
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی شناسایی سرمایه گذار )نوبت  دوم(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری، به بخش غیر دولتی ) مصوب 1394/07/04 ( و بند الف ماده 
142 قانون برنامه پنجم توســعه و آیین نامه اجرایی آن به شماره 48007/169/67 مورخ 91/2/3 ، » ارزیابی و 
انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیســات فاضالب شهر دامنه در ازای واگذاری پساب ) به 
روش بیع متقابل ( به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین و با شرایط ذیل به 

سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.«
الف – شرح مختصری از پروژه :

   موضوع پروژه: ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دامنه در 
ازای واگذاری پساب )به روش بیع متقابل(

   شامل سرمایه گذاری در احداث :
_ احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه

_ ساخت تصفیه خانه فاضالب 
   سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

   دوره احداث: 2 سال شمسی
   دوره بهره برداری تجاری: براساس مدل مالی

   محل اجرا: استان اصفهان –  شهر دامنه
   مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد.

ب – شرایط کلی برای سرمایه گذاری :
   سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن ســابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص 

سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
   ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده معادل با 1/350/000/000 ریال

   تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اســناد مزایده: ســرمایه گذاران واجد شــرایط می توانند جهت دریافت 
 اســناد ارزیابی ســرمایه گذاری در طرح به وب سایت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به آدرس

 www.abfaesfahan.ir   مراجعه نمایند.
   محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا ساعت 13:30 روز شنبه  

مورخ97/06/03 و محل تحویل، دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292  است.
   تاریخ بازگشایی: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه مورخ 97/06/04

   سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.jets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن : 031-36680030-6

داخلی 338-335

ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضالب شهر دامنه 
در ازای واگذاری پساب ) به روش بیع متقابل ( ) مزایده شماره 97-2-121/3 (

با حکمی از سوی رییس سازمان صدا و سیما:

مدیرکل جدید صدا و سیمای اصفهان منصوب شد
»بهرام عبدالحســینی« در حکمی از سوی »عبدالعلی علی عسگری« 
رییس سازمان صدا و ســیما، به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
اســتان اصفهان منصوب شد. عبدالحســینی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 

ارتباطات با ســابقه مدیریتی در مراکز صدا و سیمای آبادان، خوزستان، 
 یزد و گلستان اســت که ســابقه مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسالمی

 یزد را هم...
صفحه  11
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معاون وزیر راه می گوید مقامات محلی قم مانع از عبور قطار سریع السیر اصفهان-تهران از ایستگاه این شهر شده اند؛

توقف پروژه نیمه اصفهانی در ایستگاه سقائیان نژاد؟!

طرحممنوعیتترددتکسرنشینانبررسیمیشود

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان: 

11

9

تعدادمرداناصفهان۷۰هزارنفربیشتراززناناست

مدیرکل ثبت احوال استان:

8

باغشهریبهناماصفهان
مروری بر باغ های تاریخی شهر؛ 

نگارخانه صفوی / مدیا نقاشی
مروري بر آثار »محمدجواد غروي«

12 الی 24 مردادماه

کارگاه عکاسی در شرایط بحرانی  
با حضور »یلدا معیری«

25 مردادماه / اصفهان سیتی سنتر

ایجاد فضای مفــرح و عصرگاهی برای 
خانواده هــا و آگاهــی دادن درخصوص 
مســائل مورد نیاز خانواده هــا، موضوع 
اصلی برنامه »به رنگ زندگی« در شبکه 

رادیویی سالمت است.

به رنگ زندگی
شنبه تا چهارشنبه  ساعت 17

روز فیلم دیدن؛
 امروز قراره یه فیلم به آرشیو

  فیلم هایی که دیده اید اضافه کنید. 
فیلم خوب دیدن  یکی از 

لذت بخش ترین تفریحات 
دنیای جدیده!

3

»دست دوم «های پر فروش

   هر خانوار ایرانی

 در یک سال چقدر کاالی دست دوم می فروشد؟
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نخست وزیر منتخب پاکســتان قرار است پس از 
تشــکیل کابینه به ایران و عربستان سفر کند. این 
خبر را مهدی هنردوست، سفیر ایران در اسالم آباد 
اعالم کرد و افزود پاکســتان آماده میانجی گری و 
ایفای نقشی ســازنده و مثبت میان تهران و ریاض 
است. به نظر می رسد پس از عمان و کویت این بار 
پاکستانی ها تالش دارند تا میان ایران و عربستان 
واسطه آشتی شــوند؛ هر چند به نظر می رسد این 
بار سیاستمدار تازه نفس پاکستان تالش دارد تا با 
ترســیم چهره ای صلح طلب دو سوی بازی قدرت 
در این کشور را به هم نزدیک کند تا تضمینی برای 

قدرتش باشد.
راه سخت عمران خان برای اداره پاکستان

»عمران خان« در حالی ســکان قدرت را در یکی 
از ناآرام ترین کشــورهای دنیا در دســت گرفته 
اســت که تزلزل در قــدرت یکــی از اصلی ترین 
ویژگی های سیســتم سیاســی این کشور است. 
عمران خان، بازیکن ســابق کریکت و سیاستمدار 
نوظهور پاکستان، توانســت در انتخابات مجلس 
این کشور پیروز شود. او  در حالی قدرت می گیرد 
که چنین توازنی در موضع رســمی اسالم آباد در 
قبال تهران و ریاض وجود دارد. این سیاســتمدار 
پاکستانی، که توسط برخی ناظران، »پوپولیست« 
توصیف شده است، در تبلیغات انتخاباتی بر مسائل 
داخلی و مبارزه با فســاد تمرکز کــرده بود، اما در 
داخل پاکستان این کار آســانی نیست با توجه به 
اینکه دولت عمران خان در پاکستان پایگاه نظامی 
ندارد؛ بنابراین او ناچار است حمایت های حامیان 
بین المللی و برخی از پایگاه هــای مردمی را برای 
ماندن در قدرت کسب کند به همین دلیل عرب ها 
و ایرانی ها به خوبی می توانند نقش حامیان وی در 

قدرت پاکستان را ایفا کنند.
منتقد سر ســخت آمریکا واسطه جدید 

میان ایران و اعراب
از عمران خان به عنوان چهــره ای ضد آمریکایی 
در پاکســتان یاد می شــود؛ اما در مقابل، او ایران 
و عربســتان را جزو دوستان پاکســتان نامیده و 
تا کنون چندین بار در ســخنرانی های رســمی 
خواســتار واســطه گری میان این دو کشور برای 
کنار گذاشــتن خصومت ها شده است. وی در یک 
سخنرانی تلویزیونی درقبال خصومت میان تهران 

و ریاض بیان کرد:» ما می خواهیم روابط با ایران را 
بهبود بخشیم. عربستان سعودی، دوستی است که 
همواره در دوره های دشــوار کنار ما ایستاده است. 
هدف ما ایــن خواهد بود که هر چــه بتوانیم برای 
آشــتی در خاورمیانه انجام دهیم. ما می خواهیم 
این نقش را بازی کنیم. این تنش ها، این نزاع میان 
همسایگان، ما می خواهیم آنها را کنار یکدیگر قرار 
دهیم«. به نظر می رســد که عمران خان، بیش از 
سایر رهبران پاکستان به دنبال تنش زدایی از روابط 
تهران و ریاض اســت. این موضع گیــری متوازن 
در حالی از سوی نخســت وزیر پاکستان ارائه می 
شــود که پاکســتان برای مدت طوالنی فاقد یک 
سیاست خارجی شــکل یافته بوده است. مقامات 
رسمی در پاکستان، همواره بر دوستی با عربستان 
تاکید می کنند، اما داشتن روابط حسنه با ایران را 
هم فراموش نمی کنند ولی تا کنون برگ برنده در 
پاکســتان با عربستان بوده اســت؛ هر چند برخی 
از کارشناســان معتقدند در ســال های اخیر و در 
فاصله تنش ها میان عربســتان و ایران، پاکستان 
عمال در یک رقابت بین تهــران و ریاض گیر افتاده 
اســت. جیمز دورســی روزنامه نگار و تحلیلگر، به 

وبگاه میدل ایســت آی گفت: » به انحای گوناگون، 
پاکستان برای مدت طوالنی سعی کرده )بین ایران 
و عربســتان( توازن برقرار کند. این کار دشــواری 

بوده است«.
جایگاه پاکســتان در روابــط ایران و 

عربستان
عمران خــان بــرای میانجی گری میــان ایران و 
عربستان موقعیت مناســبی دارد. نخست آنکه در 
میان کشور های مهم منطقه، پاکستان تقریبا خود 
را از نزاع ها و صف بندی های سیاسی منطقه ای دور 
نگه داشته و ظرفیت یک واســطه بی طرف را دارد. 
دوم، رهبر حزب تحریــک انصاف از حمایت ارتش 
پاکستان برخوردار اســت. معروف است که ارتش 
پاکستان روابط نزدیکی با عربستان دارد. بنابراین، 
عمران خان می تواند با اســتفاده از این امتیاز برای 
تنش زدایی در روابط ایران و عربســتان اقدام کند. 
اســالم آباد که پیش از این بر ســر خط لوله صلح 
و حضور تروریســت های مختلف در نوار مرزی با 
ایران اختالفات اطالعاتی - امنیتی با تهران داشت 
در یک چرخش سیاسی و نظامی تالش کرد خود را 
به تهران نزدیک کند و برای اولین بار پس از انقالب 

اســالمی در ایران شــاهد بازدید رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح از کشورش باشد.

همچنین پاکستان تالش های زیادی برای همکاری 
های امنیتی با ایــران را آغاز کرده اســت در این 
زمینه به تازگی اخباری مبنی بر تشــکیل ائتالف 
جدید امنیتی شرق با حضور چین ،روسیه ،ایران و 
پاکستان منتشر شد که اولین نشست آن در اسالم 
آباد برگزارشد، از سوی دیگر اما پاکستان نمی تواند 
در این نزدیکی با ایران عربستان را کنار بگذارد. عرب 
ها بیش از چندین دهه است که حضور پر رنگی در 
پاکستان دارند این کشور در سال های اخیر مأمن 
بسیاری از سیاستمداران مهم پاکستان بوده است 
اما در مقابل برخی از آنها از جمله» نواز شــریف« 
به دلیل نداشــتن حمایت این کشــور نتوانستند 
در قدرت باقی بمانند؛ هر چنــد در درگیری های 
سعودی در یمن به دلیل آنچه عدم حمایت از ائتالف 
سعودی خوانده شد عربستان از پاکستان دور شد؛ 
اما به تازگی تبریک پادشاه عربستان برای به قدرت 
رسیدن عمران خان و دعوت رســمی از وی برای 
بازدید از این کشور نشــانی از نزدیکی های دوباره 

این دو کشور بوده است.

 ترامپ رسما فروش جنگنده
 اف ۳۵ به ترکیه را متوقف کرد

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز دوشنبه 
الیحه توقف تحویل جنگنده های اف 35 به ترکیه 
را امضا کرد.ایــن بند در الیحــه بودجه دفاعی 
آمریکا در سال 2019 از سوی کنگره ذکر شده 
بود که ترامپ آن را به امضا رساند. این امضا در پی 
اقدام ترکیه در عقد قرارداد تحویل سامانه دفاعی 
اس 400 از روســیه انجام گرفته است.این اقدام 
یکی دیگر از اقدامات ضد ترکیه ای آمریکاســت 
که بعد از تحریم وزرای دادگســتری و کشــور 
ترک انجــام می گیرد که موجب تیره تر شــدن 
روابط دو کشور خواهد شد.کنگره آمریکا فروش 
جنگنده های اف 35 به ترکیه را به مدت 90 روز تا 
دریافت گزارش از پنتاگون و گرفتن تصمیم نهایی 
در این خصوص به تعویــق انداخته بود که با این 

امضا عملیاتی می شود.

سازمان ملل:
 بین ۲۰ تا ۳۰ هزار داعشی 

همچنان در عراق و سوریه هستند
ســازمان ملل در گزارشــی اعالم کرد، به رغم 
شکست داعش و توقف روند پیوستن خارجی ها 
به صفوف آن اما این گروه تروریســتی همچنان 
بین 20 تا 30 هزار تروریســت  در عراق و سوریه 
هســتند.تیم نظارت بر تحریم هــا گزارش های 
مستقلی را هر شش ماه به شورای امنیت سازمان 
ملل درباره داعش و القاعــده ارائه می کند که در 
لیست تروریست های ســازمان ملل قرار دارند.

بنا بر این گزارش، داعش همچنان قادر به انجام 
حمالت در داخل خاک سوریه است؛ اما به طور 
کامل هیچ بخشــی از عراق را در دســت ندارد 
البته همچنان از طریق گروهک های زیرزمینی 
و مزدوران مخفی شــده اش در مناطق صحرایی 
و بیابانی و دیگــر مناطق فعال است.براســاس 
گزارش ســازمان ملل، تعــداد عناصر داعش در 
یمن نیز بین 250 تا 500 تن در مقایســه با ۶ تا 
۷000 عضو القاعده در این کشــور برآورد شده 
اســت. در منطقه ســاحل در صحرای بزرگ در 
مرزهــای مالی و نیجــر نیز داعش فعال اســت 
اما تعداد اعضایش در مقایســه بــا گروه »نصره 
 االسالم و المســلمین«، مرتبط با القاعده اندک

 است.

ضرب االجل به دولت آمریکا 
برای معرفی افراد مرتبط با روسیه

قانون بودجه دفاعی آمریکا برای ســال 2019 
نشــان می دهد دولــت آمریکا باید ظرف ســه 
ماه فهرســتی از افرادی را که با دســتگاه های 
اطالعاتــی روســیه مرتبط هســتند و احتماال 
هدف تحریم های آمریکا قــرار خواهند گرفت، 
ارائه کند.در قانون بودجه دفاعــی آمریکا برای 
ســال 2019 که روز دوشــنبه به امضای دونالد 
ترامــپ، رییــس جمهور این کشــور رســید، 
تدابیری پیش بینی شده اســت که در آن افراد 
 مرتبط با دســتگاه های اطالعاتی روسیه هدف 

قرار دارند.
 این ســند، رییــس جمهــور آمریــکا را ملزم
 می کنــد تا ظرف 90 روز گزارشــی را شــامل 
اســامی افراد مرتبط با دســتگاه های اطالعاتی 
و دفاعی روســیه که براســاس »قانون مقابله با 
 )CAATSA( »دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها
احتماال هدف تدابیر محدود کننده قرار خواهند 
گرفت، به کنگره ارائــه کند.واژه »ارتباط« به هر 
گونه تعامل یــا فعالیت به نمایندگــی از جامعه 
اطالعاتی و صنعت دفاعی روســیه و همچنین 
معامالت مالی با این نهادها اشــاره دارد. با این 
حال، این قانون در برخی موارد برای شــرکای 
آمریکا که در زمینه دفاعی با روســیه همکاری 
دارنــد، در اجرای »قانــون مقابله با دشــمنان 
 آمریکا از طریق تحریم ها« استثنائاتی قائل شده 

است.

یک واسطه دیگر در راه است

بهرام قاسمی: 
 فردی به نام »صفر اف«  

در مذاکرات خزر نبوده است
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت، ادعاهای 
فردی به نــام »صفراف« کــه هیچگاه عضو 
مذاکــره کننده روســیه درخصــوص خزر 
نبوده، بی اساس و غیر قابل اعتناست.»بهرام 
قاســمی« در خصوص ادعایی که توســط 
فردی به نــام »رجب صفــراف« در یکی از 
رسانه های فارسی زبان خارجی منتشر شد، 
اظهار داشت: بررســی سوابق نشان می دهد 
که او هیچگاه فرد مذاکــره کننده از جانب 
هیئت مذاکره کننده روسیه با هیئت ایرانی 
در مذاکرات خــزر نبوده اســت.وی افزود: 
بدون تردید ســخنان و ادعاهــای نامبرده 
اساســا فاقد هرگونه اعتبار اســت. تردیدی 
وجود ندارد که طرح این ادعاهای بی اساس 
در این برهه بــا اهداف مشــخص و هدایت 
 شده از ســوی عناصر و مراکز خاص صورت

 می پذیرد.
این فرد روس به تازگــی در مصاحبه با یکی 
از رسانه های فارســی زبان خارجی مدعی 
شده بود که در سال 199۶ میالدی و بعد از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایرانی ها از 
حق 50 درصدی خود نسبت به دریای خزر 

کوتاه آمدند.

 اراجیف جدید امارات 
در مورد ایران

وزیر مشــاور در امــور خارجه امــارات در 
جدیدترین موضع گیری خصمانه علیه ایران 
مدعی شد: اجازه نمی دهیم تحول راهبردی 
به نفع ایران از طریق تسلط حوثی ها در یمن 
رقم بخورد!انور قرقاش، وزیر مشاور در امور 
خارجه امارات مدعی شد: اجازه نخواهیم داد 
که بازوی ایران در یمن یعنی شبه نظامیان 
حوثی پیروز شوند. حوثی ها به شکل مستقل 

از ایران نیستند.
وی ادعــا کــرد: اجــازه نخواهیــم داد که 
تحول راهبردی در منطقه بــه نفع ایران از 
 طریق تسلط شــبه نظامیان حوثی بر یمن 

رقم بخورد.
 شبه نظامیان حوثی، نفتکش های سعودی 
را پس از تهدیدات رییس جمهور ایران مبنی 
بر بستن تنگه هرمز هدف قرار دادند.قرقاش 
مدعی شد: مانع سیاســی برای دستیابی به 
راه حل سیاســی در یمن، حوثی ها هستند. 
 روند سیاســی جدید به مثابه آزمونی برای

 حوثی هاست.

العبادی: 
نگفتیم به تحریم های اقتصادی 

علیه ایران پایبند هستیم
نخست وزیر عراق اعالم کرد که پایبندی این 
کشور به تحریم ها علیه ایران تنها مختص به 

عدم معامله با دالر است.
وی افزود: دولت عراق اجازه نخواهد داد که از 
خاک این کشور برای تجاوز علیه کشورهای 
همسایه استفاده شود.وی ادامه داد: ما نگفتیم 
که به تحریم های اقتصادی علیه ایران پایبند 
هستیم، اما برخی آن را نادرست نقل کردند، 
ما گفتیم که به مســئله دالر پایبند هستیم 

و خود ایران نیز به این مسئله پایبند است.
نخســت وزیر عراق گفت: برخی ها به دنبال 
تخریب روابط میان عراق و جمهوری اسالمی 
ایران هســتند و بسیاری از ســخنانی که با 
تحریف نقل شدند، موجب خدشه دار شدن 
روابط شــد. ما روابط خوبی با همســایگان 
داریــم، امــا از منافــع ملت مان دســت بر 
نمی داریــم و هیــچ گاه جزئــی از حملــه 
 ظالمانه علیه یکی از کشــورهای همســایه 

نخواهیم بود. 
العبادی ادامه داد:ما در مســئله تحریم های 
ضد ایرانــی، ایران را همراهــی می کنیم اما 
مصلحت ملت مان اولویت است.العبادی گفت: 
ما تصمیمی در رابطه با تحریم های ضد ایرانی 

اتخاذ نکردیم.

ناطق نوری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

معاون پارلمانی رییس جمهور در مورد ســوال از 
رییس جمهور گفت:من نمی دانم فضای آن روز به 
چه شکلی خواهد بود؛ اما طبیعتا پاسخ های آقای 
رییس جمهور متناسب با واژگان و ادبیاتی خواهد 
بود که ســوال کنندگان اســتفاده خواهند کرد و 
فضایی که در مجلس شکل می گیرد. امیری ادامه 
داد: وقتی ســوالی مطرح می شود، رییس جمهور 
حق قانونی دارد که از خــود و عملکرد دولت اش 
دفاع کند.وی افزود:واژگان و ادبیاتی که نمایندگان 
سوال کننده استفاده خواهند کرد و فضایی که آن 
روز در مجلس ایجاد خواهد شد، همه اینها می تواند 
موثر باشــد. نباید نوع ادبیات و واژگانی که سوال 
کننده ها اســتفاده می کنند به نحوی باشــد که 
ایجاد اختالف کند و پیام ناکارآمدی و انشقاق بین 
مسئولین جمهوری اســالمی ایران را مخابره کند. 
 امروز به پیام انســجام، اتحاد و کارآمدی نظام نیاز 

داریم.

پاسخ رییس جمهور متناسب با 
ادبیات سوال کنندگان است

معاون پارلمانی رییس جمهور:

کافه سیاست

عکس  روز 

امضای تفاهم نامه همکاری 
مرزبانی ایران و عراق

یک واسطه دیگر در راه است

پیشنهاد سردبیر:

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه امروز متاســفانه اعتماد مردم به دلیل 
عملکرد ما کم شده است، گفت: به نظر من، ما از 
قبل هم مشکل خارجی داشتیم؛ اما آنها را طی 

کردیم؛ ما مسائل داخلی داریم.
علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اظهار داشــت: مردم در ابتدای 
انقالب، با کوپن و جیره زیــر بمباران زندگی 
می کردنــد و بچــه های خــود را بــه جبهه 
می فرســتادند؛ اما در عین حــال به حضرت 
امام عشــق می ورزیدند؛ اما امروز متاســفانه 
اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده است.

وی افزود: امام)ره( به خدا اتکا داشــت؛ همین 
انسان قاطع خطاب به سربازان و فرماندهانی 
 که از جبهه مــی آمدند، می گفــت ای کاش

  من جای شــما بــودم؛ مــن بازوی شــما را 
می بوسم.

