم به لیگ بهتری منتقل شود و بتواند در باشگاه بهتری بازی 
کند. عزت اللهی سال گذشته در حالی که می توانست به لیگ بهتری برود، در روسیه و باشگاه روستوف 
ماند. حاال او در حالی جام جهانی را به پایان رســانده که یک فصل دیگر با باشگاه روستوف قرارداد دارد 
و عما نمی تواند به راحتی به تیم دیگری برود. روس ها نشــان داده اند در این مواقع به سادگی با جدایی 
بازیکنان موافقت نمی کنند و برای آنها مشکل درست می کنند؛ عزت اللهی هم قطعا از این مسئله مستثنی 
نیست. باشگاه روستوف از همین حاال ســنگ بزرگی جلوی پای او قرار داده است. این باشگاه به سعید 
اعام کرده است تنها در صورتی با جدایی او موافقت می کند که باشگاه جدیدش، هفت میلیون دالر برای 

رضایت نامه اش بپردازد.

فرمانده  استقالل کجا می رود؟
»امید ابراهیمی« که یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه بود، قراردادش با آبی پوشان 
به اتمام رسیده و باوجود اصرار این باشــگاه هنوز پای میز مذاکره ننشسته اســت. ابراهیمی در حال حاضر 
 از اســتراحت دو هفته ای ملی پوشان اســتفاده می کند و همراه با همسرش در مســافرت خارج از کشور به 

سر می برد.
این در حالی اســت که برخی از تیم های حاشــیه خلیج فــارس، خواهان به خدمت گرفتــن هافبک ملی 
پوش آبی پوشــان هســتند و جدی ترین مشــتری این بازیکن تیم »االهلی« قطر اســت. ایــن تیم که بار 
دیگر»میان ماچاال« را به عنوان مربی به خدمت گرفته، خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن است. شنیده 
می شود پیشنهاد تیم قطری به ابراهیمی بسیار جدی است و رقم پیشنهادی آنها به این بازیکن به حدی اغوا 

کننده بوده که احتمال پیوستن وی به این تیم را قوت بخشیده است.

قدوس: ایــران را با قلبم 
انتخاب کردم

 بحران دالر به سرخابی ها 
رسید

قلعه نویی: دیدید که گروه 
ما »گروه مرگ« نبــود. وریا 

دراستقالل ماندنی شد

» آگهي مناقصه «  
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شــهرداري اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های 
گلخانه ای بازار گل و گیاه شامل اجرای سازه و اتصاالت مربوطه از جنس فوالد گالوانیزه و پوشش ورق پلی کربنات به همراه خاک برداری و اجرای 
فونداسیون با سیستم هم بندی و حفر چاه ارت جهت ســالن باغ و باغچه به مساحت تقریبی 5۰۰۰ مترمربع و سالن گل های آپارتمانی به مساحت 
تقریبی 5۰۰۰ مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه، جنب بیمارستان فارابی، باغ تندرستی به مبلغ تقریبي ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال براساس مترمربع 
سطح ســالن را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صاحیت حقیقی و حقوقی واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ ۱٣97/۰4/۰9 تا پایان 
وقت اداري )ساعت ۱4:٣۰( مورخه ۱٣97/۰4/۲٣ به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های 
هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پاک 5 مراجعه نموده و پس از کسب اطاع الزم، اقدام به واریز مبلغ 7۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه 
تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب های شماره ۰۲۰۲۰۲5۸77۰۰9 و یا ۰۲۰۲7٣۱۲۰۸۰۰9  نزد بانک ملی شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه 

را از دبیرخانه دریافت نمایند. تلفن تماس : 4- ٣۲6۸٣6۰۱
۱- شرکت کنندگان بایستی دارای توان و تجربه مناسب و حسن سابقه در این زمینه باشند.  

۲- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 66.5۰۰.۰۰۰ ریال طي ضمانت نامه بانکي یا فیش پرداختي الزامي است. 
٣- مدت اجرا 6 ماه شمسی مي باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت ۱4:٣۰( مورخه ۱٣97/۰4/۲4 مي باشد. 
5- پیشنهادات در تاریخ ۱٣97/۰4/۲6 بازگشایي مي شوند. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

  سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی شهرداري اصفهان

نوبت دوم

 قاب روز

مسعود شجاعی در میان جهادگران اهواز

»مسعود شجاعی« طبق وعده ای که داده بود در جمع جهادگران دانشجویی شهید چمران 
»اهواز« حاضر شد تا در کمک رسانی به مردم این منطقه مشارکت کند.

در شرایطی که رییس فدراسیون فوتبال از تمدید قرارداد »کارلوس کی روش« تا جام ملت های آسیا خبر داده بود، سرمربی تیم فوتبال  
روز پنچشنبه  بدون هیچ نشانه ای از امضای قرارداد و توافق نهایی با فدراسیون فوتبال، تهران را به مقصد »لیسبون« ترک کرد تا ادامه 

همکاری او با تیم ملی فوتبال در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
کی روش که به همراه تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه توانست با پیروزی برابر تیم »مراکش« و تساوی در برابر تیم »پرتغال« 
برای نخستین بار در ادوار حضورش در جام جهانی ، چهار  امتیازی شود و بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی  را در پنج دوره حضورش در این رقابت ها کسب 

کند، تمدید قراردادش را منوط به پذیرفتن شروطش از سوی فدراسیون فوتبال دانست .
تمدید مذاکره با کی روش به پیش از رقابت های جام جهانی برمی گردد؛ جایی که رییس فدارسیون فوتبال در خالل برگزاری اردوی آماده سازی 
تیم ملی ایران درکشور ترکیه از توافق دوباره با کی روش خبر داد و به دنبال عملکرد خوب تیم ملی ایران در این رقابت ها، وزیر ورزش و جوانان نیز 
از تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. ولی  هر بار کی روش تصمیم گیری در این رابطه را به بعد از مسابقات جام جهانی موکول کرد.