اعتماد مردم به دلیل عملکرد 
ماکم شده است

آیت ا... آملی الریجانی
رییس قوه قضائیه : 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارائه 
گزارش جلســه بررسی اســتیضاح وزیر اقتصاد و 
دارایی به هیئت رییسه مجلس، گفت: طبق آیین 
نامه ، طرح اســتیضاح وی باید روز یکشنبه هفته 
آینده اعالم وصول شــود.محمد رضا پور ابراهیمی 
تصریح کرد: به دلیل تعدد محورهای اســتیضاح 
آقای کرباسیان بررسی این تقاضا طی دو جلسه و 
با حضور وی و نمایندگان متقاضی برگزار شد.وی 
افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چهارشنبه، 
10 مرداد گزارش این جلســات را به هیئت رییسه 
مجلس ارائه داد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشــاره به قانون آیین نامه داخلی مجلس خاطر 
نشــان کرد: پس از گذشــت 10 روز از زمان ارائه 
گزارش کمیســیون مربوطه درباره جلسه بررسی 
استیضاح به هیئت رییسه، در صورتی که حداقل ده 
نفر از متقاضیان استیضاح پای امضای خود بمانند، 

استیضاح باید اعالم وصول شود.

استیضاح وزیر اقتصاد
 اعالم وصول می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه در کنار 
دقت و صحت، بحث ســرعت در رســیدگی 
برایمان اهمیت دارد، به برخی مطالب منتشر 
شــده در رســانه های بیگانه مبنی بر اینکه 
پیشنهادهای مذکور در جهت تسهیل مجازات 
اعدام بوده است ، اشاره کرد و گفت: این ادعا 
دروغ محض است زیرا اساسا رسیدگی های 
مربوط به جرایم مستوجب اعدام، دو مرحله 
ای اســت.رییس قوه قضائیه اظهــار کرد: از 
لحظه موافقت مقام معظم رهبری با استجازه 
مذکور، دادگاه ها با تعیین قضات خبره و واجد 
شرایط آماده رسیدگی شده اند که ان شاء ا... 
در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد و 
بر این اساس با همه کســانی که با اخالل در 
نظام اقتصادی به اعتبار کشور و اعتماد مردم 
لطمه زده اند با ســرعت و قاطعیت برخورد 

خواهدشد.

روند جدید رسیدگی به پرونده 
اخاللگران اقتصادی آغاز شد

پیشخوان

بین الملل

»عمران خان« به ایران و عربستان سفر می کند؛
مذاکــره باآمریکا ممنوع 

است

چهره ها

پاسخ معاون دادستان به وزیر ارتباط در مورد رفع فیلتر توئیتر :
کنترل توئیتر در اختیار دشمن است

معاون دادستان کل کشــور در امور فضای مجازی می گوید درخواســت وزیر ارتباطات مبنی بر طرح 
موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی است.عبدالصمد 
خرم آبادی در یادداشــتی در این باره نوشــت:  کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض 
دستورات و احکام قضائی نیســت؛ بنابراین موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شــد و توئیتر رفع فیلتر نمی شــود. همچنین  درخواست وزیر محترم 
ارتباطات دایر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلســه کارگروه تعییــن مصادیق محتوای مجرمانه 
درخواستی غیر قانونی و خالف مبانی حقوقی است.اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست 
غیرقانونی در رسانه ها، منع قانونی آن را مرتفع می کند؛ این فکر اشتباه است.توئیتر یک شبکه اجتماعی 

آمریکایی است و مدیران این شبکه در فتنه سال 88 صراحتا از فتنه حمایت کردند. 

واکنش مطهری به نامه آملی الریجانی به رهبری:
 »حکم حکومتی« در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد

علی مطهری، نایب رییس مجلس در واکنش به نامه رییس قوه قضائیه به رهبری برای اقدامات ویژه در برخورد 
با مفاسد اقتصادی با غیر قابل درک دانســتن این اقدام گفت: نباید به هر بهانه ای متوسل به حکم حکومتی 
شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد.علی مطهری در یادداشتی نوشت:»بهتر 
بود رییس قوه قضائیه قوانین و احکام مورد نیاز را از طریق مجلس به دست می آورد. قوه قضائیه می توانست از 
راه الیحه یا طرح دوفوریتی به خواسته اش برسد و نباید کاری می کرد که مجلس را دور بزند. مجلس برای مدت 
موقت و معین اختیاراتی را به قوه قضائیه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی در شــرایط امروز می داد و مشکل 
این قوه حل می شد. نباید به هر بهانه ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه 
قانونی وجود نداشته باشد. این مدت ارزش استفاده از حکم حکومتی را نداشت و اصوال اصل بر این است که 

همه کارها براساس قانون انجام شود«.

نه جنگ می شود نه مذاکره 
می کنیم

پشت پرده اعتراضات دی

مانیفست واقع گرایی

علیرضا کریمیان
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وضعيت خدمت رساني  به مسافران بهبود يابد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خبر

محدودیت عرضه بنزین سوپر 
چه زمانی رفع می شود؟

رییس اتحادیه جایگاه داران ســوخت کشــور 
گفت: بر اســاس جلســات مســتمری که با 
مســئوالن امر داشــته ایم، محدودیت عرضه 
بنزین سوپر نیز تا پایان مردادماه رفع می شود.

بیژن حاج محمدرضا اظهار داشــت: در توزیع 
بنزین ســوپر محدودیت هایی داریم؛ اما این 
محدودیت، مطلق نیست و اینگونه نبوده که به 
هیچ وجه بنزین سوپر عرضه نشود، بلکه عرضه 
این نوع بنزین کمتر از میزان تقاضای آن بوده 
است.وی افزود: جایگاه داران هیچ تقصیری در 
بروز این محدودیت نداشته اند؛ اما با این حال از 
مردم عذرخواهی می کنیم که در بخش توزیع 
بنزین ســوپر آنطور که انتظار می رفت، عرضه 
مطلوب نبود.حاج محمدرضا با بیان اینکه »با 
وجود بروز محدودیت در توزیع بنزین ســوپر، 
توزیع بنزین معمولی بــدون هیچ محدودیتی 
و به صورت 24 ســاعته صورت گرفت«، گفت: 

ذخیره ســازی خوبی در زمینه بنزین یورو 4 
صورت گرفته و بر اساس جلسات مستمری که 
با مسئوالن امر داشــته ایم، محدودیت عرضه 
بنزین سوپر نیز تا پایان مردادماه رفع می شود.

رییس اتحادیه جایگاه داران ســوخت کشــور 
تصریح کرد: از خردادماه تا امروز با رشد 8 تا 10 
درصدی مصرف بنزین نسبت به سال گذشته 
مواجه شــده ایم که پیش بینی می کنیم این 
میزان افزایش تقاضا برای مصرف بنزین تا پایان 

شهریورماه، ادامه پیدا کند.

بازار

قهوه جوش

معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت 
»مشانیر« اعالم کرد:

اصفهان بستری برای توسعه 
نیروگاه خورشیدی

معاون برنامه ریزی و نظارت شــرکت »مشانیر« 
با اشاره به لزوم توسعه نیروگاه های تجدید پذیر 
در کشور گفت: شرکت مشانیر وظیفه شناسایی 
و توســعه نیروگاه های بادی، زمیــن گرمایی و 
خورشــیدی را در کشــور دارد و در حال حاضر 
چند مکان مانند کرمان و اصفهان برای این مهم 
در نظر گرفته شده اســت. »علی اردوان« اظهار 
کرد: با توجه بــه افزایش میــزان مصرف برق و 
سرمایه گذاری کم در سال های گذشته، در زمینه 
احداث نیروگاه ها خصوصا نیروگاه های فسیلی 
در سطح کشور، اســتفاده از انرژی برق در فصل 
تابستان و در ماه های پیک مصرف با محدودیت 
مواجه شده است. اردوان با توجه به کمبود منابع 
آبی در کشــور افزود: نیروگاه های برق آبی باید 
جای خود را به نیروگاه هــای انرژی های تجدید 
پذیر نظیر انرژی های خورشیدی و بادی بدهند.

وی در پاسخ به این ســوال که چه میزان از برق 
کشــور از طریق انرژی های تجدید پذیر تامین 
می شود و حد مطلوب این رقم چقدر است، گفت: 
حدود 200 مگاوات )بدون احتساب نیروگاه های 
برق آبی( از برق کشور توسط انرژی های تجدید 
پذیر تامین می شــود. با توجه به پتانســیل های 
موجود حد مطلوب این رقــم در صورت تامین 
مالی می تواند تا 20 درصد ظرفیت نصب شــده 

کشور باشد.

هیدروپونیک؛ تنها راه نجات 
کشاورزی در خشکسالی

عضو انجمن هیدروپونیک ایران گفت: سیســتم 
کشاورزی آبگشت با صرفه جویی هفتاد درصدی 
در مصرف آب تنها راه نجات کشاورزی در شرایط 
خشکسالی است.بهنام شــریبانی، عضو انجمن 
هیدروپونیک درباره این شــیوه از کشت گفت: 
سیستم هیدروپونیک در دو مدل باز و بسته اجرا 
می شود که با اجرای مدل بسته بیش از ۷0 درصد 
در مصرف آب صرفه صرفه جویی خواهد شد.وی 
ادامه داد: در حال حاضر از سیســتم باز در ایران 
بیشتر استفاده می شود که در این مدل نیز مصرف 
آب به طرز چشــمگیری کاهــش می یابد.عضو 
انجمن هیدروپونیک ایران با اشــاره به استفاده 
کشــور اســپانیا از این تکنولوژی گفت: منطقه 
بیابانی »آلمریا« در اسپانیا با استفاده از این روش 
زیر کشت رفت و در حال حاضر کل نیاز اروپا به 
محصوالت کشاورزی را تامین می کند.وی درباره 
نمونه های کارشده در ایران اظهار کرد: کشاورزان 
با استفاده از آبگشــت در ایران محصوالتی مانند 
گوجه فرنگی، خیار، فلفــل دلمه ای و لیموترش 
پرورش داده اند و توانســته اند بــا صادرات این 

محصوالت به سود خوبی دست یابند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان اصفهان:

 وضعیت خدمت رساني
 به مسافران بهبود یابد 

معاون حمل ونقل اداره کل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان اصفهان گفت: جانمایي مناسب 
پایانه هاي مســافربري ضروري است.وي با بیان 
اینکه جانمایي نامناســب پایانه هاي مسافربري 
در برخي از نقاط هزینه هــاي زیادي را به مردم 
و دولت تحمیل مي کند، افزود: براي جلوگیري 
از مشــکالت احتمالي باید به مسائلي همچون 
نیازســنجي هاي بازار، انتخــاب موقعیت هاي 
جغرافیایي مناســب و... براي احداث پایانه هاي 
مسافربري توجه کرد.معاون حمل ونقل اداره کل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان بر 
بهبود ساختار انتظامي، بهداشتي و تکریم ارباب 
رجوع در پایانه هاي مسافربري تاکید کرد و گفت:  
قطعا مردم شایسته دریافت خدمات خوب هستند 
و از شرکت ها و شهرداري ها انتظار مي رود دراین 
زمینه اقدامات عاجل انجام دهند.جعفري براي 
ارائه مشاوره هاي تخصصي در این سازمان براي 
ساخت پایانه هاي مسافربري اعالم آمادگي کرد و 
افزود: دریافت مشاوره و تحقیقات الزم  از تبعات و 

مشکالت احتمالي جلوگیري مي کند.

قهوه جوش رومکس 
MN 4 Cups مدل

 47,000
تومان

قهوه جوش رومکس 
MZ 3 Cups مدل

 50,000
تومان

قهوه جوش پرانی مدل 350

 74,500
تومان

مخابرات منطقه اصفهان اعالم کــرد: رویه صدور 
صورتحساب قبوض تلفن ثابت بر اساس دوره های 
قبل بوده و تعرفه های آن افزایش نیافته است.روابط 
عمومی مخابرات منطقه اصفهان با صدور اطالعیه ای 
افزود: در پــی درج خبری مبنی بــر افزایش چند 
برابری )هزینه( قبوض تلفن های ثابت در اصفهان 
در برخی رسانه های مجازی به اطالع می رساند رویه 
صدور صورتحساب مشــترکان بر اساس دوره های 
قبل بوده و تاکنون گزارش یا شکایتی درباره ادعای 

مذکور به مراجع مربوطه واصل نشده است.در ادامه 
این اطالعیه آمده اســت: اداره بازرسی و شکایات 
مخابرات منطقه اصفهان به عنوان مرجع رسیدگی 
به شکایت های مشترکان درباره خدمات مخابراتی 
با شماره تلفن 2021 آماده پاسخگویی است.روابط 
عمومی مخابرات منطقه اصفهان به ایرنا اعالم کرد 
که تعرفه های تلفن ثابت افزایش قیمت نداشــته 
و برخی ادعاها در این زمینه صحــت ندارد. داوود 
زارعیان،  معاون شــرکت مخابرات ایران نیز پیش 

از این درباره اعتراض مشترکان درباره هزینه  های 
قبض  های تلفن ثابت اعالم کرده بود: بخش اعظمی 
از اعتراضات مربوط به هزینه سرویس  های هوشمند 
است زیرا برخی کاربران بدون اطالع از هزینه  های 
مربوط به آن از ســرویس  هایی همچون مسابقات 
و نوارهای ضبط شده اســتفاده می کنند؛ حتی در 
بعضی موارد کودکان بدون اطــالع والدین خود از 
این سرویس  ها استفاده می  کنند. بر اساس آخرین 
اطالعات موجود، هر دقیقه مکالمــه ثابت به ثابت 

داخل اســتانی 4۵ ریال، هر دقیقــه مکالمه ثابت 
به ثابت بین استانی ۳۳0 ریال و هر دقیقه مکالمه 
ثابت به همراه معادل ۶2۵ ریال در قبوض محاسبه 
می شوند.استان اصفهان دارای ســه میلیون و ۷۶ 
هزار شــماره تلفن ثابت منصوبه اســت که از این 
تعداد حدود دو میلیون و ۵00 هزار شــماره تلفن 
ثابت مشــغول به کار هســتند. ضریب نفوذ تلفن 
ثابت در اســتان اصفهان 48 درصد و در کشور ۳8 

درصد است.

مرضیه محب رسول 

خرید و فروش اجناس دست دوم مانند اغلب مشاغل 
در دنیای امروز، دستخوش تغییر و تحوالت بسیاری 
شــده اســت. این کار اگر چه یکی از سنتی ترین 
مشاغلی اســت که در ایران از قدیم وجود داشته؛ 
اما امروز تقریبا خبری از سمســاری های ســنتی 
نیست. شاید این شغل یکی از معدود مشاغلی است 
 که تا به این حد به واســطه دنیای مجازی متحول

 شده است.
 ظهور انواع سایت های خرید و فروش لوازم دست 
دوم در کنار انواع و اقسام گروه ها در فضاهای مجازی 
از جمله عواملی است که موجب شده تا دیگر اثری 
از سمساری های سنتی نباشد و البته این کار بدون 
واسطه سبب شده تا بسیاری از مردم بدون دردسر 
و سریع تر نسبت به تعویض وسایل مورد نظرشان 
اقدام کنند و همین آمار خریــد و فروش کاالهای 

دست دوم را افزایش داده است.
آمارها چه می گوید؟

از سال 1۳91 به بعد شــکل سمساری ها از حالت 
سنتی به مدرن تغییر یافت و سایت های اینترنتی 
جایگزین آنها شد. شاید سهولت در خرید و فروش 
کاالهای دســته دوم باعث شد تا درآمد خانوارها از 
محل فروش این کاالها طی ده ســال گذشته رشد 
یابد.گزارش های منتشر شده  طی ده سال گذشته 
نشان می دهد که همواره درآمد خانوارهای ایرانی 
روند رو به رشدی داشته اســت، هر چند که رشد 
هزینه ها باعث شــده آن گونه که باید خانوارهای 
ایرانی نتوانند طعم شــیرین این رشد درآمد و رفاه 

حاصل از آن را بچشند.
طبق گزارش های بانک مرکــزی در حالی که کل 
درآمدهای ناخالص ســاالنه یک خانوار در ســال 
1۳8۷، حــدود 11/۳ میلیــون تومان بــوده، این 
درآمدها در ســال 1۳9۶ بــه 4۳/9میلیون تومان 
رسیده اســت؛ یعنی در عرض ده سال درآمدهای 
ساالنه یک خانوار شهری 288 درصد رشد داشته 
است.بخشــی از این درآمدهای خانوارها مربوط به 
درآمدهای حاصل از فروش کاالهای دســت دوم 

است که آمارها نشان می 
دهند طی ده ســال رشد 
چشمگیری داشــته اند. 
در حالی کــه درآمدهای 
حاصل از فروش کاالهای 
دسته دوم یک خانوار در 
سال 1۳8۷، حدود 422 
هــزار و 441 تومان بوده 

اســت این میزان در ســال 1۳9۶ به یک میلیون 
و 90 هــزار و 82۷ تومان رســیده اســت؛ یعنی 
در عــرض ده ســال درآمدهای حاصــل از فروش 
کاالهای دســته دوم برای خانوارهــا، 1۵8 درصد 
رشد کرده اســت؛ البته ســهم این نوع درآمدها از 
درآمدهای ناخالص ســاالنه خانوارها طی ده سال 
کاهش یافته است. در سال 1۳8۷ سهم درآمدهای 
حاصل از فروش کاالهای دســت دوم از کل درآمد 
ناخالص ســاالنه خانوارها ۳/۷ درصد بوده اســت 
 که این سهم در ســال 1۳9۶ به 2/۵درصد کاهش 

یافته است.
سرقتی ها و بی کیفیت ها در صدر فروش 

دست دوم ها
یکــی از معضالت موجود 
در سمساری های مجازی 
بــه اجناس،کاالهــا و 
محصوالت بــی کیفیت و 
قالبی معطوف می شــود 
که بدون نظــارت کافی 
بــه متقاضیــان عرضــه 
می شــود. کم نیســت مواردی که فــرد متقاضی 
به صورت اینترنتــی خواهان خریــد کاالیی بوده 
و پس از پرداخــت پول آن، در مقابــل درب منزل 
خود کاالی متفاوت دیگری را دریافت کرده است.
به واقع میــان آنچه که متقاضی یا مشــتری فالن 
محصول یــا کاال در صفحه نمایش خــود دیده با 
 آنچه که به دســتش رســیده، فاصلــه ای جدی

 وجود دارد.
به صورت طبیعــی در فقدان نظارت کافی، ســوء 
استفاده های این چنینی به میزان فزاینده ای تشدید 
می شــود و خریداران محصوالت مذکور در فضایی 
به تعیین، انتخــاب و خرید محصول مورد نیاز خود 

مبادرت می ورزند که کنترل الزم کیفی بر محصول 
مورد نظر آنها اعمال نشــده و امکان عرضه اقالم و 
وسایل بی کیفیت در آن بسیار باالست.یکی دیگر از 
معضالت برخی سمساری های مجازی به کاالها و 
محصوالتی بر می گردد که در بعضی مواقع سرقتی 
هستند و خریدار یا متقاضی بدون اطالع از پیشینه 
وسیله یا تجهیزات مورد نظر خود اقدام به خریداری 
آن می کند. در صورت تهیه و خرید وســایل و اقالم 
این چنینی از یک واحد سمساری مشخص، امکان 
بروز چنین سوء اســتفاده هایی به حداقل ممکن 
کاهش خواهد یافت و از ســوی دیگــر در صورت 
خراب بودن آن نیز، سمســار یا فروشنده، پاسخگو 
خواهد بود و این تضمینی نســبی برای مشتری به 
شمار می رود که به واسطه آن قادر است، محصول 
 مورد نظر خود را در شــرایط کیفــی مطلوب تری

تهیه  کند.
دست دوم های دوست داشتنی

در زمان رکود و یا در شرایط کنونی که تورم قدرت 
خرید مردم را کاهش داده است، استفاده از اجناس 
 دســت دوم در میان مردم محبوبیــت زیادی پیدا

 می کند. افراد ترجیح می دهند مایحتاج خود را از 
میان دســت دوم های ارزان تر و البته کاربردی تر 
انتخاب کنند، حتی برخی از اجناس دست دوم در 
چند سال گذشته طرفداران بسیار بیشتری  دارند. 
لوازم چوبی را می توان جزو این دسته قرار داد و در 
مقابل برخی دیگر از اجناس در این بازار طرفداران 
کمتری دارند مانند لوازم برقــی که اصوال به دلیل 
بی اعتمادی به سالمت آنها جزو کم مشتری های 
بازار دست دوم ها قرار دارد. در این میان نمی توان 
از اعتبار تبلیغات سایت ها و اپلیکیشن های خرید و 
فروش کاالهای دست دوم در رونق این بازار نیز غافل 
شد. نکته بعد مربوط به جامع بودن مایحتاجی است 
که در این سایت ها به فروش می رسد. کافی است 
سری به سایت دیوار یا شیپور بزنید تا ببینید چطور 
کوچک ترین نیازهای شــما در آنها یافت می شود؛ 
کاالهایی که حــاال از انبار خانه ها بیــرون آمده اند 
تا کمکی باشــند بر درآمد خانوار یــا در هزینه ها 

صرفه جویی کنند.