با پایان یافتن  رقابت های جام جهانی، کی روش به همراه  تیم ملی ایران یک روز بعد از بازی با تیم پرتغال راهی تهران شد؛ ولی بعد از گذشت یک هفته، 
تمدید قرارداد کی روش صورت نگرفت تا سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران بدون تعیین وضعیت همکاری اش با تیم ملی، ایران را ترک کند.

آن طور که رسانه ها مطرح کردند »کارلوس کی روش« برای تمدید قرادادش شروطی پیش پای فدراسیون فوتبال گذاشته است از جمله اینکه دستمزدش 
نسبت به قبل 20 درصد افزایش پیدا کند؛ همچنین قراردادش به صورت خودکار تا پایان جام جهانی 2022 قطر در صورت راهیابی تیم ملی ایران به مرحله 

نیم نهایی جام ملت های آسیا تمدید شود.
 همچنین سرمربی تیم ملی ایران خواستار دادن امتیازاتی به تیم ملی ایران در مذاکراتش با مسئوالن فدراسیون فوتبال شد . کی روش در این مذاکرات 
در خصوص برنامه هایش برای آماده سازی تیم ملی مسائلی را مطرح کرده و اردوها و بازی های تدارکاتی مورد نیاز برای بهتر آماده شدن تیم ملی را به 

فدراسیون ارائه کرده است. 
سرمربی تیم ملی  می خواهد که برنامه هایش برای جام ملت ها  از جمله بحث اردوهای تداکارتی و بازی های دوستانه به صورت کامل اجرا شود؛ زیرا با 
توجه به اینکه میانگین سنی بازیکنان تیم ملی کاهش یافته و نفرات جدید ، کم تجربه و بعضا بدون تجربه بین المللی به تیم اضافه شده اند، این برنامه ها 

می تواند به آماده سازی بازیکنان تیم ملی برای حضور پرقدرت در رقابت های جام ملت های آسیا کمک کند.
 با توجه به اینکه قرار داد کی روش با فدراسیون فوتبال تا پایان جوالی ) مرداد ماه ( اعتبار دارد و  هر روز خبرهایی مبنی با پیشنهاد کشورهای دیگر 
به کی روش مطرح می شود، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال باید باتوجه به فاصله باقی مانده تا جام ملت های آسیا هرچه سریع تر نسبت به قبول یا 
عدم قبول شروط کی روش اقدام کند تا تکلیف تیم ملی هر چه زودتر مشخص شود؛ به طوری که ملی پوشان ایرانی فرصت آماده سازی برای بازی های 

جام ملت های آسیا را داشته باشند.

سختگیری مرد پرتغالی
شروط »کی روش« سد روبه روی توافق؛

نرگس طلوعی 
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شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شهر« 
با تبریک روز شــهرداری ها و دهیاری ها و روز قلم 
اظهار کرد: هر ۱۵روز یک بار با شرکت در این برنامه 
رادیویی، پاسخگوی سواالت مردم و اقدامات انجام 
شده، خواهیم بود و باتوجه به مردمی بودن این برنامه 
از شهروندان درخواست می کنیم که در نام گذاری 

آن مشارکت کنند.
قدرت ا... نوروزی از مردم اصفهان بابت صرفه جویی 
در مصرف آب تشکر کرد و گفت: شهر با مشکل بزرگ 
کم آبی، خشکسالی و خشــکی زاینده رود مواجه 
اســت، از این رو در کنار مســئوالن استان دغدغه 
تامین آب شــرب و آب مورد نیاز برای کشاورزی را 
داریم؛ زمانی فضای ســبز اصفهان ۱۲ هزار هکتار 
وسعت داشت؛ اما اکنون به پنج هزار هکتار کاهش 
یافته که از این میــزان دو هزار هکتــار در اختیار 

شهرداری است.
نوروزی گفت: ســه هزار هکتار از پنج هزار هکتار 
فضای سبز شهر اصفهان در اختیار ادارات و صاحبان 
باغات اســت که از آنها انتظار می رود برای آبیاری 

فضای سبز از آب شرب استفاده نکنند.
شهردار اصفهان افزود: شهرداری برای آبیاری فضای 
سبز موجود یک قطره  از آب شرب و یا آب زاینده رود 
اســتفاده نمی کند و تنها از پساب بهره می گیریم، 
البته مردم نیز می توانند بر نوع آبیاری شــهرداری 
نظارت داشته باشــند و تخلفات در شیوه آبیاری را 
گزارش کنند و ما نیز  قــول داده ایم که در وضعیت 
 بحران آب با متخلفانی که به شــیوه صحیح آبیاری

 بی توجهی کنند، برخورد کنیم.