»دست دوم« های پر فروش
  هر خانوار ایرانی در یک سال چقدر کاالی دست دوم می فروشد؟

مشاورکمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: عدد طالیی کشــور ایران یک و دو دهم است که در 
جمعیت و ثروت جهانی شاهد آن هستیم؛ اما زمانی که به صادرات می رســیم ارزش صادرات فقط 44 میلیارد 
است که  2۷۵صدم درصداست و در مقایسه با عدد طالیی افت بسیاری می کند که کشور تمام زور و توجه اش را 
صرفا روی مدیریت عدد یک و دو دهم کرده اســت. رضا گنجوی افزود:در دنیا سرزمین و دارایی و نیروی انسانی 
مالک نیست بلکه برند دارای اهمیت است.  برای خلق برند حمایت های ملی الزامی است یکی از برندهای تحلیل 
شده برند گردشگری اصفهان است که به توسعه کشور کمک می کند.مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: در حوزه برند سازی به شدت عقب هستیم و توانایی برند سازی نداریم که باعث ضعف ما در صادرات 

شده است.

افت شدید عدد 
طالیی در صادرات

مشاورکمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی مطرح کرد:

نی
گا

زر
ق با

اتا

کافی است سری به سایت 
دیوار یا شیپور بزنید تا ببینید 
چطور کوچک ترین نیازهای 
شما در آنها یافت می شود

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,956,000
تومان

1,876,000 نیم سکه
تومان

946,000ربع سکه
تومان

509,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

298,720
تومان

      قیمت سکه و طال

رویه صدور قبوض تلفن ثابت در اصفهان تغییر نکرده است

بازدید خبرنگاران از فعالیت های مرکز استقالل شرکت مخابرات استان اصفهان

سالن کابل: مهم ترین قسمت مرکز تلفن 
است که اطالعات تمامی شماره ها،قطع 
و وصل ، ارتباط بین مراکز تلفنی و... در 

آنجا کنترل می شود.

سالن MDF: توزیع کننده اصلی کلیه خطوط 
ورودی و خروجی در هر مرکز مخابرات محلی 
است که به عنوان اینتر فیسی بین مشترک و 

مرکز تلفن سالن دستگاه قرار می گیرد.

سالن دستگاه:مهم ترین و حساس ترین 
 بخش یــک مرکــز تلفن اســت که
 هسته اصلی مرکز محسوب می شود زیرا 

تمامی ارتباطات آنجا شکل می گیرد. 

BTS»تجهیزات موبایل«: هر دکل می تواند 
25 کانال ارتباطی تا شــعاع 30 الی 35 

کیلومتر آنتن دهی را پوشش دهد.

حدیث زاهدی
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مفاد آراء
5/433 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027011077 مورخ 1396/10/12 فاطمه فرامرزی فیل 
آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 70 صادره از فارسان بشماره ملي 4679656115 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 114/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ربابه کشاورز فرزند یداله.
2- راي شماره 139660302027012517 مورخ 1396/11/23 مرتضي رضاپور فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 249 صادره از نائین بشماره ملي 1249301823 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139660302027013266 مورخ 1396/12/14 ربابه روستازاده شیخ 
یوسفي فرزند رحیم بشماره شناسنامه 524 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287527531 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11673 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 108/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رحیم روستا زاده.
4- راي شماره 139660302027013364 مورخ 1396/12/15  علي داد رستمي  فرزند 
حسینقلي بشماره شناســنامه 5 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129836517 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 101/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس گوهرزایی فرزند حسین.
5- راي شــماره 139760302027000797 مورخ 1397/01/28 عباس نجفي فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 14 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199525723 در ششدانگ 
یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 236 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139760302027000995 مورخ 1397/02/03 احمد کلوشاني فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 43 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286375258 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان جهت الحاق به پالک 15190/6334 از پالک 
شماره380 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به 

مساحت 61/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027000996 مورخ 1397/02/03 فروغ سادات کازروني 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 199 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284499359 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از ساختمان جهت الحاق به پالک 15190/6334  
از پالک شــماره380 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان به مساحت 61/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139760302027001235 مورخ 1397/02/10 اکرم نکوئي نیا فرزند 
علیرضا بشماره شناسنامه 946 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289410941 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صفر علی بصیری فرزند حسن.
9- راي شماره 139760302027001236 مورخ 1397/02/10 امیر حسین زاده مبارکه 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1612 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287938078 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي صفر علی بصیری فرزند حسن.
10- راي شماره 139760302027001976 مورخ 1397/02/25 زینب مهدوی فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 29 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129742458 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 61/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خدیجه 

زارعی فرزند عزیزاله .
11- راي شــماره 139760302027001980 مــورخ 1397/02/25  محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 95753 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139760302027001982 مــورخ 1397/02/25 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 177353/95 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027002005 مــورخ 1397/02/26 مریــم بهرامي 
گهروئي فرزنــد ولی اله بشــماره شناســنامه 837 صادره از شــهرکرد بشــماره ملي 
6339935567 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 196/89 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
14- راي شماره 139760302027002346 مورخ 1397/03/02 قدمعلي رضائي وشاره 
فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199609242 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10276 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مهدی لقمانی فرزند عبدالحسین.
15- راي شماره 139760302027002444 مورخ 1397/03/05 مهین حاج کاظمیان 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 50272 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281599794 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و ساختمان متصله احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136065 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139760302027002452 مــورخ 1397/03/05 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و ساختمان 
متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 136065 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شماره 139760302027002459 مورخ 1397/03/05 حسین شفیعي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649711321 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 169/84 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شــماره 139760302027002460 مورخ 1397/03/05 حسن آیتي سجزي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 33 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659516629 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 174/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی اخالقی بوزانی فرزند حاجی اسماعیل.

19- راي شــماره 139760302027002461 مــورخ 1397/03/05 رســول هدایتی 
خوراسگانی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 8326 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283785048 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
2 فرعي از اصلــي 7207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 192/82 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139760302027002530 مورخ 1397/03/06 پروین علیخاني اشني 
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه 2127 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288028563 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12188 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 51/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي منوچر زند .
21- راي شــماره 139760302027002535 مورخ 1397/03/06 سعید زمانی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 468 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291487182 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 5515 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مریم آغا اعتباریان خوراسگانی فرزند حاج جعفر.
22- راي شــماره 139760302027002559 مــورخ 1397/03/06  ســیدعباس 
واعظي فــر فرزند ســیدعلي اصغــر بشــماره شناســنامه 1319 صــادره از اصفهان 
بشــماره ملي 1284892980 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي 
بــر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 10409 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 239/21 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 حاج عبدالوهاب فزوه.
23- راي شماره 139760302027002562 مورخ 1397/03/06 محسن خمسه عشري 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270037781 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10409 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/21 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب فزوه.
24- راي شــماره 139760302027002680 مورخ 1397/03/09 مهدي کاوه فرزند 
حسینعلی بشماره شناســنامه 442 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284266265 در 
چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
44442 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 123/75 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027002681 مــورخ 1397/03/09 حســینعلي کاوه 
ء قارنه فرزند عبدالحسین بشــماره شناســنامه 10 صادره از جرقویه سفلی بشماره ملي 
5649579830 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 44442 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

123/75 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139760302027002740 مورخ 1397/03/12 حسن کرمي کجاني 
فرزند جلیل بشماره شناسنامه 13 صادره از نائین بشماره ملي 1249813158 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 231 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139760302027002752 مورخ 1397/03/12 کاوه امیدي نجف آبادي 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 90187 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281897604 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
28- راي شماره 139760302027002756 مورخ 1397/03/12 محسن محبي فرزند 
مقتدا بشماره شناسنامه 14540 صادره از خمیني شــهر بشماره ملي 1140518798 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب قســمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
29- راي شماره 139760302027002760 مورخ 1397/03/12 پروانه صفري فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 1506 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285919343 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
30- راي شماره 139760302027002763 مورخ 1397/03/12 فرزانه صفري فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 912 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286984300 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب قسمتی از یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 13/80 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی جعفری سنجوانمره.
31- راي شماره 139760302027002790 مورخ 1397/03/12  عباس طاهري اصل 
فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270457391 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 209/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139760302027002799 مورخ 1397/03/13 رضا یزدیان خوابجاني 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 11 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291301763 
در ششــدانگ یکباب باغ احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از 
اصلي 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1730/33 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حســینعلی رمضانی زردنجانی فرزند عباس و 

عبدالعلی و محمدعلی رمضانی .
33- راي شــماره 139760302027002804 مورخ 1397/03/13 حســین شمســي 
قهجاورســتاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 59 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291657525 در ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعــی احداثي بر روي قســمتي 
از قطعه زمین پــالک 1 فرعــي از اصلــي 32 واقع در بخــش 18 ثبــت اصفهان به 
 مســاحت 24363/20 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسن عالفیان .
34- راي شماره 139760302027002882 مورخ 1397/03/17 صمد عزیزي بروجني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 9682 صادره از بروجن بشماره ملي 4650096855 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 76/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس عنایتی فرزند رمضان.
35- راي شــماره 139760302027002888 مــورخ 1397/03/17 محمدعلــي 
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه 23892 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282166141 در ششــدانگ یکباب واحد گاوداری شــیری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 41 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10345/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
1397 حســن  /03 36- راي شــماره 139760302027002925 مــورخ 19/
فخــاري فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 112 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291315322 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 13038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 252/20 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027002946 مورخ 1397/03/20 سحر یزدخواستي 
فرزند علي بشماره شناســنامه 12859 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292657146 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 153/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صاحب بصیری .
38- راي شــماره 139760302027002972 مــورخ 1397/03/20 مهــرداد حاجی 
عبدالرحمانی خواجوئی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1270750070 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/09 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
39- راي شــماره 139760302027002973 مــورخ 1397/03/20 مهــدی حاجی 
عبدالرحمانی خواجوئی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 14717 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1292675421 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/09 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
40- راي شــماره 139760302027002974 مــورخ 1397/03/20 رضــا حاجــی 
عبدالرحمانی خواجوئی فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 254 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1288455356 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/09 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
41- راي شــماره 139760302027002980 مورخ 1397/03/20 قدمعلی شــمس 
سوالري فرزند باقر بشماره شناسنامه 233 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287655920 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1495 فرعي از اصلي 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فزوه و زهره عابدینی فزوه.
42- راي شــماره 139760302027002998 مــورخ 1397/03/20 علــي هاشــم 
پور دســتجردي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 67 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5649832935 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13074 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي ایران شجاعی ابری .
43- راي شــماره 139760302027003105 مورخ 1397/03/24 علي سلماني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 9354 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283795418 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي شرکت قند پذیرش.
44- راي شــماره 139760302027003213 مــورخ 1397/03/27 ماهوش نجاتیان  
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 761 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287519921 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10852 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139760302027003214 مورخ 1397/03/27 بهرام آذربرزین  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 378 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284337715 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 10852 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139760302027003267 مورخ 1397/03/28 فاطمه آقایی میبدی 
فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 3207 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288201443 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 119/16 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي سید احمد عرب .
47- راي شــماره 139760302027003272 مورخ 1397/03/28 احمد ماستی پزوه 
فرزند یداله بشــماره شناسنامه 688 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283913860 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 123/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی اسماعیل آقاجانی.
48- راي شــماره 139760302027003293 مــورخ 1397/03/28 زهــره هاشــم 
زاده اصفهاني فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 201 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284630307 در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

193/36 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027003294 مورخ 1397/03/28 مرتضي تحسیري 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 35505 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282282468 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/36 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027003347 مورخ 1397/03/29 حسین آزادی فرزند 
سیف اله بشماره شناســنامه 1873 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285824301 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 197 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله حسن الحسینی.
51- راي شماره 139760302027003369 مورخ 1397/03/29 حسین رضائی فرزند 
عزیزاله بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199633658 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شماره 139760302027003380 مورخ 1397/03/29 ناهید اعتباریان فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291081135 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 42691 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
53- راي شماره 139760302027003381 مورخ 1397/03/29 حمیدرضا رستمي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 559 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291025111 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 42691 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139760302027003384 مــورخ 1397/03/29 مهدي ابراهیمي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 311 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291440313 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9572 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/195 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
55- راي شــماره 139760302027003385 مــورخ 1397/03/29 فاطمه شــفیعي 
خوراســگاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 26 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291437479 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 9572 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/195 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027003393 مورخ 1397/03/29 محمد حسن قرباني 
جزي فرزند حسین بشماره شناســنامه 22 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649611750 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6192 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 194/25 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
57- راي شماره 139760302027003394 مورخ 1397/03/29 ربابه مختاري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 22 صادره از تیران بشماره ملي 5499338469 در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6192 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 194/25 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
58- راي شماره 139760302027003395 مورخ 1397/03/29 معصومه حسن پوران 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 1566 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288154771 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11903 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 75/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عبدالعظیم کیانی شیخ آبادی.
59- راي شــماره 139760302027003420 مــورخ 1397/03/31 مصطفی رفیعیان 
کوپائــي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 62643 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 

1281723754 در ششدانگ یکباب انبار ضایعات احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 225 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
60- راي شماره 139760302027003429 مورخ 1397/03/31 ابوالقاسم ذوالفقاری 
فرزند علي بشماره شناسنامه 8 صادره از سمیرم ســفلی بشماره ملي 5129818271 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139760302027003441 مورخ 1397/03/31 محمد شفیعي ورزنه 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 241 صادره از ورزنه بشــماره ملي 5659875513 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 200/51 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شماره 139760302027003444 مورخ 1397/03/31 جالل فالحت پائین 
دروازه فرزند حسین بشماره شناسنامه 7206 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287336108 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد عابدی پائین دروازه.
63- راي شــماره 139760302027003484 مــورخ 1397/04/02 ســکینه محمود 
صالحی فرزند سایتار بشماره شناسنامه 75 صادره از چادگان بشماره ملي 5759971001 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 105/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد برادران توتونچی.
64- راي شماره 139760302027003493 مورخ 1397/04/02 زهره زارعي گشیري 
فرزند امراله بشماره شناســنامه 96 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291407332 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10943 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 264/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد ثقفی فرزند حسین.
65- راي شماره 139760302027003495 مورخ 1397/04/02 حجت اخالقي بوزاني 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 593 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291463844 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا کیانی ابری.
66- راي شــماره 139760302027003584 مــورخ 1397/04/04 زینــب نجــف 
زاده خوراسگاني فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 56 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291274553 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6008 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/32 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
67- راي شــماره 139760302027003585 مــورخ 1397/04/04 حســین خارکن 
قهجاورســتاني فرزند غالمحسین بشــماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291667539 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 46 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهــان به مســاحت 235/17 مترمربع. خریداري 
 مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي نعمــت اله جهان بخش قهجاورســتانی

 فرزند عباسعلی.
68- راي شماره 139760302027003593 مورخ 1397/04/05 رضا محمدي کمال 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 55 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649865140 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 128/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي علی کریمی و کریم کریمی.
69- راي شماره 139760302027003594 مورخ 1397/04/05 زهره گازري پزوه فرزند 
عباسعلي بشماره شناسنامه 12103 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283822921 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 
فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی .
70- راي شماره 139760302027003595 مورخ 1397/04/05 رسول فالح فرزند علي 
بشماره شناسنامه 282 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291383328 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 144 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 110 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی .
71- راي شــماره 139760302027003600 مورخ 1397/04/05 فهیمه دري کفراني 
فرزند رستم بشماره شناســنامه 988 صادره از ورزنه بشماره ملي 5659276229 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12668 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اکبر فروغی ابری فرزند احمد .
72- راي شماره 139760302027003601 مورخ 1397/04/05 عبداله چهرزاد فرزند 
علي بشماره شناسنامه 868 صادره از ورزنه بشماره ملي 5659275028 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12668 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اکبر فروغی ابری فرزند احمد .
73- راي شــماره 139760302027003704 مــورخ 1397/04/10 مهري نیکبخت 
نصرآبادي فرزند حبیب اله  بشــماره شناســنامه 37116 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282298577 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مونس آغا امامی فرزند حاج محمد باقر.
74- راي شماره 139760302027003730 مورخ 1397/04/12 بتول تاج الدین خوزاني 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 41509 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282345028 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11819 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي ورثه منوچهر و مهدی تاج الدین خوزانی.
75- راي شماره 139760302027003752 مورخ 1397/04/12  مرتضي سرشوق  فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1316 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286488559 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139760302027003756 مورخ 1397/04/12 عفت سرشوق فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 50814 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281605212 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139760302027003759 مورخ 1397/04/12 مصطفي سرشوق فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 283 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286377651 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
196 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 267/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139760302027003783 مورخ 1397/04/12 عزیزاله ابراهیمي 
ســهروفروزاني فرزند رضا قلي بشماره شناســنامه 586  صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284391647 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10120 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج اسماعیل کردگاری.
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چه ویژگی های جدیدی به نوت ۹ اضافه شده است؟

پیشنهاد سردبیر:

تولیدگوشیارزانباهمهامکاناتگوشیگرانقیمت
گوشی های مجهز به نمایشــگرهای بزرگ و قدرتمند، معموال قیمت باالیی دارند؛ 
اما شــرکت »آلکاتل« گوشــی ارزان قیمتی را تولید کرده که از نمایشگر مطلوبی 
برخوردار است. این گوشی که »آلکاتل ۷ « نام دارد، ۱۸۹ دالر بوده و از نمایشگری 
با نسبت نمایش ۱۸ به ۹ برخوردار است. در این گوشی از پردازنده هشت هسته ای 
و ۲/5 گیگاهرتــزی MT۶۷۶۳ مدیا تک، دو گیگابایــت رم، ۳۲ گیگابایت حافظه 
داخلی و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری استفاده شده است.یک قابلیت جالب دیگر این 
گوشی، به رغم قیمت پایین آن، اســتفاده از فناوری دوربین دوگانه در تلفن همراه 
مذکور است. یکی از دوربین های پشتی این گوشــی ۱۲ مگاپیکسلی و دیگری ۲ 

مگاپیکسلی است و دوربین سلفی 
گوشی یادشــده هم از دقت ۸ 
مگاپیکســل برخوردار است.

شــرکت آلکاتل، پیش از این 
نیز ســابقه تولید گوشی های 
ارزان قیمت را داشته؛ از جمله 
گوشی »3v« را به قیمت ۱5۰ 

دالر عرضه کرده است.

درپنجشنبه هفته گذشــته باالخره »سامسونگ« 
به طوررســمی از  Galaxy Note 9 خود رونمایی کرد. حال 
تفاوت گلکسی نوت ۹ با نوت ۸ در چیست؟ چه ویژگی هایی در 
نوت ۹ نسبت به نوت ۸ تغییر کرده است؟ در ادامه این متن با 
بررسی تفاوت گلکسی نوت ۹ با نوت ۸ همراه شما خواهیم بود.

Note 8 نسبت به Note 9 مزیت های 
  صفحه نمایش نوت ۹ کمی بزرگ تر اســت )۶/۴ اینچ در برابر ۶/۳ 

اینچ(.
    باتری نوت ۹ بسیار بزرگ تر از نوت ۸ است )۴۰۰۰ در برابر ۳۳۰۰ 

میلی آمپر ساعت(.
    حافظه داخلی نوت ۹ دو برابر شده است )در مدل ۱۲۸ گیگی(.

    پردازنده  Snapdragon ۸۴5 در نوت ۹ پرســرعت تر و رم این 
دستگاه هم باالتر است )در مدل ۵۱۲ گیگی(.

    نوت ۹ دارای ویژگی های هوش مصنوعی در دوربین است.
    S Pen در نوت ۹ بسیار پیشرفته تر شده است.

تفاوت گلکسی نوت ۹ با نوت ۸ از نظر طراحی و صفحه نمایش
در نگاه اول، نمی توان تفاوت گلکسی نوت ۹ با نوت ۸ را از نظر ظاهری 
به روشنی دریافت. هر دو گوشی دارای صفحه نمایش Infinity مشابه 
هستند؛ هرچند صفحه نمایش ۶/۴ اینچی Note 9 در مقایسه با پانل 
 Note 9 کمی بزرگ تر اســت.  صفحه نمایش Note 8 ۶/۳ اینچ در
بسیار رنگی تر است و این گوشــی جدید قادر به نمایش ۲۲۴ درصد 
از حیطه رنگ sRGB است؛ در حالی که این عدد برای Note 8 برابر 
با ۲۰۴ درصد اســت. هر چند صفحه نمایش نوت ۹ کمی بزرگ تر از 
نوت ۸ است، اما سایز و ابعاد این دو گوشــی تقریبا با هم برابر هستند. 
نوت ۹ با ابعاد ۶/۴*۳*۰/۳۴ اینچ کمــی عریض تر از نوت ۸ با ابعاد 
۶/۴*۲/۹*۰/۳۴ اینچ است. همین امر باعث شده تا نوت ۹ حدود 

۶ گرم سنگین تر از سلف خود باشد )۲۰۱ گرم در برابر ۱۹۵ گرم(.
اما وقتی به طور همزمان این دو دســتگاه را در دســتان خود بگیرید، 
 Note مسطح تر از Note 9 .بیشتر متوجه تفاوت های آن ها می شوید
8 بوده و بدنه آن هم کمی گردتر  اســت. شاید در دست گرفتن نوت ۹ 

راحت تر از نوت ۸ بوده و حس بهتری را به شما منتقل کند.
رزولوشــن نمایشــگر ایــن دو دســتگاه با هــم برابر اســت )هر دو 
 Super ۱۹۶۰*۱۴۴۰ پیکسلی هســتند( و پنل هر دو دســتگاه

AMOLED  است.
همچنین می توان به تغییر جای حسگر اثر انگشت در نوت ۹ اشاره کرد 
که به زیر سیستم دوربین دوتایی در قاب پشتی دستگاه منتقل شده و 

شما برای باز کردن قفل دستگاه خود، دیگر الزم نیست به 
اشتباه لنز دوربین خود را با انگشتتان کثیف کنید!