 50هزار نفر در روز از مترو استفاده کرده اند
وی با اشــاره به وضعیت حمل و نقل عمومی شهر 
اصفهان تاکید کرد: برای حمل و نقل و روان سازی 
ترافیک، تالش های بســیاری شــده است. اکنون 
در تالش هستیم تا هرچه ســریع تر خطوط دیگر 
متــرو را راه انــدازی کنیم و میزبــان »معاون اول 
رییس جمهور« برای افتتاح فاز سوم خط یک مترو 

خواهیم بود.
نوروزی با بیان اینکه خط یک مترو با ۲۰ ایســتگاه 
راه اندازی شده و کامال در اختیار شهروندان است، 
گفت: نخستین ایســتگاه خط یک متروی اصفهان 

در عاشق آباد و آخرین ایستگاه در صفه واقع شده و 
سرفاصله حرکت قطارها از نیم ساعت به ۱۵ دقیقه 

کاهش یافته است.
نوروزی آمار مسافرانی که به صورت روزانه از مترو 
استفاده می کنند را ۵۰ هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
با توجه به تعطیلی مدارس این رقم هم اکنون به ۴۰ 

هزار نفر در روز رسیده است.
اجرای پروژه خیابان چهارباغ، رونق را به 

کسب و کار مردم باز می گرداند
شــهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه بســیار مهم 
و عظیمــی در خیابــان چهارباغ در حــال انجام 

است، افزود: مدت هاست کســب و کار مغازه داران 
این منطقــه از رونق افتــاده و به همیــن جهت از 
صبوری و همکاری کســبه قدردانی مــی کنیم، 
 اما بــه زودی این گذر فرهنگی بــه یکی از بهترین 
مکان ها برای تردد مردم، گفت و گوهای فرهنگی 
و حضــور گردشــگران تبدیــل خواهد شــد که 
 بیش از گذشــته رونق را به کســب و کار مردم باز 

می گرداند.
وی ادامه داد: حلقه پیاده راهی که قرار است در آینده 
از میدان امام خمینی)ره( تا میدان انقالب تشکیل 
شــود فضایی را به وجود می آورد که به بیشترین 
ترافیک پیاده راه در شهر تبدیل می شود و کسادی 

مغازه داران پایان می یابد.  
شرایط اقتصادی شهرداری خوب نیست

شــهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری به لحاظ 
اقتصــادی وضعیت خوبی نــدارد، تصریــح کرد: 
درآمدهای ناپایدار شهرداری تحت تاثیر قرار گرفته 
و باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند؛ برای 
تحقق این امر تاکنون برنامه های بسیاری را پیگیری 
کرده ایم به طوری که  ۵۰۰ میلیارد تومان از ۸۰۰ 
میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای خط دو مترو را 

از طریق اوراق مشارکت تامین کردیم.
نــوروزی اظهارکــرد: شــهرداری اصفهــان بــا 
ســرمایه گــذاران متعــدد داخلــی و خارجی و 
مدیران بانک ها گفــت و گو کــرده  و در آینده ای 
 نزدیک نتایج ایــن تالش ها برای همگان روشــن

 می شود.

یک قطره از آب شرب برای فضای سبز استفاده 
نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

اجرای طرح »کتاب درمانی« 
در کتابخانه های شهرداری 

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رســانی 
شهرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار در 
کشــور طرح کتاب درمانی، در کتابخانه های 

شهرداری برگزار می شود.
محمدرضاکشانی اظهارکرد: درمان بیماری ها و 
رفع مشکالت مردم مهم ترین هدف اجرای طرح 
کتاب درمانی به شمار می رود که در حال حاضر 
هسته اولیه آن تشکیل شــده و اجرای آن را در 

آینده نزدیک رقم خواهد خورد.
وی افزود: کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی 
شــهرداری اصفهان در راستای اهداف خود که 
تامین نیازهای اطالعاتی شهروندان، پرکردن 
اوقات فراغت و افزایش مهارت ها، آگاهی علمی 
و دانش اجتماعی شهروندان است، برنامه ریزی 
های خوبی انجام داده که مهم ترین آنها ایجاد 
دسترسی آســان و ســریع به کتاب ها و منابع 

اطالعاتی است.

 معرفی الگوهای عفاف
 و حجاب در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان برگزاری 
جشنواره »چادرهای آسمانی« را کاری بسیار 
تاثیرگذار دانست و بر ضرورت معرفی نمادها و 
الگوهای عفاف و حجاب از طریق این جشنواره 
تاکیــد کــرد. ســردارمهدی معصوم بیگی در 
جلسه کارگروه نخســتین جشنواره چادرهای 
آســمانی اســتان اصفهان اظهار کرد: برپایی 
چنین جشنواره ای که در راستای ترویج فرهنگ 
عفاف و حجاب برگزار می شــود، کاری بسیار 
مقدس و تاثیرگذار است.ســردار معصوم بیگی 
بر ضرورت معرفــی نمادهای عفاف و حجاب از 
طریق جشنواره چادرهای آسمانی تاکید کرد و 
ابراز داشت: الزم است تا در این جشنواره زنان 
محجبه ای که در عرصه هــای مختلف علمی، 
دانشگاهی، ورزشی، پزشکی و ... دارای رتبه های 
برتر کشوری و بین المللی هستند به عنوان الگو 

به جوانان معرفی شوند.
وی خاطرنشان کرد: همسران و دختران شهدای 
مدافع حرم و مدافعان وطن، زنان پلیس یا یک 
خواهری که 3۰ سال از جانبازی مراقبت کرده 
است، همه اینها می توانند الگوهای خوبی باشند 

که باید برای جوانان امروز مطرح شوند.

رییس شورای اسالمی شهر:
تسهیالت برای تولید مسکن 

جدید در اصفهان ایجاد می شود
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با 
توجه به بررسی روند ســاخت و ساز در اصفهان، 
تسهیالت برای تولید مســکن جدید در اصفهان 

ایجاد می شود.
فتح ا... معین در خصوص بررسی لوایح شهرداری 
در کمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان اظهار 
کرد: در این جلســه در خصوص ایجاد تسهیالت 
بیشــتر برای تولید کنندگان مســکن و احداث 
واحدهــای مســکونی جدید توســط خانوارها 
بررســی های الزم انجــام و در نهایــت کاهش 
تعرفه های ساخت و ســاز و ایجاد تغییر در روند 

صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار گرفت.
وی افــزود: همچنین در مورد ایجاد تســهیالت 
بیشتر برای پرداخت عوارض نوسازی و بخشودگی 
بخشی از بدهی های مالکان بررسی های الزم انجام 

و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

مدیر عامل سازمان قطار شهری:
دغدغه  تامین مالی خط دوم 
متروی اصفهان جدی است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با 
اشاره به آخرین شرایط خط یک متروی اصفهان 
اظهار کرد: برنامه ریزی هایی برای حضور مقامات 
کشوری در مراسم رســمی بهره برداری خط یک 

متروی اصفهان انجام می شود.
محمدرضا بنکدار هاشمی، با اشــاره به اهمیت 
توجه به دغدغه های مالی پروژه ادامه داد: موضوع 
تامین مالی خطوط متروی اصفهان، دغدغه اصلی 
مسئوالن این سازمان است که در این زمینه تالش 

جدی می شود.
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان و حومه 
خاطرنشان کرد: تالش جدی مجموعه مدیریت 
استان، مدیریت شهری و ســازمان قطارشهری 
اصفهان، رفع مسائل مالی بوده که امیدواریم در 

این زمینه حرکت خوبی صورت گیرد.

مراسم استقبال از پیکر مطهر ۱۰ شهید دوران دفاع مقدس پس از 
36 سال چشم انتظاری خانواده های آنان، همزمان با مراسم عفاف 
و حجاب روز پنجشــنبه ۲۱ تیرماه در میدان امام)ره( اصفهان و 
با حضور گسترده مردم و مســئوالن برگزار خواهد شد.براساس 
مشخصات اعالم شده، 9 تن از این شــهدای واالمقام در عملیات 
رمضان و یک تن دیگر آنان در عملیات بیت المقدس به شــهادت 

رسیده اند؛ 3 تن از این شــهدا گمنام بوده و در ماه محرم تشییع 
خواهند شــد.نکته قابل توجه اینکه ۵ تن از این شهدا نوجوان و 
در سنین بین ۱3 تا ۱۸ سال بوده اند؛ شهید سید رسول حسینی 
دانش آموز سوم متوسطه، شهید محمدرضا میرزاامیری دانش آموز 
اول راهنمایی، شهید سید منصور معین الدین دانش آموز مقطع 
متوسطه، شهید فرزاد سلطانی دانش آموز مقطع متوسطه و شهید 

رمضانعلی ضیایی نیز اسامی پیکرهای مطهر نوجوانانی است که 
همگی در عملیات رمضان به شهادت رسیده و پیکر مطهر آنان پس 
از 36 سال چشم انتظاری خانواده هایشان در شهر اصفهان تشییع 
خواهد شد.مراسم تشــییع پیکرهای مطهر این ۱۰ شهید دوران 
دفاع مقدس از میدان امام)ره( تا چهارراه شکرشکن ادامه می یابد 

و مراسم تدفین در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

پس از 36 سال چشم انتظاری؛

پیکر مطهر ۱۰ شهید دفاع مقدس در اصفهان تشییع می شود

حصر وراثت
4/348  آقای مجید کشکولیان دارای  شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه  
993/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فخری خاموش پور به شناسنامه 717 در تاریخ 97/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر:1- مجید کشکولیان، 
ش.ش 175 نسبت با متوفی فرزند 2- نرگس کشکولی یان، ش.ش 438 نسبت با متوفی 
فرزند 3- زهره کشکولی یان، ش.ش 1536 نسبت با متوفی فرزند 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: 199216 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/349  آقای ساسان نیلفروشان دارای  شناسنامه شماره 127066964 به شرح دادخواست 
به کالسه  957/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کمند دخت کیوانی به شناســنامه 10 در تاریخ 1397/2/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر 
و یک همسر و پدر: 1- ساسان نیلفروشان، ش.ش 1270166964 نسبت با متوفی فرزند 
2- یاسمن نیلفروشــان، ش.ش 1272241726 نســبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا 
خاتم سازان، ش.ش 40924 نسبت با متوفی همسر 4- کیقباد کیوانی، ش.ش 17 نسبت 
با متوفی پدر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م الف: 199178 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 
2 کادر(

حصر وراثت
4/350  آقای بهمن شاه محمدی حیدری دارای  شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست 
به کالسه  980/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عسکرشاه محمدی حیدری به شناسنامه 1381 در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار 
دختر و همسر به اسامی: 1- بهمن شاه محمدی حیدری، ش.ش 1603 نسبت با متوفی 
فرزند 2- حسین شاه محمدی حیدری، ش.ش 1805 نســبت با متوفی فرزند 3- حسن 
شاه محمدی حیدری، ش.ش 514 نسبت با متوفی فرزند 4- بتول شاه محمدی، ش.ش 
1626 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم شــاه محمدی، ش.ش 11 نسبت با متوفی فرزند 
6- رقیه شاه محمدی حیدری، ش.ش 103 نسبت با متوفی فرزند 7- فاطمه شاه محمدی 
حیدری، ش.ش 485 نســبت با متوفی فرزند 8- زینت شاه محمدی، ش.ش 27 نسبت 
با متوفی فرزند همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199172 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )205 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

4/351  آقای اصغر زیدی دارای  شناسنامه شماره 409 به شــرح دادخواست به کالسه  
976/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان اکبر زیدی کوله پارچه ای به شناسنامه 14 در تاریخ 96/10/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک همسر: 
1- بهرام زیدی، ش.ش 470 نسبت با متوفی فرزند 2- عباس زیدی کوله پارچه ، ش.ش 
808 نسبت با متوفی فرزند 3- اصغر زیدی، ش.ش 409  نسبت با متوفی فرزند 4- حمید 
زیدی، ش.ش 988 نسبت با متوفی فرزند 5- سعید زیدی،ش.ش 407 نسبت با متوفی 
فرزند 6- حبیبه زیدی کوله پارچه،ش.ش 13 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: 199174 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/352  آقای آرمین خدابخشی با وکالت زهرا حاج حیدری ورنوسفادرانی دارای  شناسنامه 
شماره 509 به شرح دادخواست به کالسه  973/97  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج خدابخشی سورشجانی به شناسنامه 