تفاوت گلکسی نوت ۹ با نوت۸  از نظر رنگ  
در بحث تنــوع رنگ ها، به نظر می رســد سامســونگ 
 محافظه کاری گذشــته خود را کنار گذاشــته اســت. 
نوت ۸ در رنگ های خاکســتری و مشــکی موجود بود، 
اما دو رنگ بنفــش کم رنگ و آبی هم به نــوت ۹ اضافه 

شده است.
عملکرد و مشخصات فنی

نوت های سامســونگ معموال هر ســاله با آخرین مدل 
پردازنده شرکت کوالکام عرضه می شــوند. )البته برای 
برخی بازارها بــا پردازنده هــای Exynos  مخصوص 

سامسونگ عرضه می شوند که به آن نمی پردازیم(
Note 9 هم امســال مثل بســیاری از پرچمدارهای 
اندرویدی دیگر از چیپ Snapdragon 845 استفاده 
 Snapdragon 835 می کند که بسیار پرقدرت تر از
استفاده شده در Note ۸ می باشد. هرچند که در سال 
 Snapdragon 835 ۲۰۱۷ پردازنده ای قوی تــر از

برای دستگاه های اندرویدی وجود نداشت.
دوربین

Note 8 برای نخستین بار سیستم دوربین دوگانه را در 
پرچمدارهای سامسونگ معرفی کرد. حال Note 9 باز 
هم از همین سیســتم دوربین دوگانه بهره می برد، ولی 

نــوت ۸ سامسونگ کوشیده تا از دو روش دوربین نوت ۹ را نسبت به 
قوی تر کند: ابتدا با گرفتن یک سرمشق مهم از Galaxy S9 و سپس 

با اضافه کردن هوش مصنوعی به آن.
اما سرمشــقی که Note 9 از Galaxy S9 گرفته اســت، چیست؟ 
استفاده از همان بازشــدگی دریچه دیافراگم متغیری که سامسونگ 
 Note 9 معرفی کرده بود. بازشدگی دیافراگم S9 در دوربین دوگانه
همانند S9 می تواند از f/1/5 تا f/۲/۴ بسته به شرایط عکسبرداری، 
برای هر دو لنز تغییر کند. این میزان وسیع بازشدگی دیافراگم باعث 
می شود که در محیط های کم نور، لنز دوربین بتواند نور بیشتری را از 
محیط اطراف جذب کرده )f/1/5( و عکس های ثبت شده، کیفیت 

باالتر و نویز کمتری داشته باشند.
باتری

سامسونگ تالش کرده تا در Note 9 اختالف با رقبا را با استفاده از باتری 
۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی به حداقل برساند. سامسونگ قول داده که در 

هر نوع استفاده ای از این دستگاه، حداقل تا یک روز نیاز به شارژ مجدد آن 
نخواهید داشت. البته فعال باید صبر کنیم تا صحت این گفته  سامسونگ 
را خودمان با تست گوشی نوت ۹ به اثبات برسانیم. ضمنا نوت ۹ از شارژر 
وایرلس قدرتمندی که دارای پد دوگانه است، استفاده می کند. این شارژر 
برای نخستین بار است که جهت یک محصول سامسونگی عرضه می شود 

و زمان شارژ شدن دستگاه شما را کاهش می دهد.
قیمت

Note 8 در سال گذشته کار خود را با قیمتی بین ۹۳۰ تا ۹۶۰ دالر 
)بسته به کشــوری که آن را می خریدید( آغاز کرد، حال Note 9 با 
دوربین و S Pen و پردازنده  بهبود یافته و حافظه  داخلی دو برابر شده 
با قیمت ۹۹۹ دالر فروخته می شــود. البته ۹۹۹ دالر قیمت مدلی از 
نوت ۹ است که حافظه داخلی ۱۲۸ گیگی دارد. مدل دیگر با ۸ گیگ 
رم و ۵۱۲ گیگ حافظه داخلی ۱۲۴۹ دالر قیمت خواهد داشــت که 

گران قیمت ترین اسمارت فون سامسونگی تاریخ لقب می گیرد.

چه ویژگی های جدیدی به نوت ۹ اضافه شده است؟
تازه ها مقایسه  کامل گلکسی نوت ۹ با نوت ۸ ؛

عرضهمودموایفایقدرتمندبرایخانههایهوشمند
سامســونگ قصد دارد با عرضه و انتشار یک مودم وای فای پیشــرفته و یکپارچه، به 
اتصال و توسعه اینترنت اشیا و خانه هوشمند کمک کند. به نظر می رسد که عزم این 
شرکت کره ای برای توسعه فناوری های نوینی همچون اینترنت اشیا و اتصال خانه های 
هوشمند، جزم شده است؛ به گونه ای که می خواهد با عرضه و ارائه یک مودم وای فای 
قدرتمند، به رویای خانه هوشــمند کاربران تحقق بخشــد و پل ارتباطی پرقدرتی 
میان دستگاه های الکترونیکی و هوشمند خانه و محل کار باشد. این مودم قدرتمند 
سامسونگ، مخصوص خانه های هوشمند و برقراری اتصال میان گجت های هوشمند 
و توسعه اینترنت اشیا )IoT( طراحی شده و قرار است تمام وسعت و بزرگی محل خانه 
و سرکار کاربران را پوشش دهی کند. همچنین این مودم به تعداد حسگرهای پیشرفته 
و دقیق مجهز خواهد شد که قادر است تمام دستگاه های هوشمند محیط اطراف خود را 
شناسایی کرده و با آنها ارتباط برقرار کند. این سیستم جدید کنترل از راه دور و کنترل 
هوشمند اشیا و دستگاه ها، امروزه در کشورهای توسعه یافته در سیستم های اداری و 
همچنین وسایل منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه غول های تکنولوژی 
و اپراتورهای بزرگی همچــون نوکیا، هواوی، ورایزن و سیســکو مدیریت و راهبری 
شهرهای هوشمند را هدف اصلی خود قرار داده اند؛ به گونه ای که موسسه IDC برآورد 
کرده است این پیشگامان تا سال ۲۰۲۱ میالدی حدود ۱۳5 میلیارد دالر در زمینه 

ساخت شهرهای هوشمند در جهان هزینه کنند.

سامسونگمیخواهدنخستینعرضهکننده
گوشیخمیدهدرجهانباشد

 گوشی خمیده »سامســونگ« ظاهرا زودتر از سایر رقبا عرضه خواهد شد. پیش تر 
گزارش هــا حاکی از عرضه زودتر گوشــی منعطــف هواوی برای بــردن رقابت با 
سامسونگ شد. هواوی عنوان کرده اســت که تا اواخر امسال، یک گوشی منعطف 
را ارائه خواهد کرد. در حالی که سامســونگ می خواست در سه ماهه نخست سال 
۲۰۱۹،  به احتمال خیلی زیاد طی برگزاری نمایشــگاه CES در »الس وگاس« از 
این گوشــی جذاب خود پرده برداری کند، اما آخرین اطالعــات به بیرون درز پیدا 
 کرده نشان می دهد که سامســونگ هنوز هم می خواهد نخســتین عرضه کننده 
»گوشی خمیده« باشد. تحوالت اخیر نشان می دهد که این گوشی هوشمند می تواند 
بخشی از ســری Galaxy F سامسونگ باشد. ســری گلکسی اف سامسونگ یک 
گوشی بســیار باالرده خواهد بود 
که محدوده قیمتی گوشی های 
منعطف را تعیین خواهد کرد. 
به نقــل از گزارش های قبلی، 
این گوشــی می تواند با قیمتی 
بین ۱5۰۰ الــی ۲۰۰۰ دالر روانه  

بازار شود.

ساختیخچالنانوبرایجلوگیریازفسادموادغذایی
محققان موفق شدند فناوری نانو را در بدنه یخچال به کار گیرند تا از فساد مواد غذایی 
جلوگیری شود. وجود باکتری های درون یخچال، مدت زمان نگهداری موادغذایی 
را کاهش می دهد؛ زیرا این باکتری ها سبب افزایش سرعت فساد می شوند و حتی 
در برخی موارد از عوامل بیماری زا نیز به شــمار می روند. از این رو محققان موفق 
شــدند فناوری نانو را در بدنه یخچال و فریزرها به کار بگیرند تا مشــکالت فساد 
موادغذایی وجود نداشته باشــد. این یخچال و فریزر با بدنه آنتی باکتریال از جنس 
ABS حاوی نانوذرات اکســید روی اســت. برای کاهش حضور باکتری ها در بدنه 

یخچال و در نتیجه کاهش فساد 
موادغذایی، این یخچال ها با 
بدنه آنتی باکتریال ســاخته 
شده اند که در ساختشان از 
فناوری نانو اســتفاده شده 
اســت.این محصــول مورد 
تایید ستاد توسعه فناوری 
نانو بوده و با تولید انبوه یک 
شرکت ایرانی اکنون در بازار 

موجود است.

  عکس خبر

توپفوتبالیکههیچوقتخرابنمیشود
 One World به تازگی یک توپ فوتبال نابودنشدنی ساخته شــده که محصول کارخانه
Futbol است. توپ مذکور از Popfoam ساخته شده که غیرقابل بادکردن است؛ بنابراین 

هیچ گاه سوراخ یا خراب نمی شود.

اپلیکیشن

  آینه ای که به تناسب  اندام 
کمک  می کند

گروهی از محققان،  آینه هوشــمندی را طراحی کرده اند که 
بدن افراد را اســکن می کند و متناسب با شرایط ظاهری آنان 
ارزیابی های مخصوصی را به کار می برد. این »آینه هوشمند« از 
طریق برنامه ای خاص به تلفن همراه وصل می شود و مدل های 
سه بُعدی  بدن انسان را می ســازد؛ همچنین به لیزری  مجهز 
اســت که با هر بار ژســت  گرفتن افراد در برابر آینه، بدن آنها 
را پردازش  می کند و مدل ســه بُعدی  را می ســازد. این آینه، 
اندازه هــای مختلف بدن مانند دور گــردن ، دور کمر  و میزان 
چربی و وزن خالص  را اندازه گیری می کند که همین موضوع 

سبب پیشگیری از اضافه وزن و تناسب  اندام می شود.

 نوشتن رزومه حرفه ای 
با رزومه ساز مایکروسافت

دســتیار رزومه در مایکروســافت ورد، به شــما کمک می کند تا 
رزومه کاری خوش رنگ  و لعاب خود را با نشان دادن دیدگاه های 
شــخصی تان در لینکدین برای عالقه منــدان در معرض نمایش 
بگذارید. مدتی پیش، مایکروسافت دســتیار رزومه نویسی  را که 
با مایکروسافت ورد یکپارچه سازی شده بود، معرفی کرد؛ سپس 
در ماه مارس این سرویس را برای آفیس ۳۶5 در دسترس عموم 
قرار داد و امروز مایکروسافت این سرویس را به مایکروسافت ورد 
 Assistant Resume آنالین آورده اســت. می توانید گزینــه
را در پایین برگه خود مشــاهده و از آن اســتفاده کنید. جزئیات 
بیشــتر را در می توان در بخش Job insights  سایت لینکدین 
ببینید. دستیار رزومه نویسی مایکروسافت در کنار مشخص کردن 
مهم ترین نیازمندی های شغل دلخواه شما، مهم ترین مهارت هایی 
که افراد متخصص در این زمینه در سراسر دنیا دارند را هم مشخص 
می کند. این دســتیار با اســتفاده از میلیون ها پروفایل حرفه ای 
موجود در لینکدین، آن هم دقیقا مرتبط با کار شما یا رزومه افرادی 
در جایگاه های مشابه شما، خط مشی درســت و دقیقی از آینده 

شغلی تان فراهم می کند.

شارژ تلفن های همراه به کمک 
نیمکت های پارک!

به تازگی  یکی از شــرکت های دانــش بنیان موفــق به تولید 
صندلی های هوشــمند شهری شده  اســت که به کمک انرژی 
خورشیدی بسیاری از فعالیت ها را انجام می دهد. این صندلی ها 
می توانند برق خورشــیدی ویالها  و منازل مسکونی را تامین 
کنند. همچنین اگر زمانی شارژ  تلفن همراه یا رایانه  شخصی تان 
تمام شده باشــد، می توانید با نشستن روی این  صندلی ها، آنها 
را شارژ  کنید. این صندلی ها قابلیت  آن را دارند که هر نوع برقی 
را تامین کنند و  در راستای حفظ محیط زیست و صرفه جویی 
انرژی به بــازار وارد شــده اند؛ همچنین با نشســتن روی این 

صندلی ها، می توانید شارژ  الکتریکی  و برق را تامین کنید .

خریدهایمنزلخودراباموبایلمدیریتکنید
Out of Milk Shopping List یک اپلیکیشــن برای یادآوری لیست خرید روزانه 
شماست . برای اینکه لیست خرید خود را همیشه همراه داشته و هرگز چیزی را فراموش 

نکنید، این برنامه  کوچک و آسان را نصب کنید.
:Out of Milk Shopping List ویژگی های نرم افزار

* لیست خریدهای متعدد
* همگام سازی و اشتراک لیست با دیگران

* دسترسی به لیست در هر زمان و مکان و صرفه جویی در وقت با دسته بندی 
* اسکن یا وارد کردن بسیار آسان موارد دیگر به لیست خرید

نســخه اندروید مورد نیاز: بستگی به دســتگاه دارد. حجم 
برنامه:۸ مگابایت،رتبــه در پایگاه اینترنتی گــوگل پلی: ۴/۶ از 

5،تعداد دانلود رسمی: نزدیک به ۱۰ میلیون
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اطالع رسانی

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 
به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره  منبع
مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات سال عملکرد   تاریخ برگ
تشخیص

 شماره برگ
تشخیص

 نام ونام
خانوادگی ردیف

شهرضا- سروستان 2093 مشاغل 20972500 110000000 1391 1397/04/31 22806 عارف حیدری 1

شهرضا- شهرک امیرکبیر 2093 مشاغل 13285200 74000000 1391 1397/04/24 19603 محمد زارع 2

شهرضا- میدان امام 2093 مشاغل 138342500 525000000 1391 1397/04/31 19574 محمد پایان 3

شهرضا- خ 45 متری 2093 مشاغل 1078920 7200000 1391 1397/04/31 22811 احمد جلیل 4

شهرضا- سروستان 2093 مشاغل 1,078,920 7,200,000 1391 1397/04/31 22753 محمد برهان 5

شهرضا- خ 45 متری 2093 مشاغل 1,198,800 7,992,000 1391 1397/04/31 22841 طیبه افخمی 6

شهرضا- خ 45 متری 2093 مشاغل 1,348,650 8,991,000 1391 1397/04/31 22852 قادر نوری

شهرضا- خمینی آباد 2093 مشاغل 404600 2697300 1391 1397/04/31 22813 حامد کاووسی 7

شهرضا-سروستان 2093 مشاغل 1798200 11988000 1391 1397/04/31 22740 تهمینه جعفری 8

شهرضا- روستای افتخاریه 2093 مشاغل 43450000 200000000 1391 1397/04/29 21610 وصول وصولی 9

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم، اوراق  آرای هیئت حل اختالف مالیاتی بدوی مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد. ظرف مدت بیست  روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.   در غیر اینصورت به استناد ماده 247 قانون مالیات های مستقیم آرای صادره 
قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

رای هیاتاصل مالیات درآمد مشمول مالیاتتاریخ صدور رایشماره رایسال عملکردنام ونام خانوادگیردیف

تایید13889921396/07/1774,250,00013,335,150ابراهیم تدین1

تایید138910341396/07/182,440,000365,630ابراهیم فراست2

تایید 1,078,920  7,200,000 902831397/02/16ابراهیم فیاضی3

تایید138911311396/07/1914,000,0002,097,900احسان محمدباقری4

تایید13889991396/07/1717,000,0002,547,450احمد بختیار5

تایید138910381396/07/18240,000,00053,440,000احمدرضا عسگری6

تایید 34,459,000 164,000,000 902881397/02/16احمدرضا عسگری7

تایید138910181396/07/179,240,0001,386,000احمدرضا مرادی پور8

تایید138911231396/07/1913,000,0001,948,050اسماعیل طاهری10

تایید 2,337,660  15,600,000 902431397/02/16امیربهزاد نگهدار11

تایید138911291396/07/1918,000,0002,700,000ایرج محمدی12

تایید138810031396/07/172,700,000407,300آقای خاموشی13

تایید13889981396/07/1712,936,0001,951,396آقای رفیعی14

تایید13889931396/07/17144,000,00029,608,000آقای صالحی15

تایید 1,368,880  9,135,000 902861397/02/16آهن گرچین16

تایید138910191396/07/173,640,000546,000بهزاد جمالی17

تایید13889891396/07/176,696,0001,003,400بهنام یاوری19

تایید138911111396/07/1926,640,0003,992,000پالستیک گلپا20

تایید138911341396/07/1915,480,0002,322,000تارا خاور21

تایید138810001396/07/1769,380,13612,362,150جواد جالل زاده22

تایید 12,885,600  72,000,000 902651397/02/16چوب بری گوگد23

تایید 4,829,660  31,680,000 902641397/02/16حسن مطلبی24

تایید 7,491,000  45,000,000 902821397/02/16حسنی سرنگ25

تایید138911091396/07/193,000,000449,550حسین دری26

تایید13889951396/07/176,000,000899,100حسین قاسمی27

تایید138910411396/07/185,950,000891,610حسینعلی مشکات28

تایید138810091396/07/179,029,9821,353,140حمید آصفی 29

تایید138911121396/07/199,000,0001,348,650حمید جابری30

تایید138910271396/07/179,756,0001,461,940حمید دلیری31

تایید138810021396/07/1736,000,0005,692,800حمید طبرزدی32

تایید 2,259,740  15,080,000 902531397/02/16حمید محسنی33

تایید138911141396/07/1922,620,0003,389,610دامداری اسکندری35

تایید138810161396/07/1717,550,0002,629,870دکتر حاجیان36

تایید13889861396/07/173,600,000539,460ربابه داودوندی37

تایید138810131396/07/1713,140,0001,969,030رحمت لواسانی38

تایید138810201396/07/1748,240,0008,186,590رستگار پی جی 39

تایید138911161396/07/195,460,000818,180رسول بیگی40

تایید138910391396/07/18450,000,000115,865,000رضا رضایی41

تایید138810041396/07/176,192,000927,870رضا رضایی42

تایید138810061396/07/17415,00062,190رضا مرادیان43

تایید138911281396/07/1984,000,00015,283,200رضا هدایتی44

تایید138911221396/07/1910,500,0001,573,420روح اله خلیفه هاشمی46

تایید13889851396/07/173,540,000530,470روح اله ذوالفقاری47

تایید138911201396/07/1910,500,0001,573,420ساجد شاهین48

تایید138911191396/07/196,335,000949,300سعید زمانی49

تایید138910331396/07/182,480,000371,630سعید فیاضی50

تایید138911181396/07/196,125,000917,830سعید موسویان51

تایید 4,045,950  27,000,000 902901397/02/16سعیدی سعیدی52

تایید138910281396/07/189,370,0001,404,090سلمان مهدوی53

تایید 5,596,900  35,520,000 902661397/02/16سلیم نوروزی54

تایید138810081396/07/1713,500,0002,022,980سیدتقی آزادی55

تایید13889911396/07/173,320,000497,500شمسی توکلی56
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تایید138911101396/07/195,130,000768,730صنایع وحیدی58