659 در تاریخ 97/2/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و مادر به نام ذیل: 1- آرمین خدابخشی سورشجانی، ش.ش 
1741625505 فرزند 2- جهان خانم شلمزاری، ش.ش 474 مادر متوفی 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: 199175 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/353  خانم مریم جاللی دارای  شناسنامه شماره 4217 به شرح دادخواست به کالسه  
974/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زهرا سلطانی به شناسنامه 1275777465 در تاریخ 1395/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر و پدر: 1- مریم جاللی، 
ش.ش 4217 نسبت با متوفی مادر 2- حافظ سلطانی، ش.ش 177 نسبت با متوفی پدر و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199179 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/354  خانم فاطمه حســن دخت دستجردی دارای  شناسنامه شــماره 1344 به شرح 
دادخواست به کالسه  971/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید احمد حسن دخت دستجردی به شناسنامه 3294 در تاریخ 
96/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و پنج دختر به اسامی: 1- سید حسین حسن دخت دستجردی ش.ش 
36 نسبت با متوفی فرزند 2- سید عباس حســن دخت دستجردی ش.ش 1076 نسبت 
با متوفی فرزند 3- سید اکبر حسن دخت دستجردی ش.ش 461 نسبت با متوفی فرزند 
4- سید محمد علی حسن دخت دستجردی ش.ش 130 نسبت با متوفی فرزند 5- بتول 
حسن دخت ش.ش 24 نســبت با متوفی فرزند 6- صغرا حسن دخت دستجردی ش.ش 
4031 نسبت با متوفی فرزند 7- فخرالسادات حسن دخت دستجردی فش.ش 758 نسبت 
با متوفی فرزند 8- فاطمه حسن دخت دســتجردی ش.ش 1344 نسبت با متوفی فرزند 
9- شمسی بیگم حسن دخت دستجردی ش.ش 217 نسبت با متوفی فرزند 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: 199182 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )223 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/355  آقای حسین ســازش ابهری دارای  شناسنامه شماره 427 به شرح دادخواست به 
کالسه  978/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محسن سازش به شناســنامه 683 در تاریخ 97/3/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به مادر وپدر: 1- شــهناز 
رمضانی بوزانی ش.ش 535 نســبت با متوفی مادر 2- حسین ســازش ابهری ش.ش 
427 نسبت با متوفی پدر 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: 199184 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )130 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/356  خانم نسیمه قاسمی دارای  شناسنامه شماره 5471 به شرح دادخواست به کالسه  
975/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کریم قاسمی به شناسنامه 1242 در تاریخ 97/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر به اسامی: 1- محمدرضا 
قاسمی، ش.ش 233 نسبت با متوفی فرزند 2- علی قاسمی، ش.ش 1525 نسبت با متوفی 
فرزند 3- نسیمه قاسمی، ش.ش 5471 نسبت با متوفی فرزند 4- شهین قاسمی، ش.ش 
2505 نسبت با متوفی فرزند 5- گیتی قاســمی،ش.ش 56303 نسبت با متوفی فرزند و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199186 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/357  خانم محبوبه خواجه خباز دارای  شناسنامه شماره 17418 به شرح دادخواست به 
کالسه  990/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود خواجه خباز به شناسنامه 22036 در تاریخ 96/7/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 
و همســر به نام ذیل: 1- غالمرضا خواجه خباز، ش.ش 1341 فرزند 2- محبوبه خواجه 
خباز، ش.ش 17418 فرزند 3- منصوره خواجه خباز، ش.ش 608 فرزند 4- منیره خواجه 
خباز، ش.ش 1808 فرزند 5- مهدی نمازی، ش.ش 697  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: 199190 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/358  آقای بهنام برجیان دارای  شناسنامه شماره 2784 به شرح دادخواست به کالسه  
991/97  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان حسنعلی برجیان به شناســنامه 1170 در تاریخ 96/11/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر و یک دختر 
و همسر به اســامی: 1- بهنام برجیان، ش.ش 2784 نســبت با متوفی فرزند 2- افسانه 
برجیان، ش.ش 16038 نسبت بامتوفی فرزند 3- ســکینه برجیان، ش.ش 287 نسبت 
با متوفی همسر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 199192 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )142 کلمه، 

1 کادر(
حصر وراثت

4/359  آقای علیرضا قربانی دارای  شناســنامه شــماره 2032 به شــرح دادخواست به 
کالسه  986/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن قربانی سینی به شناســنامه 84 در تاریخ 97/2/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و یک 
همسر: 1- علیرضا قربانی، ش.ش 2032 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد قربانی سینی، 
ش.ش 2832 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا قربانی سینی، ش.ش 1456نسبت به متوفی 
فرزند 4- زهره قربانی سینی، ش.ش 569 نسبت با متوفی فرزند 5- مریم قربانی، ش.ش 
2960 نسبت با متوفی فرزند 6- سمیه قربانی سینی، ش.ش 4074 نسبت با متوفی فرزند 
7- کبری قربانی ســینی، ش.ش 1599 نسبت با متوفی همســر والغیر.  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: 199195 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/360  خانم زهرا نصر اصفهانی دارای  شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  
983/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی نصر اصفهانی به شناسنامه 5 در تاریخ 96/11/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار پســر و دو دختر و یک همسر: 
1- حمید نصر اصفهانی، ش.ش 887 نســبت با متوفی فرزند 2- حجت نصر اصفهانی، 
ش.ش یک نسبت با متوفی فرزند 3- ســعید نصر اصفهانی، ش.ش 56 نسبت با متوفی 
فرزند 4- ولی نصر اصفهانی، ش.ش 915 نسبت به متوفی فرزند 5- زهرا نصر اصفهانی، 
ش.ش 3 نســبت با متوفی فرزند 6- زهره نصر اصفهانی، ش.ش 4082 نسبت با متوفی 
فرزند 7- عزت نصر اصفهانی، ش.ش 7 نســبت 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: 199198 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/361  آقای محمد علی قنبریان دارای  شناسنامه شــماره 763 به شرح دادخواست به 
کالسه  987/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فخری شعربافچی زاده به شناســنامه 58105 در تاریخ 96/6/31 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پسر و 