تایید138910101396/07/1776,800,00013,844,640عباس آذرنگ فر59

تایید13889801396/07/17340,800,00083,137,760عباس آذرنگ فر60

تایید13889811396/07/1760,881,87710,664,200عباس عبدالهی61

تایید 1,127,620  7,525,000 902631397/02/16علی اکبر گل62

تایید138911241396/07/19135,000,00027,216,250علی رستگاری64

تایید138911131396/07/19100,000,00018,480,000علیرضا نوری فرد65

تایید138911261396/07/1970,000,00012,486,000علیزاده علیزاده66

تایید 22,960,450  117,959,760 902621397/02/16غالمرضا جعفری67

تایید 781,920  5,218,000 902841397/02/16فرحناز پاییی68

تایید 12,826,460  71,703,984 902601397/02/16فروشگاه سلیمان69

تایید138910371396/07/183,000,000449,550قدرت اله روح الهی70

تایید138810141397/07/1729,820,0004,468,530قدرت اله مظفری72

تایید13889971396/07/174,919,994737,260ماشاءاله شمسایی73

تایید138911171396/07/195,670,000849,650مجتمع 60 واحد74

تایید138810101396/07/1711,000,0001,648,350مجید فراست75

تایید 3,992,000  26,640,000 902551397/02/16محسن نوری76

تایید138911251396/07/195,400,000809,190محسن نیکبخت77

تایید138910261396/07/183,400,000509,490محمد طاالری78

تایید138810011396/07/1721,501,0003,221,920محمد مروتی79

تایید138910231396/07/184,400,000659,340محمدحسن اکرمی80

تایید138946831396/07/1930,000,0004,500,000محمدحسین کفایتی81

تایید138910401396/07/183,120,000467,530محمدعلی خوشنویسان82

تایید13889831396/07/173,600,000539,460محمدعلی قانونی83

تایید 2,103,890  14,040,000 902501397/02/16محمدعلی میرزاخانی84

تایید138911301396/07/1912,600,0001,890,000محمدی  آرماتوربند85

تایید138910251396/07/182,400,000359,640محمود شرافت86

تایید138810071396/07/179,500,0001,423,580مراد سنجری88

تایید138810111396/07/1715,840,0002,373,620مرتضی الهامی فرد89

تایید138911331396/07/1960,000,0009,000,000مرتضی خواجه وندی90

تایید13889961396/07/1710,512,0001,575,220مرغداری دوست محمدی91

تایید 10,488,000  60,000,000 902871397/02/16مریم مسلمی92

تایید13889821396/07/179,486,2501,421,510مژگان محمدی93

تایید138910241396/07/183,400,000509,490مصطفی حاج نوروزی94

تایید13889871396/07/1768,000,0001,018,980مصطفی حسینی95

تایید138810121396/07/1710,500,0001,573,420منصور جودی آبادی96

تایید13889881396/07/1712,400,0001,858,140مهدی جمالی97

تایید13889841396/07/176,840,0001,024,970مهدی فراست98

تایید138810051396/07/1777,940,00014,072,410مهدی کریم زاده بیرق99

تایید 1,798,200  12,000,000 902521397/02/16مهدی منصوری100

تایید138810151396/07/1711,940,0001,789,210مهدی نیکخو101

تایید138810171396/07/1784,000,00015,283,200مهران موسایی102

تایید138911211396/07/196,405,000959,790مهرداد دانایی103

تایید13889941396/07/1752,027,5008,895,090مهرداد شبانی104

تایید138911151396/07/193,402,000509,790میثم صالحی105

تایید13889901396/07/1716,800,0002,517,480مینا جاللی107

تایید 817,040  5,452,404 902851397/02/16نادر نادری108

تایید138910361396/07/1888,800,00016,242,240ناصر معانی109

تایید 2,049,950  13,680,000 902891397/02/16ناصر معانی110

تایید138911321396/07/1925,200,0003,776,220نعمت اله غفاری111

تایید138910351396/07/1811,926,5001,787,190نوروزعلی هدایتی112

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد.  ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در 
غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

کالسه نام ونام خانوادگیردیف
پرونده

شرح 
منبع ادارهآدرس مودیفعالیت

 درآمد مشمول  اصل مالیات مالیاتی
تاریخ برگ  سال عملکردمالیات 

تشخیص
شماره برگ 

تشخیص

کیلومتر 7جاده لبنیات4879احسان اله حیدری1
شرکت زراعی

امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3123025 28,739,200,000  10,008,400,480 مشاغل

شهرک صنعتیآلو مینیوم4309احمدرضا عسگری2
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3022223 172,000,000  36,629,000 مشاغل

محمدعلی 3
خ بلوار ساجد سیم مفتول4725میرزاخانی

ک39

امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3122956 232,408,000  51,776,308 مشاغل

جاده خوانسارضایعات4872محمدرضا صمدی4
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3122749 180,000,000  38,635,000 مشاغل

نیوان سوقلبنیات4881علی اکبر بخشایش5
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3122745 144,000,000  29,608,000 مشاغل

گوگدمرغداری4884علی قجاوند6
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3123018 111,000,000  21,333,250 مشاغل

گلشهرسم و کود4885مصطفی نایبی7
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3123011 270,000,000  62,189,000 مشاغل

کمربندی روغن4892محسن فوالدگر8
گوگد

امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3123078 72,000,000  12,957,600 مشاغل

گلپایگانلبنیات4897اصغر یگانه9
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3123073 158,400,000  33,218,800 مشاغل

شهرک صنعتیروغن4899حسین هاشمی10
امور مالیاتی 
شهرستان 
گلپایگان

13911397/04/3123745 64,800,000  11,511,840 مشاغل

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله 
وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 

هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات

 سال
عملکرد

  تاریخ برگ
 قطعی

 شماره برگ
 قطعی

 نام ونام
خانوادگی ردیف

 اصفهان خانه اصفهان
 خ گلخانه کوی استادان
 کوچه پروانه مجتمع

مسکونی ارام

2026 عملکرد 483,475,000 1,933,900,000 1394 1397/03/20 47302949  تجهیز الکترونیک
اوا سیما 1

ادامه در صفحه 7 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2490 | August 15, 2018 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL



اجرای ۴۰ طرح پاک سازی مناطق آلوده در شهرضا

پیشنهاد سردبیر:

ذره بین

با مسئوالن

فرمانده انتظامی شهرضا خبر داد:
اجرای ۴۰ طرح پاک سازی 

مناطق آلوده در شهرضا
فرمانده انتظامی شــهرضا با  شهرضا
اشاره به اجرای ۴۰ طرح پاک سازی مناطق آلوده 
و ۳۸ طرح کنترل و نظارت مبادی وروی اصلی و 
فرعی در شهرستان شهرضا، گفت: با اجرای این 
طرح ها ۱۱۰ توزیع کننده مواد مخدر دستگیر 
شدند. محمد حسین باباکالنی در جلسه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شــهرضا اظهار 
داشــت: کمیته مقابله با عرضه و ورود شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرســتان، با 
اســتفاده از همه امکانات اطالعاتی، امنیتی و 
انتظامی طرح های مختلف مقابله با عرضه مواد 
مخدر را اجرا می کند.وی با اشــاره به موقعیت 
استراتژیک شهرستان شهرضا، افزود: موقعیت 
جغرافیایی شهرضا و استقرار آن در مسیر ترانزیت 
شمال به جنوب کشور و اتصال شمار زیادی از 
راه های اصلی و فرعی به آن، شرایط ویژه ای را در 
کنترل و نظارت بر آن با هــدف تامین امنیت و 

مقابله با محموله های قاچاق فراهم کرده است.
فرمانده انتظامی شهرضا با بیان اینکه از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 9۰۰ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر در شهرســتان کشف و ضبط شده است، 
گفت: یکی از مهم ترین مبادی کنترلی کشــور 
ایستگاه شــهید امامی شهرضاست که سالیانه 
مقادیر قابــل توجه ای از مواد مخــدر به داخل 
استان و کشور در این ایســتگاه کشف و ضبط 
می شود؛ بنابراین الزم است تهمیدات الزم برای 
تقویت این ایستگاه اتخاذ شود.وی خاطرنشان 
کرد: تقویت ایســتگاه های تخصصی و اجرایی، 
پاک سازی مناطق آلوده و دستگیری قاچاقچیان 
و مقابله با توزیع کنندگان خــرد، از مهم ترین 
اقدامات انجام گرفته توســط پلیس شهرستان 
شهرضا بوده اســت.باباکالنی با اشاره به اجرای 
۴۰  طرح پاک ســازی مناطق آلوده و ۳۸ طرح 
کنترل و نظارت مبــادی ورودی اصلی و فرعی 
در شهرستان شــهرضا، بیان کرد: با اجرای این 
طرح ها ۱۱۰ توزیع کننده مواد مخدر دستگیر 

شدند.

فرماندار دهاقان:
انجمن دوستداران میراث 
فرهنگی دهاقان تشکیل شد

فرماندار شهرستان دهاقان  دهاقان
گفت: با تشکیل انجمن دوستداران گردشگری و 
حضور عالقه منــدان میراث فرهنگــی در آن 
می توان گام های مثبتی در جهت رفع مشکالت 
و موانع برداشت.علی اصغر قاسمیان در حاشیه 
افتتاح نمایشگاه صنایع دستی با بیان اینکه حفظ 
صنایع دستی باعث ایجاد اشتغال می شود، اظهار 
کرد: توجه به حوزه های مختلف میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری رونق اقتصادی به 
 همــراه دارد؛ چراکــه ســبب ایجاد اشــتغال 
می شــود. وی با توجه به اینکه پرونده های بوم 
گردی و گردشگری در جلسات کمیته اشتغال 
شهرستان بررسی می شود، افزود: پتانسیل هایی 
در دهاقان وجود دارد که مغفول مانده؛ اما باید 
این ظرفیت ها شناسایی و مشکالت آن رفع شود 
 تا بــه جــذب گردشــگر و رونــق اقتصادی 

بیانجامد.
قاســمیان با بیان اینکه بوم گردی به برنامه نیاز 
دارد، عنــوان کرد: ظرفیت های گردشــگری و 
جاذبه های شهرســتان باید شناســایی شده و 
برنامه مشخصی برای بوم گردی در شهرستان 

تبیین شود.

 سه راهی قایقرانی
 آبستن تصادفات مرگبار

شــهردار چمگردان گفت: سه  لنجان
راهی قایقرانــی یکی از نقاط حادثه خیز در شــهر 
چمگــردان و همچنین شــهر زاینــده رود بوده و 
متاسفانه آبستن تصادفات مرگبار زیادی شده است. 
علیرضا مالکبیری در نشست با فرماندار شهرستان 
با اشاره به وسعت دو هزار هکتاری شهر چمگردان 
اظهار کرد: وســعت محــدوده خدمات شــهری 
چمگردان بالغ بر ۲۸۵ هکتار است و جمعیتی بالغ بر 
۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در این شهر زندگی می کنند. وی 
افزود: با وجود تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها این 
شــهر با محدودیت ها و تنگناهایی روبه رو بوده که 
مشکالت زیادی را برای مدیران شهری چمگردان 
ایجاد کرده است. شهردار چمگردان با اشاره به روند 
اجرای پروژه های نیمه تمام شهرداری، تصریح کرد: 
مدیران شهری چمگردان به هیچ عنوان اعتقادی به 
تعطیلی پروژه های نیمه تمام ندارد بلکه سیاســت 
اصلی آنان اتمام پروژه های عمرانی با اســتفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی است. شهردار چمگردان با 
اشاره به اهمیت رفع نقاط حادثه خیز شهر چمگردان 
گفت: سه راهی قایقرانی یکی از نقاط حادثه خیز در 
شهر چمگردان و همچنین شــهر زاینده رود است 
چراکه متاسفانه پروژه پل آذری که در گذشته توسط 
کارخانه ذوب آهن اجرایی شد مشکالت ترافیکی این 
مجموعه را مرتفع کرد؛ اما بــه دلیل اینکه پروژه به 
طور کامل اجرا نشد مشکالت ترافیکی و تصادفات 
فوتی و جرحی بسیاری را در این مسیر ایجاد کرد و 

سبب شد تا آبستن تصادفات مرگبار شود.

با مسئوالن

نماینده مردم اردستان در مجلس:
بسیج می تواند پدیده شوم 

احتکار را کمرنگ کند
نماینده مردم اردستان در مجلس  اردستان
شورای اسالمی، گفت: بسیج، پدیده شوم احتکار که 
همیشه وجود داشته را می تواند کمرنگ کند.حجت 
االسالم ســید صادق طباطبایی نژاد اظهار کرد: در 
موضوع احتکار حضور مردم موثرترین نیرویی است 
که می تواند از آن جلوگیری کند.وی افزود: بسیج 
یک نیــروی مردمــی در صحنه اســت و حضور 
بسیجی وار مردم می تواند از احتکار جلوگیری کند و 
کمک کننده هم خواهد بود. نماینده مردم اردستان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: بسیج می تواند این 
پدیده اقتصــادی و این پدیده فاســد احتکار را که 
همیشه هم بوده، کمرنگ کند.طباطبایی نژاد با بیان 
اینکه گزارش هایی در کشور داشته ایم که برادران 
بسیجی با معرفی محل های اختفا از ضربه زدن به 
اقتصاد جلوگیری کرده اند، تصریح کرد: از همه مردم 
می خواهیم که اگر محل هایی وجود دارد که کاالیی 
در آنجا در حال احتکار است و مردم در سختی به سر 

می برند بسیجی وار آن را اطالع دهند.
وی تاکید کرد: بسیج همیشــه در کنار مردم و در 
شرایط سخت حضور داشته و این حضور مسئولیت 
مسئوالن مربوطه را کم نمی کند از جمله قضائی، 
نظامی و انتظامی که باید موضوع را پیگیری کرده 
 و وظیفه خــود را انجام دهند، هر چند بســیجیان

 می توانند کمک شایانی به اقتصاد کشور کنند.

سمانه زاغی نژاد 

وضعیت آب، قرمز است. این را همه فهمیده اند. برخی با 
درک شرایط موجود، به جای غرزدن به چاره اندیشی و 
صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف آب روی آورده اند و 
عده ای هم نه صرفه جویی می کنند، نه تدبیری دارند و 
نه دل شان می سوزد!اینکه قصه دقیقا از کجا شروع شد 
و چه کسی یا چه کسانی مسئول و مقصر وضعیت امروز 
زاینده رود و بی آبی استان هستند، موضوعی است که 
پرداختن به آن، تنها ما را از »اصل« به »حاشیه« می برد. 
مدیریت درست نشده، مردم بی رویه مصرف کرده اند، 
آب های زیرزمینی را ارثیه آبا و اجدادی مان دانستیم و 
مصرف کردیم و کار به اینجا رسید، وضعیت جغرافیایی 
، گرم شدن کره زمین، خشک بودن خاورمیانه، کمبود 
بارش ها، خالی شدن ذخیره پشت ســدها، اقدامات 
احساسی و دستورات اشتباه رؤسای دولت در ایران از 
زمان مرحوم رفسنجانی و رییس دولت اصالحات گرفته 
تا احمدی نژاد و روحانی ...همه و همه می توانند نقش 
مقصر و علت فاجعه را ایفا کنند اما وقتی آب نیســت، 
باید بپذیریم که نیست و سعی کنیم اوضاع از این بدتر 

نشود. همین!
                                                         

یکی از شهرک های اســتان که با مشکل کم آبی روبه 
روست، شهرک مجلسی است. درحال حاضر مسئولیت 
تامین آب در این شــهرک، با شرکت عمران مجلسی 
است. مسئوالن این شرکت اما می گویند آب و فاضالب 
اســتان باید به وظیفه خود در تحویل گیری آب این 
شهرک و حل مشکالت کم آبی در مجلسی عمل کند. 
سیداکبر بنی طبا، سخنگوی آبفا اســتان در این باره 
می گوید: »ما برای تحویل گیری آب شهرک مجلسی 
مشکلی نداریم ولی قبل از آن باید شرکت عمران ضوابط 

شــرکت آب و فاضالب را رعایت کند. شرکت عمران 
متولی تامین و تصفیه پساب شهرک است و در موقع 
بحران که با کمبود آب مواجه می شود، ما به شرکت در 

تامین آب کمک می کنیم.«  
سخنگوی آبفا استان می گوید: » صورتجلسه ای تنظیم 
شده و بر اساس آن شرکت عمران مجلسی مکلف شده 
که تصفیه خانه فاضالب را احــداث کند. تصفیه خانه 
تابع ضوابط خاص خودش اســت. شــرکت این کار را 
نکرده و به سیســتم پکیجی روی آورده اســت. با این 
حال ما باز هم گفتیم اشکالی ندارد ولی از نظر جانمایی 
محل تصفیه فاضالب باید مطلوب و مورد تایید محیط 
زیست باشد؛  اما کمیته پساب در شهرستان به ریاست 
فرماندار محل نصب پکیج فاضالب را قبول نکرده و از 
شرکت عمران شکایت کرده و دلیل این شکایت هم این 
است که شرکت، شاخصه های محیط زیست را رعایت 

نکرده است.« 
بنی طبا تاکید می کند که اگر شرکت عمران مجلسی 
تاییدیه محیط زیســت را بگیرد، آبفای اســتان این 
آمادگی را دارد که به طور کامل آب مجلسی را تحویل 

بگیرد .  
و اما سیف ا... بستاکی، مدیر آب و فاضالب شهرستان 
مبارکه هم با تایید صحبت های بنی طبا تاکید می کند 
که مشکل اصلی ، ایرادهایی است که برطرف نشده و 

محیط زیست شهرستان باید تاییدیه بدهد. 
بستاکی می گوید:» سیاست گذاری تحویل گیری آب با 

آبفای استان است. وقتی حصول اطمینان از آورده های 
شرکت و تاسیسات صورت بگیرد ، ما می رویم و مستقر 
می شویم. «مدیرعامل شرکت آبفای مبارکه می گوید 
نواقص تاسیسات آب و فاضالب مجلسی برطرف نشده 
است. این سخنان در حالی مطرح می شود که » مهران 
شــنتیایی«  رییس اداره محیط زیســت مبارکه نظر 
دیگری در واکنش به صحبت های بنی طبا و بستاکی 
دارد. شنتیایی به »زاینده رود« می گوید: »آب پکیج 
تصفیه خانه مشــکل دارد، این به آبفا چه ربطی دارد؟  
آبفا کار خودش را انجام بدهد. تصفیه خانه فاضالب شهر 
مجلسی مشکل داشته، من نمی فهمم چه ربطی به آب 
شرب مردم دارد؟ آبفا باید وظیفه خودش را انجام بدهد. 
مردم مهم هستند که تامین آب شرب شان با مشکل 
مواجه شده است. باید مشکل را حل کرد.« شنتیایی در 
عین حال تاکید می کند که محیط زیست مبارکه در 
حال پیگیری است تا طبق ضوابط محیط زیست مشکل 
خروجی فاضالب حل شود. شنتیایی یک سوال هم در 
پایان صحبت های خود مطرح می کند: »اصال تصفیه 
خانه فاضالب مشکل دارد، این چه ربطی به آب شرب 
مردم دارد؟ مگر قرار است از فاضالب آب شرب تامین 
کنند؟! ما حتی جهت آبیاری فضای سبز داخل شهر هم 
اجازه نمی دهیم از فاضالب استفاده شود چه برسد به 
آب شرب مردم.اگر فاضالب را تصفیه می کنیم و به خرد 

مردم می دهیم، کار اشتباهی می کنیم. «
»قاسمی« معاونت فنی شرکت عمران هم نظری مشابه 

شنتیایی دارد :» ما باید مقررات محیط زیست را رعایت 
کنیم. اما اگر هم محیط زیست ایرادی گرفته، دلیل نمی 
شود که وظیفه خود را انجام ندهیم.« قاسمی می گوید: 
»سال 9۳ جلسه ای تشکیل شــد که در آن مقرر شد 
شرکت پکیجی با مشخصات آبفا بسازد . اعالم کردیم 
که تعهدات مالی با ماســت . مناقصه برگزار کردیم و 
شرکت های شــرکت کننده را به آبفا معرفی کردیم و 
درنهایت شــرکت برنده مناقصه که یک شرکت دانش 
بنیان اســت، تایید شــد. از مدیریت بحران و شورای 
مسکن تایید دادند که پکیج مناسب مسکن مهر است. 
اسناد را ارائه دادیم و قرارداد را ارسال کردیم و گفتیم 
پیمانکار گرفتیم و خواستیم که ناظر را معرفی کنند. 
پس از انجام کلیه مراحــل در دوران بهره برداری، آبفا 
ایراداتی گرفت که پیمانکار آنها را برطرف کرد. در ادامه 
محیط زیست ایراد گرفت. آنها هم تاییدیه مشروط دادند 
و در حال حاضر مشکلی نیست. فقط بر سر »فیلترپرس« 
مذاکره می کنیم که یا خودشان اقدامات مربوط به آن 
را انجام بدهند یا ما انجام بدهیــم و تایید بگیریم. در 
کل فعال مشــکلی وجود ندارد و همکاری آبفا با ما هم 

خوب است.«
 بنی طبا سخنگوی آبفا تاکید دارد که علیرغم ایرادات 
و مشکالت موجود اما آبفای اســتان هرگاه فراخوانده 
شده و نیاز به کمک بوده، دریغ نکرده و تالش کرده تا 
کمبود آب مجلسی از محل تصفیه خانه باباشیخ علی 

جبران شود.  
البته خوشبختانه شنیده می شود با همراهی و هماهنگی 
فرمانداری مبارکه، آبفا  این شهرســتان ، آبفا استان و 
شرکت عمران مجلسی، مشکالت آب در این شهرک 
حل شــده و دو طرف در تالش برای تامین آب شرب 
مردم هســتند که مهــم تریــن و بزرگ ترین دغدغه 

مسئوالن مربوطه است. 

مناقشه ای که ختم به خیر شد
به بهانه پیگیری یک سوژه در شهرک مجلسی؛

دبیر جشنواره قصه گویی شهرستان نجف آباد:
نخستین جشنواره قصه گویی نجف آباد برگزار می شود

نخستین جشنواره قصه گویی شهرستان نجف آباد در سه بخش آزاد، آیینی سنتی و قصص   نجف آباد
قرآنی برگزار می شود.مائده شجاعی، دبیر جشنواره قصه گویی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه اهداف اصلی 
این جشنواره ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی وهمچنین پیوند آداب و رسوم قصه گویی قدیم با شیوه زندگی 
مدرن است، اظهار کرد: شرکت در این جشنواره محدودیت سنی ندارد و کودکان و نوجوانان، بزرگساالن، پدران 
و مادران، دانش آموزان و دانشجویان، حتی پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها هم می توانند در آن شرکت کنند.وی 
افزود: محورهای موضوعی این جشنواره مانند سایر جشنواره ها در سه بخش آزاد، آیینی سنتی و قصص قرآنی 
در نظر گرفته شده است.دبیر جشنواره قصه گویی شهرستان نجف آباد تصریح کرد: جشنواره در شهریور ماه و 

طی ۲ تا ۳ روز برگزار خواهد شد و قصه گوها به صورت عمومی در خانه تاریخی نوریان قصه خواهند گفت.

 فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم خبرداد:
کشف محموله ۲ و نیم میلیاردی قاچاق در سمیرم

سمیرم فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: محموله قاچاق دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی 
در سمیرم کشف و پنج دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق توقیف شد.سرهنگ سهراب قرقانی با اشاره به کشف 
و ضبط محموله قاچاق در این شهرستان اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید رییسیان در راستای اجرای 
عملیات مرصاد با مشکوک شدن به یک دستگاه کامیونت ایسوزو، یک دستگاه سواری وانت مزدا و یک دستگاه 
پراید آنها را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.قرقانی خاطرنشان کرد: پس از بازرسی این خودروها دو دستگاه 
ماشین آالت کشاورزی، چهار تن حبوبات، سه هزار قلم دارو و لوازم بهداشتی و ۲۰۰ کیلو گرم زغال بلوط که 
همه آنها فاقد مجوز گمرکی بودند، توقیف شــدند.قرقانی ارزش این محموله ها را بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این عملیات پنج دستگاه خودرو توقیف و رانندگان آنها نیز دستگیر شدند.

عبدالحســین ایران، نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت شهرضا، با اشاره به اینکه تمامی   شهرضا
کشورهای دنیا به تولید کنندگان، وام هایی با بهره ۲ درصد ارائه می دهند تا تولید کننده دغدغه ای برای سرمایه گذاری 
اولیه نداشته باشد اظهار کرد: این در حالی است که متاسفانه در کشور ما وام هایی که ارائه می شود با سودهای ۲۴ 
درصدی پرداخت می شود که در صورت دیرکرد بازپرداخت، ۲۸ درصد سود بابت آن باید پرداخت شود.وی افزود: در 
ابتدای انقالب وام های تبصره ای به مردم داده می شد تا برای تولید و تاسیس کار تشویق شوند؛ اما در حال حاضر دولت 

باید شهرک، زمین و زیرساخت هایی را در اختیار تولید کنندگان قرار بدهد تا پس از آن جوانان قادر به کار باشند.

حذف یارانه صنایع و 
اخذ سودهای هنگفت 

دو مانع تولید

نایب رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت شهرضا مطرح کرد:

عت
صن

اداره منبع مالیاتی اصل مالیات
 درآمد مشمول

مالیات

 سال

عملکرد
کالسه

 تاریخ برگ برگ

تشخیص

 شماره برگ

تشخیص
نام ونام خانوادگی ردیف
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 تولیدی بازرگانی

پیشگام صدر گویا
۴

۲۰96۴۱ اشخاص حقوقی ۱۲۳/99۰/۳۷۵/۰۰۰ ۴9۵/96۱/۵۰۰/۰۰۰ 9۵ ۲۲۷۳ ۱۳9۷/۰۴/۲۸ ۴9۴۲۱6۰۸ شرکت استوار نگار اسپانه ۵

۲۰96۴۱ اشخاص حقوقی ۱۲/۳۷6/۳۵۰/۰۰۰ ۴9/۵۰۵/۴۰۰/۰۰ 9۵ ۲۳۰۵ ۱۳9۷/۰۵/۰6 ۵۰۱۲۰9۰۲ شرکت سپهر طلوع سپانو 6

۲۰96۴۱ اشخاص حقوقی ۵/۳9۸/۱۵۰/۰۰۰ ۲۱/۵9۲/6۰۰/۰۰۰ 9۵ ۲۲۸9 ۱۳9۷/۰۵/۰6 ۵۰۱۲۱9۷۳ شرکت آرمان نوید صفه ۷

۲۰96۴۱ اشخاص حقوقی ۴6/۷۰6/۷۵۰/۰۰۰ ۱۸6/۸۲۷/۰۰۰/۰۰۰ 9۵ ۲۳۲۰ ۱۳9۷/۰۵/۱۴ ۵۰۴۸۵9۷۳ شرکت تدبیر نگار خردمند ۸

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون 
 مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره  امور مالیاتی واقع در 

خیابان          مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی  مربوطه تسلیم نمایید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

دراجرای ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا 
بوســیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتی قمصر مراجعه نمائید. در غیر اینصورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده 

امربرای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار 
به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

ف
نام ونام ردی

خانوادگی

 »شماره برگ

تشخیص«

 »تاریخ برگ

تشخیص«

سال

عملکرد
اصل مالیاتدرآمدمشمول مالیات

منبع 

مالیاتی
آدرساداره

قمصر ۲۰۸6۳مشاغل ۲۰۸۵۱۳9۷/۰۴/۳۱۱۳9۱۴9.۲۰۰.۰۰۰۸.۳۳۰.۱6۰رضا امانتی۱

قمصر ۲۰۸6۳مشاغل ۲۰۸۳۱۳9۷/۰۴/۳۱۱۳9۱۴۵.9۰۰.۰۰۰۷.6۷۰.۸۲۰کاظم ترکیان۲

قمصر ۲۰۸6۳مشاغل ۲۰۷۷۱۳9۷/۰۴/۳۱۱۳9۱۷۲.۴۵۰.۰۰۰۱۲.9۷۵.۵۱۰علی ذوالفقار۳

قمصر ۲۰۸6۳مشاغل ۲۰۷۳۱۳9۷/۰۴/۳۱۱۳9۱6۲.۷9۱.۸۰۰۱۱.۰۴۵.۸۰۰حسین بدیعی۴

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع  خواهد  گردید .

آدرس مودی اداره  منبع
مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد
  تاریخ برگ
تشخیص

 شماره
 برگ

تشخیص
نام ونام خانوادگی ردیف

 شیخ صدوق شمالی نرسیده به
 پل میر جنب ازمایشگاه جمع
بن بست نرگس پ6واحد۱

۲۰۱۵ مشاغل ۱6.9۳۲.۲۵۱.۲۰۰ ۴۸.6۲۳.6۲۷.۰۷۰ ۱۳9۱ ۱۳9۷/۰۴/۳۱ ۱۱۷۲۳  مسعوداسماعیلی
قیوم ابادی ۱

آدرس مودی اداره  منبع
مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول

مالیات سال عملکرد   تاریخ برگ
  تشخیص

 شماره برگ
  تشخیص

 نام ونام
خانوادگی ردیف

 اصفهان خانه اصفهان خ
 گلخانه کوی استادان کوچه
پروانه مجتمع مسکونی ارام

۲۰۲6 عملکرد ۸.۰۷۰.9۳۳.۳۸۵ ۳۲.۲۸۳.۷۳۳.۵۴۲ ۱۳9۱متمم ۱۳9۷/۰۴/۳۱ ۴99۱99۵۰  تجهیز الکترونیک
اوا سیما ۱

م الف:۲۲81۲۲ اداره کل امور  مالیاتی استان اصفهان
اداره۲۰۱۵

منبع مالیاتی اصل مالیات  درآمد مشمول
مالیات سال عملکرد  مرحله

نام ونام خانوادگی شماره رای تاریخ رای رسیدگی ردیف

مشاغل ۱.۰۳۲.۳9۷.۵۰۰ ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۸9 هیئت بدوی ۱۳9۵/۱۰/۲۷ ۴9۲۳ علی اکبر حیدری ۱
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان خبر داد:

اهدای ۸۵۰ کمک هزینه 
جهیزیه به مددجویان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان با تبریک ســالروز ازدواج آسمانی امام 
علی )ع( و حضرت زهــرای مرضیه )س( به همه 
مردم مؤمن و نیکوکار اصفهان، گفت: تسهیل در 
ازدواج نیازمندان تحت حمایت از برنامه های مهم 
و اولویت های این نهاد در همه سال های فعالیت 

خود بوده است.
محمدرضا متین پور ازدواج را سنت حسنه پیامبر 
اکــرم )ص( بیان کرد و گفت: کمــک به این امر 
خجســته عالوه بر اجر معنوی و ثــواب اخروی، 
گامی در جهت ریشه کنی فقر و خودکفایی جامعه 
تحت حمایــت این نهاد اســت.متین پور میزان 
کمک این نهاد درزمینــه  ازدواج نیازمندان را در 
ماه های سپری شده از ســال جاری بیش از سه 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعالم کرد و افزود: 
این مبلــغ در قالب بیــش از ۸۵۰ کمک هزینه 
جهیزیــه و ازدواج بــه نوعروســان و فرزندان 

مددجویان در شرف ازدواج پرداخت شد.

رییس مرکز آموزشی درمانی پژوهشی 
الزهرای اصفهان:

بیمارستان الزهرا با مشکل 
کمبود نقدینگی مواجه است

مجید رضوانی ،رییس مرکز آموزشــی درمانی 
پژوهشــی الزهرای اصفهان در دومین همایش 
خیران حامی بیماران نیازمندپیرامون چالش های 
پیش روی این مرکز گفت: متاســفانه مهم ترین 
و جدی ترین چالشــی کــه مرکز الزهــرا با آن 
مواجه اســت کمبود نقدینگی است تا جایی که 
 این مرکز برای تامین دســتمزد پرســنل و نیز
 بدهی های خود با مشــکل مواجه است. آخرین 
دریافتی ما از مراکز بیمه مربوط به خردادماه سال 
۹۶ است و اگر این مراکز بیمه بدهی های خود را 
به بیمارستان پرداخت کنند بسیاری از مشکالت 

ما برطرف خواهد شد.

عکس  روز 

38هزار نفر به مراکز مشاوره مراجعه کرده اند

پیشنهاد سردبیر:

تصاویری دردناک از بالیی که 
بر سر زمین آورده ایم

معاون پیشگیری بهزیستی استان :
3۸هزار نفر به مراکز مشاوره 

مراجعه کرده اند
معاون پیشگیری بهزیســتی استان اصفهان با 
اشاره به مراکز مشــاوره زیر پوشش بهزیستی 
اظهار داشــت: 1۹۸ مرکز مشــاوره در سطح 
استان در قالب مراکز عمومی و مراکز مشاوره 

تخصصی در حال فعالیت هستند.
محمدســعید محمدی افزود: مراکز تخصصی 
مشــاوره، مراکزی هســتندکه به صورت ویژه 
و در زمینه خــاص و تخصصی بــه مراجعان 
 مشــاوره می دهنــد و مشــکالت را حــل 
می کنند.معاون پیشــگیری بهزیستی استان 
اصفهان بــا بیان اینکــه در زمینه مشــاوره و 
روان شناســی، فرهنگ سازی شــده و مردم 
آگاهانه نیاز بــه مراجعه و گرفتن مشــاوره را 
احساس می کنند، گفت: تعداد مراجعه مردم 
به مراکز مشاوره بیشتر شــده است.وی ادامه 
داد: در سال گذشته، 12۴ هزار و ۹7۸ مراجع 
به مراکز خدمات مشاوره و روان شناسی مراجعه 
کردنــد و از خدمات مشــاوران و متخصصان 
بهره مند شــدند.وی افزود: طی بررســی آمار 
مراجعان حضوری و تماس های تلفنی با مراکز 
خدمات مشــاوره ای در ســه ماه نخست سال 
جــاری، 3۸ هزار نفــر به صــورت حضوری و 
17 هزار و 1۶۰ نفر غیر حضــوری از خدمات 

مشاوره ای بهره مند شدند.

خبر

اخبار

سمیه مصور

 در حالی اســت که در جوامع توسعه یافته ورزش 
همچون خوردن، آشامیدن و تفریح بخش الینفک 
از زندگی افراد را تشــکیل می دهــد؛ اما آمار های 
ارائه شده از سوی گروه سالمت خانواده و جمعیت 
مرکز بهداشــت اســتان اصفهان نشــان می دهد 
که ورزش جایگاهی در ســبک زندگــی مردم ما 
ندارد. به طوری که بر اســاس ایــن آمارها بیش از 
۸۰ درصد مردم اصفهان کم تحرک هستند که در 
این میان بانوان سهم بیشــتری از کم تحرکی را به 
خود اختصاص داده اند. به گفته این مقام مســئول 
 ، اگر چه کم تحرکــی در میان ایرانی ها مســئله 
تازه ای نیست اما گزارش وزارت بهداشت از وضعیت 
سالمت زنان نشان می دهد، میانگین فعالیت های 
بدنی زنان در جامعه صفر دقیقه اســت. بررســی 
زندگی بانوان در گذشته های دور نشان می دهد که 
 بیشــتر فعالیت های آنها مانند بچه داری، آشپزی، 

شســت وشــو و... با تحرک گره خــورده بود ولی 
گسترش علم و ماشینی شــدن سبب شد تا سبک 
زندگی بانوان به طور کلی دگرگون شود و آنها برای 
وفق دادن خود با این تحوالت کم کم از بسیاری از 
وظایف خود فاصله گرفته و کم تحرکی را به هرگونه 
فعالیتی ترجیج دهند.از سوی دیگر در حالی که در 
گذشته در جوامع سنتی مردم از مواد غذایی کامال 
طبیعی استفاده می کردند و بین غذای دریافتی و 
انرژی مصرفی هم تعادل وجود داشــت؛ اما زندگی 

امــروزه شــیوه متفاوتی 
به خــود گرفته و بســیار 
راحت و آسان شده است 
و بیشــتر مردم به سمت 
غذاهای ســریع ) فست 
فودی( روی آورده اند که 
این مســئله در کنار کم 
تحرکــی باعــث افزایش  

وزن می شود چرا که ســبک زندگی امروزی انسان 
نیاز کمتری به مصرف انرژی دارد ولی اســتفاده از 
مواد پرانرژی سبب می شــود تا یک نوع بی تعادلی 

میــان انــرژی دریافتی 
و مصرف شــده به وجود 
 آید که نتیجــه آن چاقی

 است .
به گفته یک کارشــناس 
ورزشی، بیش از نیمی از 
زنان ایرانــی دچار اضافه 
وزن هستند که این معضل 
به عنوان بیماری خاموش ســاالنه ســالمت تعداد 
زیادی از زنان را تحت شعاع قرار می دهد از این رو  با 
توجه به اهمیت نقش بانوان در خانواده ها ضروری 

 اســت که زنان خانه دار ســبک زندگی خود را از 
بی تحرکی به سمت ورزش تغییر داده و روزانه یک 
ساعت به طور منظم فعالیت بدنی داشته باشند چرا 
که فعالیت بدني مناسب، سموم بدن را دفع کرده و 
گردش خون را منظم می کند و همچنین از ابتال به 

چاقی پیشگیری خواهد کرد.
مهســا صادقی همچنین بــه نقش موثــر ورزش 
در پیشــگیری از بــروز برخــی بیمــاری هــای 
 روحــی و روانــی در افــراد اشــاره مــی کنــد و 
می گوید: ورزش عالوه بر تاثیر مستقیم بر سالمت 
جسمی افراد، موجب نشــاط، شادابی و پیشگیری 
 از ابتالی آنها به انــواع اختالالت روحــی و روانی

  می شــود و با توجه به شــیوع برخی مشــکالت 
 روانی نظیــر افســردگی در بین زنــان خانه دار،
  توجه به این امر می تواند در درمان و پیشــگیری
  از این نوع مشــکالت نقش قابل توجهی داشــته

 باشد.
این کارشــناس ورزشــی می افزاید: افزایش سهم 
ورزش در زندگــی روزمره شــهروندان هزینه های 
 دولتــی ســالمت و درمــان را در آینــده کاهش 
 خواهــد داد و از طرفــی جامعــه ای ســالم تر، 
نیروی کار شاداب و رشد اقتصادی را ایجاد می کند. 
 پس ضروری اســت تا مســئوالن اقدامات الزم را
  برای فراهم کــردن محیط مناســب برای ورزش
  بانــوان فراهم کننــد؛ چرا کــه ســالمت بانوان

بــه دنبــال خواهــد  را    ســالمت جامعــه 
داشت.

میانگین فعالیت های بدنی زنان در جامعه، صفر دقیقه است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه جمعیت استان 
اصفهان بر اساس سرشماری ســال ۹۵ جمعیت باالی ۶۰ سال 
اســتان اصفهان 3۶1 هزار و 2۵۸ نفر بوده اســت، اظهار کرد: از 
 این تعداد 17۹ هزار و ۸12 نفر مــرد و 1۸1 هزار و ۴۴۶ نفر زن 

بوده اند.
حســین غفرانی کجانی با بیان اینکه یک میلیــون و 1۰3 هزار 
و ۵۴۶ نفر از شــهروندان اســتان اصفهان کمتر از 1۵ سال سن 

دارند، افزود: از این تعداد ۵۶۶ هزار و ۶3 نفر پســر و ۵37 هزار 
و ۴۸3 نفر دختر هســتند.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با 
بیان اینکه یک میلیون و 2۰7 هزار و ۸۵۴ نفر از شهروندان استان 
اصفهان دارای سن 1۵ تا 2۹ سال هستند، ادامه داد: ۶۰۸ هزار و 
۴۶۴ نفر از این افراد مرد و ۵۹۹ هزار و 3۹۰ نفر زن هســتند.وی 
با بیان اینکه 3۰ تا ۶۴ ساله ها بیشترین بازه جمعیتی در استان 
اصفهان تشــکیل می دهند، اضافه کرد: دو میلیون و ۴۴۸ هزار و 

1۹2 نفر از جمعیت اســتان اصفهان در این بازه سنی قرار دارند 
که یک میلیون و 2۴۵ هــزار و 13۸ نفر از آنها مرد و یک میلیون 
و 2۰3 هزار و ۵۶ نفر نیز زن هستند.غفرانی کجانی تصریح کرد: 
در مجموع باید گفت که استان اصفهان دارای پنج میلیون و 12۰ 
هزار و ۸۵۰ نفر جمعیت است که دو میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴77 
 نفر از این شهروندان مرد و دو میلیون و ۵21 هزار و 373 نفر زن 

هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان :
تعداد مردان اصفهان ۷۰ هزار نفر بیشتر از زنان است

وقتی تغییر سبک زندگی دردسرساز می شود؛

 فعالیت بدني مناسب، سموم بدن 
را دفع كرده و گردش خون را 

منظم می كند و همچنین از ابتال 
به چاقی پیشگیری خواهد كرد

مزایده اموال غیرمنقول
5/434 اجرای احکام حقوقی شعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961177 ج/11 له مائده یدالهی با وکالت آقای احمد ادهم زاده و علیه 
آقای مهدی پیکان پور مبنی بر مطالبه مبلغ 200 مثقال طال و 45 عدد سکه بهار آزادی و 
سایر مطالبات بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 97/6/18 
ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید 
نیکبخت جهت فروش 7/5 حبه مشاع به استثناء بهای سهم زوجه از 72 حبه مشاع شش 
دانگ ملکی پالک ثبتی 8955 فرعی از 15190 اصلی بخش 5 اصفهان با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی مرحوم بهمن پیکانپور و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملک مورد مزایده: 
ملک معرفی شده به آدرس اصفهان- خیابان پروین خیابان هفت تیر، خیابان خراسانی، بن 
بست شهید دلفروزی، شماره 15، پالک 89 منزل پیکانپور )دهمین پالک شمالی( ضمن 
کنترل موارد، موقعیت محلی، ... موارد به شرح ذیل اعالم نظر می گردد. ملک معرفی شده 
از دیدگاه شهرداری، ملک معرفی شده دارای نوسازی 10/5/10353/26/0 و شماره پرونده 
26-110353 در شهرداری منطقه ده اصفهان می باشــد. با عنایت به تصویر سند، ملک 
دارای شــماره ثبتی 15190/8955 که در صفحه 587 دفتر 604 به شماره 111302 و به 
مساحت 228/80 متر مربع به ثبت رسیده است. دارای پایان ساخت شماره 13/5228 مورخ 
60/4/28 و پروانه قدیمی به شــماره 20/8314 مورخ 67/9/22  جهت احداث طبقه اول 
بوده که احداث نشده است و با توجه به اعالم شرایط ملک به دفترخانه شماره 34 اصفهان 
مورخ 92/7/1 دارای 136  متر مربع مســکونی در طبقه همکف و 12 متر مربع انباری در 
زیرزمین می باشــد. دارای قرارداد واگذاری زمین از بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران در 
تاریخ 58/11/25 می باشد. مشخصات ملکی با عنایت به بازدید از موقعیت ملک و مذاکرات 
انجام شده با طرفین و ذکر این نکته توسط آقای پیکانپور که تغییری در ساخت داخلی اتفاق 
نیفتاده است. ملک معرفی  شده یک منزل مســکونی در حال سکونت با دیوارهای باربر و 
سقفهای تیرآهن و طاق ضربی با قدمتی باالی 35 سال که در طبقه همکف شامل 3 خواب، 
پذیرایی، حمام،آشپزخانه، سرویس بهداشــتی و یک زیرزمین به مساحت تقریبی 12 متر 
مربع می باشــد. کابینتها MDF دربهای خارجی فلزی، سرمایش کولرآبی و گرمایش آن 
بخاری گازسوز است. نمای خارجی سنگ ســفید با عرضهای کم به صورت نواری و کف 
حیاط موزائیک می باشد. گزارش ارزیابی: با عنایت به موارد ذکر شده فوق، شرایط ملک، 
نحوه واگذاری اولیه آن، تحقیقات محلی انجام شده و شرایط فعلی حاکم بر بازار ارزش شش 
دانگ ملک مذکور و بدون در نظر گرفتن هر گونه دیون به هر یک از ســازمانها، ارگانها، 
شهرداری و ... معادل 7/450/000/000 ریال)هفتصد و چهل و پنج میلیون تومان( ارزیابی 
 می گردد. لذا فروش 7/5 حبه مشــاع به استثنای بها ثمنیه ســهم زوجه متوفی می باشد. 
 م الــف: 210077 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 11 اصفهــان )567 کلمه، 