یک همسر: 1- احمدرضا قنبریان، ش.ش 1243 نسبت با متوفی فرزند 2- امید قنبریان، 
ش.ش 50204 نسبت با متوفی فرزند 3- میالد قنبریان، ش.ش 5772 نسبت با متوفی 
فرزند 4- محمد علی قنبریان، ش.ش 763 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: 199200 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/362  آقای حمید عدالت خواه دارای  شناسنامه شــماره 1893 به شرح دادخواست به 
کالسه  988/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر عدالت خواه به شناســنامه 237 در تاریخ 96/8/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و همسر 
به نام ذیل: 1- محمدرضا عدالت خواه، ش.ش 1392 فرزند 2- حمید عدالت خواه، ش.ش 
1893 فرزند 3- محبوبــه عدالت خواه، ش.ش 44147 فرزند 4- ســهیال عدالت خواه، 
ش.ش 44148 فرزند 5- زهرا روستا زاده شیخ یوسفی، ش.ش 258 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: 199202 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/363  آقای حمید عدالت خواه دارای  شناسنامه شــماره 1893 به شرح دادخواست به 
کالسه  989/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زهرا روستازاده شیخ یوسفی به شناسنامه 258 در تاریخ 96/10/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو دختر: 
1- محمدرضا عدالت خواه، ش.ش 1392 نسبت با متوفی فرزند 2- حمید عدالت خواه، 
ش.ش 1893 نســبت با متوفی فرزند 3- محبوبه عدالت خواه، ش.ش 44147 نسبت با 
متوفی فرزند 4- سهیال عدالت خواه، ش.ش 44148 نسبت با متوفی فرزند.  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: 199171 شعبه 10 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/364  خانم معصومه قربانعلی دارای  شناسنامه شــماره 1274 به شرح دادخواست به 
کالسه  972/97  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اکبر فخر زارع  به شناســنامه 755 در تاریخ 91/5/18 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- معصومه قربانعلی، 
ش.ش 1274 همســر متوفی 2- صدیقــه لرپری زنگنــه، ش.ش 21969 مادر متوفی 
3- هاجر فخر زارع، ش.ش 5650 فرزند 4- زهره فخــر زارع، ش.ش 1270176854 
فرزند 5- داود فخر زارع، ش.ش 9418 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 199169 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )144 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/365 شماره ابالغنامه: 9710106805101554 شماره پرونده: 9709986805100340 
شماره بایگانی شــعبه: 970340   خواهان آقای محســن همت دادخواستی به طرفیت 
 خوانده خانم مریم غبیشــاوی فرزند حنون به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه 
) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986805100340 
شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/05/21 ســاعت 8 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 199104 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )160 

کلمه، 2 کادر( 

یک قطره از آب شرب برای فضای سبز استفاده نمی شود
شهردار اصفهان:
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امام صادق )علیه السالم(:
  واپسین شخصى كه مى  میرد، امام است تا كسى 

بر خداونداعتراض نكند كه او را بدون حجت 
الهى، رها كرده است.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

یادداشت

هر انسانی یک اسم دارد و نام گذاری برای یک نوزاد می تواند 
سرنوشت او را تحت تاثیر قرار دهد. 

اسم افراد در زندگی آنها تاثیر زیادی دارد؛ بنابراین وظیفه 
پدر و مادر است که برای فرزندشان نام نیکو انتخاب کنند. 
هر اســمی با یکی از حروف الفبا آغاز می شــود؛ در ادامه 
خصوصیات و ویژگی هــای افرادی را که نام شــان با حرف 

»الف« آغاز می شود، برای شما آورده ایم.
زمانی که زندگی آرزوهایتان را بدون زحمت برآورده می کند، 
کم کم به این شــرایط عادت می کنید؛ در نتیجه زمانی که 
در موقعیتی ســخت قرار می گیرید، از اعتماد به نفس الزم 

برخوردار نیستید.
اما این حرف ها در باره آدم هایی که نام شان با حرف اول الفبا 

آغاز می شود، صدق نمی کند. آنها رهبر هایی مادرزاد هستند 
که به خوبی می دانند چگونه در میان جزر و مد های زندگی، 

تمرکز روی هدف شان را از دست ندهند.
اگر اسم تان با حرف »الف« آغاز می شود، پس شخصیت شما 
مملو است ازخصوصیات قدرتمند، هرچند ممکن است برای 

خودتان آشکار نباشد. 
شما دارای شــخصیتی چند الیه هستید که همین مسئله، 
این امکان را به شما می دهد تا دنیا را به میل و نفع خودتان 

تغییر دهید.
 این افراد آن قدر هوشمند هســتند که هیچ وقت همرنگ 
جماعت نشــوند و در مواقع ضروری، به تنهایی برای هدف  

خود بجنگند و همیشه هوشیار بمانند.
اگر نام  شــما با  »الف« آغاز می شــود، به خودتان مطمئن 
هســتید که همیــن اعتماد به نفــس، کلید رســیدن به 

خواسته هایتان خواهد بود. 
به خوبی می دانید چگونه گاهی اوقات بــا بی تفاوت بودن 
نسبت به مشکالت، خودتان را در اولویت قرار دهید. فراموش 

نکنید آرامش روانی تان مهم ترین موضوع است.
همیشــه روی هدف تان متمرکز هســتید؛ هیچ اهمیتی 
ندارد چقدر موضوع برای حــواس پرتی وجود دارد. تمرکز 
و تعهدتان مثال زدنی است. نگاه شــما تا وقتی به مرادتان 
نرسیده اید، روی هدف تان خواهد بود. کوشش و تالش تان 
در راه صبورتر شدن اســت، اما در هر موقعیتی به سرعت 
می توانید واکنش نشان دهید. شما بسیار جذاب، با نزاکت 
و روشــنفکر هســتید. رعایت ادب و نزاکت اهمیت زیادی 
برای تان دارد. طعنه ها و زخم زبان های دیگران روی شــما 
بی اثر است. صحبت درباره احساسات تان برای شما مشکل 
است و با پشتکار زیاد از قلب تان پاسداری می کنید. همیشه 
تالش می کنید بهترین تاثیر را بر رابطه دیگران داشته باشید. 
شما در رقابتی دائمی و توقف ناپذیر به سر می برید تا هر روز 
انسان بهتری از روز قبل باشید. شما فردی شیرین، مطلوب و 
 دلخواه اطرافیان  خود هستید، اگر نام تان با حرف »الف« آغاز 

می شود.

اگراولاسمشمابا»الف«آغازمیشود...

هدیزینالعابدین

تصویریجالب
ازدرگیری
شدید»ببر«
نَرومادهدر
پارکملی

»راجستان«هند

عکس روز

دوخط کتاب

قاتالن»وحیدمرادی«حرفنمیزنند
چند روز پس از کشته شدن شــرور معروف تهرانی در زندان، 

تاکنون قاتالن »وحید مرادی« اعتراف نکرده اند. 
آنها هیچ کدام ضربه نهایی به قلــب او را گردن نمی گیرند و هر 
کدام هم قسم شده اند و فقط یک چیز را بر زبان می آورند و آن 

این است که هر سه نفر آنها چاقو داشته اند. 
این اشخاص، دالیل خود را از درگیری با عقاب ایران، گنده الت 
بودن او عنوان کرده اند و بعد از درگیری در حیاط زندان و ادامه 
داشتن آن اقدام به قتل وحید امیری با قمه های دست ساز خود 

کرده اند.
روز قتل، پنج ضربــه چاقو به وحید مرادی که بــه اتهام قتل و 
شــرارت در زندان بود، اصابت کرد که تنها یک ضربه به قلبش 

موجب مرگ او شد. 

شــده و ما هم آن را بارها 
تجربــه کردیم. تــا وقتی 
وضع مان خوب نبود، دور و 
برمان شلوغ بود؛ اما همین 
که شــرایط بهتــری پیدا 

کردیم تنها ماندیم!

آب زیپو
»آناویم شنایدر«

نمی شود به جنگ 
حسادت رفت

با هیچ چیز نمی شــود به 
جنگ »حســادت« رفت. 
پدرم می گفت: حسادت 
خوره  جــان آدم و حیوان 
اســت. این ضرب المثلی 
اســت که به تجربه ثابت 

هتل »پری دودکش« هتلی سنگی با قدمت ۱۵۰۰ ساله است که جادوی 
پری ها هنوز هم در آن جریان دارد. محیطی زیبا، صمیمی و آرام دارد برای 
خانواده و زوج هایی که »کاپادوکیا« ترکیه را برای سفر انتخاب کرده اند. 
اتاق ها با روتختی، فرش و وسایل رنگی تزئین شــده  و شما می توانید با 
کتری برای خود چای آماده کرده و آنجا را مانند خانه خود بدانید. فضای 
گرم و صمیمی این هتل که در دل کوهســتان و سنگ های توفا بنا شده، 
اتاق هایی دارد با دکوراســیون ســنتی و ظرفیت های مختلف که دارای 
تمام امکانات رفاهی، اینترنت رایگان و تراســی رو به منظره ای زیبایی از 

دره»کاپادوکیا«ست و همه اینها، جادوی پری ها را یادآور می شوند.

اقامتدرهتلیکه»جن«دارد!

یک نابغه هشت ساله که دوران دبیرستان خود را در مدت زمان تنها ۱/۵ سال به 
پایان رساند، وارد دانشگاه شده است. »الئورنت سیمونس« بلژیکی دارای نمره 
آی کیوی ۱4۵ است. الئورنت باید دوران دبیرستان را در مدت زمان شش سال 
به اتمام می رساند، اما او در مدت ۱8 ماه موفق شد دبیرستان را به اتمام برساند. 
این نابغه اکنون در حال سپری کردن تعطیالت دو ماهه قبل از ورود به دانشگاه 
است. او که پیش تر دوست داشت یک جراح یا ستاره شناس شود، در گفت وگو 
با رادیو RTBF بلژیک گفت اکنون می خواهد در رشته کامپیوتر به تحصیل ادامه 
دهد. او گفت: به خاطر وسعتی که ریاضی دارد، به این درس عالقه مندشده است.

نابغهایکهدر8سالگیوارددانشگاهشد!

اینستاگردی

بهارهبا»چادر«

»بهاره رهنما« و همسرش در آرامگاه »بایزید بسطامی«.