6 کادر( 
 مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   139703902121000011 آگهــی:  شــماره   5 /435
139504002121000277 آگهــی مزایده امــوال غیرمنقول پرونده اجرایی کالســه: 
9500332 تمامت یک چهارم ســهم مشاع باســتثناء بهای ربعیه اعیانی از نه سهم شش 
دانگ پالک ثبتی 174 فرعی از 119 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان به 
آدرس خمینی شهر اول جاده اصغرآباد روبروی دفتر آبیاری کوچه آسیاب کلوخ دنباله مادی 
گبر که حسب نامه شماره 970720671687799-1397/3/27 ثبت اسناد خمینی شهر 
تمامت یک چهارم سهم مشاع باســتثناء بهای ربعیه اعیانی از نه سهم شش دانگ پالک 
مذکور به نام نجفعلی امیر یوسفی ورنوسفادرانی فرزند نادعلی ذیل ثبت 116430 صفحه 
486 دفتر 540 ثبت و سند صادر گردیده و محدود است: شمااًل: اول به مرز اشتراکی با ملک 
175 علی و غیره دوم به مرز اشتراکی با ملک 175/1 عبدالرحیم شرقًا: در امتداد گل انداز 
جوی صحرایی جنوباً: اول به نهر گبر دوم به مرز اشتراکی با ملک 173 سوم به مرز اشتراکی 
با ملک 173 غربًا: در امتداد گل انداز جوی احمــد آقایی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر 
کارشناس مقدار یک چهارم سهم مشاع باستثناء بهای ربعیه اعیانی از نه سهم شش دانگ 
بدهکار با مقدار دیگر از پالک فوق به مساحت ششدانگ 2100 متر مربع و به صورت یک 

زمین کشاورزی است که به علت نرسیدن آب کافی اشجار آن خشک شده است و یک اطاق 
کوشکی قدیمی در ابعاد 3*4 به مساحت 12 متر مربع در آن دیده می شود که به کوشک 
فوق در ابعاد 3*4 به مساحت 12 مترمربع در دو سال گذشته اضافه شده است یعنی حدود 24 
متر مربع ساختمان کارگری دارد و احدی از شرکاء ملک هم در حال حاضر در قسمت شرق 
به پرورش شترمرغ اشتغال که مقدار یک چهارم سهم مشــاع باستثناء بهای ربعیه اعیانی 
ملکی نجفعلی امیر یوسفی ورنوسفادرانی فرزند نادعلی از نه سهم ششدانگ پالک مذکور 
به انضمام قدر السهم از مشترکات آب و گاز و برق که قبال در مقابل طلب سمیه بیگی و نیم 
عشر اجرایی متعلقه موضوع پرونده اجرایی کالسه 9500332  بازداشت گردیده و به موجب 
گزارش کارشناس سهم فوق) سهم مدیون از پالک فوق( به مبلغ دویست و هشتاد میلیون 
ریال) 280/000/000 ریال( ارزیابی شده است که از ساعت 9 الی 12  روز سه شنبه مورخ 
1397/6/13 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری به 
فروش می رسد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به برق 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 و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد. مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان برگزار خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1397/5/24  م الف:223957 
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خمینی شــهر )اداره اجرای اسناد رسمی( 

)558 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

5/436  شماره دادنامه: 9709973630500774 شماره پرونده: 9609983631000049  
شماره بایگانی شعبه: 970336 شکات: 1- آقای امین اله سلیمانیان فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان شهرستان تیران و کرون شهر تیران بزرگمهر بن بست شاهد 2- خانم مریم 
سلیمانیان فرزند امین ا... به نشانی استان اصفهان شهرســتان تیران و کرون شهر تیران 
بزرگمهر، متهم: آقای فرشاد سرمدی قانع فرزند احمد به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 
1- کالهبرداری 2- تحصیل مال از طریق نامشروع) برداشت از عابر بانک(، گردش کار: 
دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل اســت و با توجه به محتویات اوراق پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیرمبادرت 
به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای فرشاد سرمدی قانع فرزند احمد، 
موضوع کیفرخواست و شــکایت 1- آقای امین ا... سلیمانیان فرزند حسین 2- خانم مریم 
ســلیمانیان فرزند امین ا...، دائر بر کالهبرداری مبلــغ 2/596/966 ریال متعلق به آقای 
امین و مبلغ 35/810/096 ریال متعلق به خانم سلیمانیان، با توجه به پاسخ استعالمات و 
گزارش آگاهی و امارات موجود از قبیل حاضر نشدن متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی و 
واریز وجوه به حساب وی، بزه انتسابی را محرز و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری، متهم را عالوه بر رد مال به جزای نقدی معادل 
مبالغ فوق و به چهار سال حبس محکوم می نماید و در خصوص اتهام وی دائر بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع ) برداشت از عابر بانک( به لحاظ انطباق عمل با عنوان کالهبرداری 
با عنایت به حاکمیت قاعده درء  و اصل برائت به استناد مواد 121 و 120 از قانون یاد شده 
و ماده 4 و 341 از قانون آیین دادرســی کیفری مصــوب 1392 رای برائت متهم را صادر 
این رای غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس 
 ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:  226238 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران) جزایی سابق( )330 کلمه، 

3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

5/437 شــماره صادره:1397/04/512462-1397/5/16 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ یک واحد آپارتمان به مســاحت 78/23 متر مربع پالک ثبتی 3531فرعی از 
51- اصلی مفروز و مجزی از 1365  قطعه 4 سمت جنوبی طبقه یک واقع درکوی گنبد باز 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 17080 در صفحه 490 دفتر 183 امالک به نام آقای 
حسین چاوش پور نطنزی فرزند عباس  صادر و تسلیم گردیده است که به موجب سند رهنی 
17126 مورخ 1393/07/28 دفترخانه اسناد رسمی 25 نطنز در قبال مبلغ 273699088 
ریال به مدت 156 ماه در رهن بانک مسکن شعبه نطنز می باشد ســپس نامبرده  با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده: 970407061729566 مورخ 1397/05/14 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره: 8592 مورخ 1397/05/14 به 
گواهی دفترخانه 25 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی 

مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 223652 اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)273 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/439  آقای حامد وارثی دارای شناسنامه شــماره 16849  به شرح دادخواست به کالسه 
326/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
سکینه احمدی حسن آبادی به شناسنامه 10 در تاریخ 1396/02/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حامد وارثی، ش.ش 
16849 ، ت.ت 1352/12/17 همسر 2- فاطمه نبی پور، ش.ش 279 ، ت.ت 1323/04/12 
مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 226175 کاظمی رئیس شعبه 

اول شورای حل اختالف بخش کرون)127 کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/441 شماره ابالغنامه: 9710106797101429 شماره پرونده: 9709986797100167 
شماره بایگانی شعبه: 970167  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
بهنام قاسمی، خواهان  آقای رضا نصیری دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای بهنام قاسمی 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986797100167 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید 
حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/06/31 ساعت 18 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاضر گردد.  م الف: 224081 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید حججی( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/205 شماره ابالغنامه: 9710100354303333 شماره پرونده: 9609980365701173 
شماره بایگانی شعبه: 970413  شاکی آقای مهدی صادقی شکایتی به طرفیت آقای محمد 
عابدی به اتهام ایراد ضرب عمدی با قداره تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع 
و به کالسه 970413 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1397/6/31 ساعت 10 تعیین 
شــده که به علت مجهول المکان متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده 349 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه 
 مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
م الف: 209954 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )154 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/206 شماره ابالغنامه: 9710100354303380 شماره پرونده: 9609980365701603 
شماره بایگانی شعبه: 970409  شاکی آقای اکبر یاوری شکایتی به طرفیت آقای امیر نامی 
به اتهام ایراد توهین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 970409 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/6/31 ساعت 11/30 تعیین شده که به علت مجهول المکان 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 209957 شعبه 117 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/207 در خصوص پرونده کالســه 970285 خواهان ناصر مکاری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت علی اکبر بویر احمدی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
97/7/1 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 210090 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/208 شماره ابالغنامه: 9710100350602797 شماره پرونده: 9709980350600188 
شماره بایگانی شعبه: 970209  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم 
فاطمه بنایی فرزند حسین، خواهان  خانم ملکی رفیعی دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
آقایان و خانم ها محسن بنائی و مسعود بنائی و ناهید بنائی و زهرا بنائی و صدیقه صفائی و 
فاطمه بنائی به خواسته تقسیم ترکه  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980350600188 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/07/02 و ســاعت 8 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:6217 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/461 شماره ابالغنامه: 9710106793902555 شماره پرونده: 9709986793900600 
شماره بایگانی شــعبه: 970608  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به 
آقای احمد لطفــی زاد، خواهان  آقای محمد نوروزی  دادخواســتی بــه طرفیت  خوانده  
آقای احمد لطفی به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان سجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986793900600 شــعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهید حججی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/07/04 ساعت 8 
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 224051 شــعبه 
 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شــهید حججی( )167 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم  

5/462 شماره درخواست: 9710460360400005 شماره پرونده: 9709980360400001 
شماره بایگانی شعبه: 970001  در پرونده کالسه 970001 ب 25 این بازپرسی آقای فراز 
بویاچی فرزند مصطفی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش حفاظت  و 
اطالعات دادگستری اصفهان تحت تعقیب می باشــد نظر به این که متهم فوق مجهول 
المکان می باشد و وقت رســیدگی پرونده یکماه پس از نشــر آگهی تعیین گردیده است. 
بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
در وقت مذکور )یک ماه پس از نشر آگهی( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
بازپرسی حاضر شــوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.   
م الف: 224096 شعبه 25 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)122 کلمه، 2 کادر(

هرچه بیشتر به سمت تکنولوژی حرکت می کنیم، 
بیشــتر از از طبیعــت جدا می شــویم. افزایش 
گرمایش جهانی در وضعیت هشــداردهنده ای 

قرار دارد.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2490 | August  15,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



9تاریخ
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2490 | چهارشنبه 24 مرداد 1397 | 3 ذی الحجه 1439

صفویان و باغشهری به نام »اصفهان«
پیشنهاد سردبیر:

»اصفهان« به علت اهمیت و بزرگی که در دوران  مختلف تاریخی داشته است، دارای باغ ها و کاخ های زیاد و زیبایی  بوده که البته بیشتر آنها در دوران پس از استقرار »صفویه« ساخته شده است. اصفهان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود 
در مرکز فالت ایران و داشتن رودخانه ای مانند »زاینده رود« و نهرهای منشعب از آن که سراسر خاک حاصلخیز این شهر را آبیاري مي کند، در فالت خشک و کم آب ایران از دورترین ازمنه تاریخی تا این زمان به طراوت و سرسبزی و داشتن 

باغ های گسترده مشهور بوده است. ایجاد این باغ ها، به خصوص در دوره هایی که اصفهان پایتخت بود، بیشتر مورد توجه  قرار می گرفت.

مروری بر باغ های تاریخی اصفهان؛ 

باغشهری به نام اصفهان

 اوج دوره باغســازی در اصفهــان به زمــان »صفویــان« مربوط می شــود؛ همان گونه 
 که معماری ایرانــی در این دوران به اوج شــکوه خود می رســد و شــاهکارهایی چون 
»مسجد شاه عباس« و »مسجد شــیخ لطف ا...« در آن زمان آفریده می شود. باغسازی در 
این دوران از  اصفهان، باغشهر می سازد؛ زمانی که »شاه اسماعیل صفوی« باغ وسیعی به 
نام »نقش جهان« در اصفهان احداث می کند. در زمان شاه عباس اول که اصفهان پایتخت 

ایران می شود، قسمتی از این باغ به میدان و قســمت های دیگر آن به چهارباغ و باغ های 
گوناگون اطراف آن تبدیل می شــود. از مهم ترین این باغ ها می توان باغ چهلســتون، باغ 
گلدسته، باغ نارنجستان، باغ بادامستان، باغ دمور، باغ نگارستان، باغ خیمه گاه و باغ بلبل 
در ضلع شرقی چهارباغ، باغ تخت در ضلع غربی چهارباغ  را نام برد. باغ های  خیابان  چهارباغ  
دارای  دیوارهای  صاف  و منظمی  بوده  است که  مورد توجه  »پیترو دالواله«  قرار گرفته  و او 

در سفرنامه  خود به آن  اشــاره  می کند. دیوارهای باغ های چهارباغ به  صورت  مشبک  بوده  
است  و رهگذران  می توانسته اند فضای  با طراوت  و پرگل  باغ ها، حوض ها، فواره  ها، آبشارها 
و کوشک  مرکزی  آنها را  به  شــکلی  مبهم ، برانگیزاننده  و دعوت  کننده  ببینند. آب باغ های 
اطراف چهارباغ از مادی هایی به نام »جوی شاه« و »فرشادی« که از چهارباغ به عرض این 

باغ ها می رسیده، تامین می شده است.   

سما سعادت

در سال 438 قمری »طغرل ســلجوقی« به اصفهان می رســد. در آن زمان اصفهان 
تبدیل به یکی از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شــهرهای ایران شــده بود. محاصره 
شهر توســط طغرل بیش از چهار سال طول کشید؛ ولی ســرانجام طغرل پیروز شد. 
در عصر ســلجوقی، اصفهان کماکان پایتخت باقی ماند و شــهر به اوج شهرت خود 
رسید. نویســندگان تاریخ اصفهان از قرن ســوم هجری به بعد، همواره به این باغ ها 
اشاره  می کنند که یکی از شــاخصه های زیبایی اصفهان بوده اند؛ البته امروزه اثری 

از آنها باقی نمانده اســت. از آن جمله بود: »باغ عیســی بن ایــوب« بین محله هاي 
 خشــینان و جوباره از قرن چهارم هجری و »بــاغ عبدالعزیــز« از دوره فرمانروایی 
»عالءالدوله کاکویي« که در داخل حصار اصفهان قرار داشــت. در دوره سالجقه که 
اصفهان به عنوان پایتخت انتخاب شــد، احداث چند باغ وســیع، شهر را به صورت 
باغی بزرگ و پهناور جلوه مي داد. این باغ ها عبارت بودند از: باغ بکر، باغ فالسان، باغ 
احمدسیاه، باغ کاران، باغ دشت گور و بیت الماء. از دیگر باغ های مهم اصفهان می توان 

باغ ارم، باغ اعتمادالدوله، باغ ایشیک آقاسي باشي، باغ بابا امیر، باغ بادامستان، باغ برج 
و باغ حاج صالح در ضلع شــرقي و چهارباغ نو)چهارباغ خواجو(، باغ بزرگ عباس آباد 
در ضلع غربي چهارباغ، باغ پهلوان حســین که مادي نیاصرم از وسط آن مي گذشته 
اســت، باغ زین خانه و فتح آباد، باغ سپهساالر، باغ ســلطانعلي خان، باغ سیف الدوله 
 مشهور به باغ آلبالو، باغ صالح آباد، باغ نظر و باغ قراخان در ساحل شمالي زاینده رود را 

نام برد. 

سلجوقیان؛ آغازگر باغ سازی در اصفهان

صفویان و باغشهری به نام »اصفهان«

  اصفهان به سمت جنوب/ نقاشی اوژن فالندن

باغ »قوشخانه«
باغ »قوشــخانه« یکــی از  باغ هــای بزرگ 

و باشکوه ســلطنتی در شــهر اصفهان بود که 
در اعصار گذشــته )به ویژه عصر صفوی و دوران 

ســلطنت شــاه عباس(، محل نگهداری و پرورش 
»قوش«  و »باز شکاری« به شمار می رفت. با توجه به 

عمارتی که در این باغ وجود دارد، کارشناسان معماری 
زمان بنیاد آن را سده هشتم هجری و یادگار دوره ایلخانی 

می دانند. این مناره یکی از دو مناره ای بوده که در دو سوی 
مسجدی به نام »مسجد بابا سوخته« یا »مصلی« قرار داشته 

که جفت آن از میان رفته اســت. دلیل معروف بودن این مناره 
به »باغ قوشــخانه«، مجاورت آن با باغ سلطنتی است که در آن 

پرندگان شکاری پادشاهان نگهداری می شدند. باغ قوشخانه که در 
دوره صفویه محلی برای نگهداری پرندگان شکاری و حیوانات مورد 

عالقه  پادشاه به شمار می آمد؛ بر اســاس برخی گزارش های تاریخی، 
در دوران »قاجار« کاربردهای دیگری یافت؛ از جمله برای بر تن کردن 

خلعت اعطایی شاهان و حاکمان قاجار و نیز به عنوان مکانی مناسب جهت 
پذیرایی از میهمانان و ســفرای خارجی. »ژان شاردن« سیاح فرانسوی، در 

سیاحت نامه خود به این باغ اشاره کرده و در این رابطه می نویسد:»پس از محله  
سید احمدیان، محله  طوقچی است که در آن هشتاد باب خانه و چهار بازار قرار 

دارد. در یکصد و پنجاه قدمی این محله باغ ســلطنتی است که آن را »قوشخانه« 
می گویند و در آن انبوهی از مرغان شکاری نگهداری می شود. جنب آن خانقاهی به 

نام »حاج میرزا خان« برای مردم گوشه نشین و تارک دنیا ساخته شده است. 
در ابتدای دوره  پهلوی باغ قوشخانه متروک ماند و تنها برای مدتی از میان سرای وسیع 

داخلی آن به عنوان مکانی جهت برگزاری مراسم شــبیه خوانی استفاده می شد.« گفته 
می شود که باغ قوشخانه به همراه ابنیه موجود در آن، بعدها تحت تملک یکی از 

سران حکومتی »پهلوی« به نام »مشــیرفاطمی« قرار گرفت که وی 
ضمن ایجاد تغییراتی در بنای یاد شــده در جبهه میانی 

باغ نیز بنای کوشک مانند دیگری برای اقامت 
شخصی خویش احداث کرد.

چهار باغ
»چهارباغ« را می توان مشــهورترین خیابان اصفهان دانســت کــه در احاطه 
باغ هایی سرسبز قرار داشته است؛ محوطه ای وسیع که از به هم رسیدن چهار باغ 
 بزرگ و مهم تشکیل می شده اســت. برخی از مهم ترین باغ های چهارباغ شامل 
باغ بلبل، خرگاه یا خیمه گاه، شــیرخانه و طاووس خانه بوده است که به اختصار 

معرفی می شوند.
 باغ خرگاه: در ابتدای جبهه شــرقی خیابــان چهارباغ عباســی، باغی به نام 
»خیمه گاه« وجود داشــته که اکنون بخش های باقی مانده سردر باغ خیمه گاه 
که به »باغ بلبل« پیوسته اســت، پارک »شهید رجایی« نامیده می شود. این باغ 
را از آن جهت خیمه گاه می نامیدند که محل خیمه گاه شاهی بوده و میدانی نیز 
برای برپایی مسابقات داشته است. البته باغ خیمه گاه، به باغ خرگاه نیز مشهور 
بوده است؛ چون در زبان فارسی، خرگاه یا خرگه به معنی خیمه بزرگ، سراپرده 
یا چادر بزرگ اســت و برابر با واژه خیمه گاه به معنای جایی است که در آن یک 
یا چند خیمه برپا کرده باشــند. »مهوش عالمی« در مقاله ای، کوشک این باغ را 
این گونه توصیف می کند: »این  کوشک، روش جالبی از به کارگیری بناهای سبک 
و سنگین را نشان می دهد. روی پایه های هشت گوش مرکب  از قوس های بزرگ 
در همه جوانب، سازهای چوبی قرار دارد و بر این سازه، خیمه ای عظیم افراشته اند.