قتلفرزندامامجمعهسابقخاشامنیتینیست
حوالی ساعت هشت صبح روز پنجشــنبه مولوی »عبدالشکور کرد)ترشاپی(« 
استاد حوزه و دانشگاه و فرزند مولوی »عبدالســتار کرد« امام جمعه فقید اهل 
سنت خاش، در خیابان امام بخش خاش مورد ســوءقصد قرار گرفت و به قتل 

رسید.
پس از این حادثه برخی از کانال های تلگرامی با امنیتی نشــان دادن موضوع، 
شایعه ترور مولوی عبدالشکور  کارمند ۵۰ ساله اداره بهداشت را مقابل مسجد 
جامع توحیدیه اهل سنت خاش مطرح کردند. حتی یکی از کانال های تلگرامی 

معاند مدعی شد که قرار بوده این ترور هفته گذشته اجرایی شود!
اما ساعاتی بعد حجت االســالم»علی موحدی راد« دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با فارس در زاهدان، با رد کردن 
شایعه امنیتی بودن ترور مولوی عبدالشکور، گفت: حدود 4 یا ۵ سال قبل افرادی 
توسط طایفه فرد مقتول به قتل رسیده بودند و بارها عبدالشکور را تهدید کرده 
بودند؛ متاسفانه امروز تهدیدشان را عملی کردند. او  با بیان اینکه حادثه امروز 
کامال طایفه ای بود، اضافه کرد: قاتل مولوی عبدالشکور  شناسایی و دستورات 
برای دستگیری صادر شده است. عمومی و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه استفاده از سالح های غیرمجاز توسط افراد فاقد صالحیت موجب 
بروز این گونه حوادث می شود، گفت: مردم اعتماد کامل به دستگاه قضائی داشته 

باشند و یقین بدانند با مخالن امنیت به طور قاطع برخورد خواهد شد.

از شایعه تا واقعیت

حادثه

تغییرپوششمجریزنتلویزیون

»الهام صفوی زاده« با انتشــار عکسی در اینســتاگرامش نوشــت: همه مردم در عقاید، 
دیدگاه ها، باورها، انتخاب ها، تصمیم ها و نظرات خود با دیگران متفاوت هستند و هیچ کس 
مانند دیگری نیســت. مهم نیســت ما چقدر آن عقاید را باور داریــم؛ کمترین کاری که 
حداقل در ظاهر می توانیم انجام دهیم، این اســت که به جای ایجــاد دیوار و فاصله، پل 
ارتباطی بسازیم.ِ به نظرم تا زمانی که باب تبادل نظر باز باشد، بدون توهین و اجبار بسیار 
هم نیکوست. چادر یک پوشش است، مانتو یک   پوشش است و همه در قالب چارچوب و 
موازین کشور قابل احترام است. شما چطور فکر می کنید؟ پ.ن: باالخره مهم ترین یا شاید 

سخت ترین تصمیم زندگی ام را گرفتم... از امروز می خواهم خودم باشم... همین.

نود و دومین دوره از رقابت های هات داگ خوری در جزیره کانی ایالت نیویورک 
برگزار شد و »جوئی چست نات« قهرمان دور قبل با خوردن 74 هات داگ در 
۱۰ دقیقه رکورد جهانی را از آن خود کرد. چست نات که طی ۱2 سال گذشته، 
۱۱ بار قهرمان شده است این بار با خوردن 74 هات داگ در ۱۰ دقیقه رکورد 
جهانی را نیز شکست. رکورد پیشین او 73 هات داگ و نصفی بود که در سال 
2۰۱6 ثبت شده است. »کارمن ســین کاتی« و »دارن بریدن« از رقبای او به 

ترتیب با خوردن 63 و 43 هات داگ در رتبه های دوم سوم قرار گرفتند.

خوردن۷۴هاتداگدر۱۰دقیقه!

بازگشت»منوشما«
بارضارشیدپوریافرزادحسنی؟

تهیه کننده »من و شــما« از پخش ســری جدید این برنامه با 
تغییراتی در محتوا، از جمعه آینده خبر داد.»هادی قندی« درباره 
سری جدید برنامه »من وشما« گفت: این برنامه از جمعه هفته 
آینده از شبکه »شما« روی آنتن می رود، اما مجری برنامه هنوز 
مشخص نشده است و قرار اســت با رضا رشیدپور و فرزادحسنی 
به عنوان گزینه هــای اصلی اجرا، همچنین بــا آرش ظلی پور و 
حمیدفراهانی صحبت کنیم. او ادامــه داد: تیتراژ برنامه عوض 
می شود و قرار است شهاب مظفری، مسعود صادقلو و گرشا رضایی 

آن را بخوانند و پیمان قانع، دکور برنامه را طراحی می کند.

قاب شیشه ای

خوانندهمحبوبترک
باالخرهبهایرانآمد

»الیاس یالچینتاش« یکی از خواننده های جوان و مشهور کشور 
ترکیه اســت که در ایران نیز طرفداران زیادی دارد . این خواننده 
متولد سال ۱۹8۹ در شهر »ارزنجان« ترکیه است و در سال 2۰۱۵ 
نخستین آلبومش را منتشر کرده است. او به دلیل طرفداران زیادش 
در ایران مجوزهای الزم را برای اجرای کنسرت در ایران گرفت و در 
شهر کیش در تاالر شهر کنسرت خود را برگزار کرد که با استقبال 
بسیار زیادی مواجه شد. مسئوالن پیش از این نیز کنسرت او را در 
بندر انزلی لغو کرده بودند. این خواننده، تک آهنگی با نام »هیچ« 

نیز با »مسعود صادقلو« خواننده ایرانی اجرا کرده است. 

موسیقی
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