باغ بلبل: باغ بلبل چهارباغ مستطیلی است که آبنماهایی در چهار جهت داشته 
و در محل تقاطع دو محور شمالی- جنوبی و شرقی-غربی آن روی سکویی،  کاخ 
»هشت بهشــت« قرار گرفته اســت؛ به این ترتیب باغ به چهار قسمت تقسیم 
می شــود که هر قطعه نیز با راه های شــمالی- جنوبی بــه قطعات کوچک تری 
درمی آید.  باغ بلبل تنها باغ بر جای مانده از باغ های کهن دو سوی چهارباغ است؛ 
باغی که طبق گزارش »میرزا علی خان نایینی« روزنامه نگار عصر ناصرالدین شاه، 
باغی بزرگ با خیابان های عریض و قطعه بندی های وسیع بوده و سردرهای عالی 

و مشتمل بر تاالر و ایوانش منظر چهارباغ بوده است. 
باغ شیرخانه: این باغ در جبهه شــرقی خیابان چهارباغ عباسی قرار داشته که 
تعدادی ببر، پلنگ، فیل و کرگدن در آن جای داشتند.  این باغ، به همراه باغ های 
»قفس خانه« و »طاووس خانه« وجود حیوانات در برخی از باغ های این خیابان 
را تصدیق می کند. در گونه شناسی باغ ها می توان آن را در گروه باغ های وحش 

به شمار آورد.
باغ مو: این باغ در جبهه غربی خیابان چهارباغ عباســی قرار دارد. سیاح آلمانی 
»آدام اولئاریوس« این باغ را چنین توصیف کرده است: »چهارباغ، تاکستان بزرگی 
دارد که انواع مختلف انگور را می دهد؛ از جمله آن، انگورهایی بوده که دانه های آن 

سیاه رنگ و به اندازه یک بند انگشت و بسیار خوشمزه است.«

باغ هزار جریب
»باغ هزارجریب« از همه باغ های دیگر وسیع تر و زیباتر بوده و در دامنه شمالی کوه صفه، در محل فعلی دانشــگاه اصفهان و شرق و شمال آن قرار داشته است. نامگذاری این باغ به دلیل 
وسعت زیاد آن و مساحت هزار در هزار ذرعی آن بود. در دوره »شاه عباس صفوی« چهارباغ از یک طرف به عمارت »جهان نما« و از سوی دیگر در جنوب شهر به »باغ هزار جریب« منتهی 
می شده است. »کاخ فرح آباد« نیز در این مجموعه قرار داشت. از این باغ اکنون اثری نیست و به دست »ظل السلطان« در دوره قاجار به همراه دیگر باغ های چهارباغ اصفهان از بین رفته 
است. سیاحان خارجی عصر صفویه، از جمله »توماس هربرت« و »ژان شاردن« به تفصیل از این باغ سخن گفته اند. » شاردن« سیاح مشهور فرانسوي که از 1664 تا 1677 میالدي 
در دوران پادشاهي شاه عباس دوم و شاه سلیمان در ایران به سر مي برده و ســال ها در اصفهان اقامت داشته است، درباره باغ هزار جریب چنین مي نویسد: این باغ از دوازده طبقه 
مسطح که هر یک 6 یا هفت پا باالي دیگري است، بنا شده که به وسیله خاکریزه هاي کم شیب و با پلکان اطراف جوي ها به هم متصل هستند. این باغ پانزده خیابان دارد که دوازده 
تاي آنها خیابان هاي عرضي اســت که به هم راه دارند. در چهار خیابان، یک جوي بزرگ آب جریان دارد که به موازات باغ عبور مي کند. این چهار خیابان از یک طرف به طرف 
دیگر باغ وصل مي شود؛ خیابان وسط داراي نهري سنگي به عمق هشت انگشت و عرض سه پاست که در هر ده قدم فواره هایي در آن تعبیه شده که آب رابه هوا مي جهانده  
است. پایین هر طبقه در محل آبشارها،  حوضي قرار دارد . این حوض ها به اشکال مختلف دایره، مربع و چند ضلعي است . »هربرت« این باغ را در سفرنامه خود »بهشت شاه 
عباس« و نیز» باغ عباس آباد« نامید که به شخص شاه عباس اول انتساب دارد.  تقریبا همه کسانی که این باغ را دیده اند، از عظمت سردر آن صحبت کرده اند.»ورطانس 
یوزوکچیان« که از پیشوایان مذهبی جلفاست، در سفرنامه اش ضمن به تصویر کشیدن این سردر زیبا، چند جمله نوشته است: »... این بنای قشنگ، سردسته ورودی 
باغ هزارجریب است که تا امروز)پیش از تخریب های ظل السطان( باقی است و در آن همه رقم کشت می کنند با اینکه مثل سابق دایر نیست. در ایران رسم است که 
در ورودی چنین باغ های بزرگی، ساختمان شکوهمندی قرار داشته باشد که ایرانیان آن را »سردر« می گویند. در بین همان باغ بزرگ، کاخ تابستانه قشنگی وجود 
دارد. این ساختمان در زمان شــاه عباس اول بنا شــده که اکثر اوقات برای تفریح به آنجا می رفت؛ ولی فعال تفریحگاه عمومی است که بیشتر اوقات جهت تفریح 

شاگردان مدارس و همچنین بزرگان شهر و اساتید استفاده می شود.
 در دوره قاجار، »هزارجریب« کم کم رو به افول می گذارد و از یک باغ سلطنتی تبدیل به یک گردشگاه عمومی می شود. معموال اصفهانی ها »سیزده بدر« را در 
این باغ به سر می برده اند. میوه های هزارجریب هم البته معروف بوده؛ طوری که »اولیویه« می نویسد:»...میوه های ایران بهتر از میوه های مملکت ما باشد. با 
وجود اینکه فصل مقتضی نبود در باغ هزار جریب شفتالوهای اعال دیدیم و قسمی نیز باشد که درشت و بسی خوب که هلو نامند. اما مدتی بود که تمام شده 
بود...«. »کمپفر« از انار، آلو، زرشک و زردآلو هم نام برده است. او حتی نوشته که در هزارجریب، گیاهان دارویی هم کشت می شده است. »جملی کارری« 
می گوید: درگوشه ای از باغ هم باغ وحش کوچکی بوده است که پلنگ، شیر و دیگر حیوانات وحشی در آن نگهداری می شده اند:» چند یوزپلنگ هم 

که شبیه گربه بزرگ هستند براي شکار آهو در اینجا تربیت می شوند.«

باغ »کاران«
 باغ »کاران« یکی از مهم ترین و پهناورترین باغ های اصفهان و یکی از چهارباغ معروف اصفهان بوده که در زمان سلجوقیان 
بنا شده است. باغ کاران، منطقه وسیعی را در شمال بستر زاینده رود دربرمی گرفت. خیابان هاي کمال اسماعیل، فردوسی، 
منوچهری، مجمر، چهارباغ، مشتاق و محله بزرگ خواجو در محوطه این باغ قرار داشت. هم اکنون نیز یکی از محالت خواجو 
باغ کاران نام دارد. این باغ تا قرن هشــتم هجری هم برقرار بود و حافظ، شــاعر پرآوازه ایران، در یکی از غزل های خود به آن 
اشارتی دارد. بر اساس آنچه در مستندات تاریخی به آن اشاره شده اســت، در باغ کاران دو کاخ بزرگ وجود داشته که یکی 
مشرف بر زاینده رود بوده و دیگر در محدوده شهری قرار داشته است. »مافروخی« باغ کاران را این طور توصیف می کند:»... و 
از آن دو قصر یکی مشرف بر کنار زاینده رود روان و دیگر محاذی شهر مبنی بر شارع میدان. چمنش نزهتگاه چشم قدسیان 
و سمنش روح افزای دل اِنسیان. سماک بر میدان گویش و سمک روان در جویش«. این باغ تا قرن هشتم هجری نیز شهرت 
فراوانی داشته است؛ زیرا در سال 724 قمری، »سعدالدین هروی« در قصیده معروفش درباره اصفهان از باغ کاران اسم می برد.
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معرفی کاپیتان جدید میالن
کاپیتان میالن در فصلی که گذشت »لئوناردو 
بونوچــی«، بازیکن با 
تجربــه تیــم بود. 
بعد از بازگشــت 
بــه  بونوچــی 
یوونتــوس ایــن 
سوال برای هواداران 
میالن وجود داشــت 
که چه بازیکنی بازوبند کاپیتانی این تیم را بر 
بازو خواهد بست.گتوزو، سرمربی میالن دست 
به تصمیمی عجیب زد و یک بازیکن 23 ساله 
را به عنوان کاپیتــان تیمش در فصل پیش رو 
معرفی کرد. او اعالم کرد که رومانیولی، مدافع 
جوان و بــا انگیزه تیم که فصــل قبل عملکرد 
درخشــانی از خود نشــان داد کاپیتان جدید 
روســونری اســت. این تیم با جذب بازیکنان 
بزرگی مثل »ایگوایــن« و »باکایوکو« امیدوار 
اســت که بتواند در ســری A بدرخشد و بعد 
از مدت ها ســهمیه لیگ قهرمانــان اروپا را به 

دست آورد. 

 نظر نهایی والورده
 در مورد »دمبله«

ســتاره جوان بارســلونا این باشــگاه را ترک 
نخواهد کرد.از ابتدای 
نقل و انتقاالت گفته 
شــد که بارسلونا 
قصد فــروش و یا 
حتی قرض دادن 
دمبلــه را دارد و 
برنامه ای برای حفظ 
او در نیوکمپ ندارد.این در حالی است که این 
ستاره فرانسوی خودش روی ادامه حضور در 
بارسلونا تاکید داشت؛ البته در این بین آرسنال 
قصد داشت با خرید این بازیکن مبلغ هنگفتی 
را هزینه کند و همین پیشــنهاد موجب شــد 
تا مجــددا بحث جدایی وی مطرح شــود.تیم 
فوتبال بارسلونا در حالی موفق شد سوپرکاپ 
اســپانیا را ببرد که دمبله نقش ویژه ای در این 
پیروزی داشت و گل دوم تیمش را هم به ثمر 
رساند. والورده پس از این بازی کامال روی ادامه 
همکاری با دمبله تاکید کرد و اعالم کرد که به 
هیچ وجه این بازیکن از جمع بارسایی ها جدا 
نخواهد شــد تا بدین ترتیب بحث جدایی این 

ستاره فرانسوی از بارسلونا منتفی شود.

اللیگا به صورت رایگان در ۸ 
کشور آسیایی پخش می شود

 با توافق اللیگا و فیس بوک در ۸ کشور آسیایی، 
لیگ اسپانیا به صورت 
پخــش  رایــگان 
می شود. به نقل از 
مارکا، فیس بوک 
حق پخــش همه 
بازی هــای فصــل 
۱۹ - 2۰۱۸ اللیگا را 
خرید و قرار است این بازی ها به صورت رایگان 
از طریق فیس بوک الیو، در کشــورهای هند، 
بنگالدش، پاکستان، افغانستان، مالدیو، نپال، 
بوتان و سریالنکا پخش شود.فیس بوک برای 
پخش ایــن بازی ها در چهار فصــل آینده ۹۰ 
میلیون یورو به اللیگا پرداخت کرد.اللیگا با این 
توافق از لیگ برتر انگلیس پیشی گرفت. پیش 
از این هرگز فیس بوک خارج از مرزهای آمریکا 

حق پخش مسابقاتی را بر عهده نگرفته بود.

 خوشحالی »توس«
 از تقابل با مسی

تیم فوتبال »بــوکا جونیورز« بایــد در دیدار 
دوســتانه که هر سال 
تحت عنوان »جام 
خوآن گامپر« در 
ورزشگاه نوکمپ 
برگزار می شــود، 
به دیدار بارســلونا 
برود. این دیدار تقابل 
کارلوس توس 3۴ ســاله با لیونل مسی، برنده 
پنج توپ طالی جهان اســت.کارلوس توس  
که ۷۶ بازی ملی در کارنامه خود دارد، درباره 
این رویارویی، گفت : »بازی برابر لیونل مســی 
همیشه جذاب و زیبا خواهد بود. وقتی من در 
کنار او بازی می کردم احســاس خیلی خوب 
و خوشحال کننده ای داشــتم. حاال وقتی در 
رویارویی با او هم باشم احساس خوبی خواهم 
داشت چون می توانم در کنار مسی بازی کنم.« 
لیونل مسی 3۱ ســاله روز یکشنبه با قهرمانی 
در سوپر جام اسپانیا توانست به پر افتخارترین 
بازیکن تاریخ این تیم تبدیل شــود. مسی در 
حال  حاضر توانسته 33 جام به همراه بارسلونا 

به دست بیاورد.

مسابقه ایران و عربستان سیاسی نیست

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

قرارداد بازیکن عراقی جدید تیم فوتبال استقالل با این تیم به ثبت 
رسید.همام طارق، بهترین بازیکن فصل قبل لیگ عراق قرارداد 
خود را با ثبت در هیئت فوتبال استان تهران با آبی های پایتخت 
رســمی کرد.طارق که فصل پیش به عنوان بهترین بازیکن لیگ 
عراق انتخاب شد، سابقه بازی برای تیم   ملی این کشور را نیز دارد. 

قرارداد »همام طارق« با استقالل رسمی شد

شنیده ها حاکی است که حضور مرتضی پورعلی گنجی در ترابزون 18
اسپور منتفی شده و جمع بازیکنان ایرانی این تیم به سه نفر خواهد 
رسید. اگر چه پیشنهاد مالی ترکیه ای ها به مرتضی ۸5۰ هزار یورو 
بوده؛ اما گویا عدم توافق مالی باعث کنسل شدن حضور مدافع تیم 
ملی در ترابزون شــده ؛چرا که مرتضی برای پست غیر تخصصی 

تقاضای دستمزد بیشتری کرده بود ولی ترابزون مخالفت کرد.

مسائل مالی مانع توافق پورعلی گنجی با ترابزون شد

24

 قلعه نویی؛ خواستار آرامش 
در استادیوم ها

امیــر قلعه نویی جــزو اهالــی فوتبالی اســت 
کــه همــواره در کنار مســائل ورزشــی، راجع 
به مشــکالت معیشــتی، دغدغه های فرهنگی، 

و اجتماعی و ... جامعــه صحبت کرده 
حاال هم در همین راستا به معضلی که 

هفته های اخیر در استادیوم های 
فوتبــال بــه وجــود آمده، 
پرداخته است.ســرمربی 
ســپاهان بعــد از پایــان 
نخستین بازی فصل تیمش 

برابر صنعت نفت آبادان که 
در ورزشــگاه فوالدشــهر و به 

دلیل محرومیت هواداران، بدون 
حضور تماشــاگران برگزار شد، 
از مســئوالن فدراسیون فوتبال و 
کمیته انضباطی درخواست کرد 
تا تماشاگرانی که در هفته دوم از 
بازی های خانگی تیم شان محروم 
هســتند را ببخشــد تا فوتبال با 
حضور هواداران با جذابیت بیشتری 

دنبال شــود؛ اما امیر قلعه نویــی در کنار حمایت 
از حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها و مخالفت با 
محرومیت طرفداران فوتبــال، اکنون در کمپین 
»ورزش سه« درباره »نه به خشونت استادیوم ها« 
پیوسته و با انتشــار عکســی از هواداران فوتبال 
درخواســت کرده به این مســائل در ورزشگاه ها 

پایان دهند.

قدرت گرفتن منتقد کی روش 
در تبریز

یکی از بزرگ ترین منتقدان سرمربی تیم ملی، حاال 
صاحب پســتی مهم تر در فوتبال کشورمان شده 
است. علیرضا اســدی، دبیرکل سابق فدراسیون 
فوتبال که در زمان حضورش در فدراسیون شدیدا با 
سرمربی تیم ملی مشکل داشت چندی پیش عضو 
هیئت مدیره تراکتورسازی شد و روز دوشنبه  بعد 
از موافقت این باشگاه با استعفای صادق درودگر از 
مدیرعاملی، به عنوان جانشــین او انتخاب شــد. 
اسدی روی صندلی مدیرعاملی تیمی نشسته که 
کاپیتان های اول و دوم تیم ملی را دارد و البته گفته 
می شود سرمربی اش رابطه خوبی با کی روش دارد. 
از طرف دیگر زنوزی، مالک تراکتورسازی هم  یکی 
از دوستان کی روش است و به همین دلیل انتخاب 
منتقد ســرمربی تیم ملی به عنــوان مدیرعامل 
تراکتورسازی قطعا باشگاه محبوب تبریزی را بیش 

از گذشته در کانون توجهات قرار خواهد داد.

کنایه کریم؛ 
به جای اردو بریم سر کالس

پس از حواشی و چالش هایی که در بازی های لیگ 
برتر و میان هواداران باشگاه ها شکل گرفت، نقش 
کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و غالمحسین 
زمان آبادی، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون 
فوتبال پر رنگ تر از قبل شــد و مصاحبه هایی در 
این خصوص انجام دادند کــه برخی از آنها جالب 
بود و واکنش هایی را به همراه داشــت.بر همین 
اساس و طبق اعالم برخی رسانه ها، زمان آبادی، 
فشار تماشــاگران و کمیته فرهنگی فدراسیون 
فوتبال را نقش اساســی در پنالتی گرفتن انریکه 
کاسرس، داور پاراگوئه ای ایران و پرتغال دانست و 
از نقش ویژه کمیته فرهنگی صحبت کرد.صحبت 
های زمان آبادی در شبکه های اجتماعی هم سر و 
صدای زیادی به پا کرد تا جایی که کریم انصاری 
فرد دربــاره اظهار نظر مســئول کمیته فرهنگی 
فدراسیون فوتبال نوشت:» پس با این وضعیت از 
این به بعد اردو برگزار نمی کنیم همه می ریم سر 

کالس کمیته فرهنگی فدراسیون.«

در حاشیه

پیشخوان

 کی روش- تیم ملی ایران؛ 
توافق یا جدایی؟

تیم   ملی بســکتبال ایران 
مدعی اصلی قهرمانی در بازی های 

آسیایی ۲01۸ است.
بعد از سه مقام سومی و یک نایب قهرمانی اکنون 
زمان کسب اولین قهرمانی بسکتبال در بازی های 
آسیایی اســت؛ تنها عنوانی که بســکتبال ایران 
با تمــام ســتاره هایش تاکنون به دســت نیاورده 
است. امســال این فرصت در اختیار ستاره ها قرار 
دارد کــه در جاکارتا جای خالی مــدال طال را در 
ویترین بســکتبال پر کنند. تیم   ملی ایران اکنون 
همه ســتاره هایش را در اختیار دارد و با توجه به 
ترکیب قدرتمند ، با تجربه و البتــه با انگیزه ایران 
این توقع ایجاد شــده که ملی پوشــان با هدایت 
»مهران شــاهین طبع« بتوانند قهرمان شوند. با 
توجه به شــرایط تیم ملی ایران و حریفان آسیایی 
در بازی های آسیایی جاکارتا می توان گفت کاروان 
ایران از همین امروز می تواند روی طالی بسکتبال 
 حساب باز کند و اصال به جایگاهی جز قهرمانی فکر

 نکند.
ترکیب تیم ملی

با توجه به اردوهای آماده سازی تیم   ملی بسکتبال 
در مسیر بازی های آسیایی، ترکیب تیم   ملی تقریبا 
مشخص است و سایت بازی ها ۱2 ملی پوش ایران 
را به شرح زیر معرفی کرد: صمد نیکخواه بهرامی، 
حامد حدادی، ارســالن کاظمی، بهنام یخچالی، 
محمد جمشیدی، سجاد مشایخی، آرن داوودی، 
روزبه ارغوان، میثم میرزایی،  محمد حســن زاده، 

وحید دلیرزهان و نوید رضایی.
ایران مدعی اصلی،  ژاپن و کره حریفان 

اصلی
تیم   ملی بســکتبال ایران شانس اول کسب عنوان 

قهرمانی در بازی های 
آســیایی اســت و همه از 

مهران شــاهین طبع، سرمربی 
تیم   ملی این انتظار را دارند. ایران 
با روند آماده سازی بسیار خوبی 
که داشــت و البته با استفاده از 

تمام ســتاره ها مدعی اصلی قهرمانی 
معرفی می شــود. فیلیپین که انصراف داده بود به 
بازی ها برگشته و با ترکیب ناقص به میدان خواهد 
آمد.  به نظر می رسد چینی ها نیز چون سال آینده 
میزبان جام جهانی هستند نفرات اصلی شان را به 
جاکارتا اعــزام نکنند. بر این اســاس کره جنوبی و 
ژاپن حریفان اصلی ایران به حساب می آیند. البته 
مسعود قاسمی مدیر تیم های ملی و فرزاد کوهیان، 
سرمربی تیم ملی امید اعالم کرده اند که تیم ملی 
امید در جام ویلیام جونــز تیم اصلی کره جنوبی را 
برده که با این شــرایط تیم اصلی ایران به سادگی 
کره را شکست خواهد داد. به نظر می رسد ژاپن هم 

حریف ستاره های ایران نخواهد شد.
تیم   ملی چین و کره جنوبی قهرمان های ۱۰ دوره 
اخیر بازی های آسیایی هســتند. هر زمان که کره 
میزبان بــوده قهرمان شــده و در مکان های دیگر 
چین به این عنوان رسیده است. چین در چند سال 
اخیر برنامه ریزی های جدیدی داشــته است و تیم  
 ملی اصلی خود را تنها به جــام جهانی و  المپیک 
اعزام کرده و به احتمال زیاد امسال هم مثل دوره 
 گذشته تیم اصلی خود را به بازی های آسیایی اعزام 

نکند.

دو برنز و یک 
نقره؛ حاال نوبت قهرمانی است

بعد از کســب مقام ســومی در بازی های آسیایی 
۱۹5۱ دهلی، تیم   ملی ایران دیگر روی ســکوی 
آســیایی نرفت تا این که نسل طالیی ایران طلسم 
را شکست و در بازی های آســیایی 2۰۰۶ دوحه 
برابر اردن به برتری رسید و سوم شد. تیم   ملی در 
گوانگژو هم سوم شد، اما اگر ستاره هایش را به طور 
کامل در اختیار داشت، قطعا عنوان بهتری کسب 
می کرد. در سال 2۰۱۴ تیم   ملی فرصت داشت تا 
قهرمان شود. تیمی که با هدایت مهمد بچیروویچ 
و کمک مهران شــاهین طبع در اینچئون بود، در 
فینال به کره باخت تا جــای خالی قهرمانی از بین 
نرود. حاال در ســال 2۰۱۸ بعد از سه سومی و یک 

نایب قهرمانی، نوبت قهرمانی است.
سوریه و امارات حریفان اولیه

تیم   ملی بســکتبال ایــران در مرحلــه مقدماتی 
بازی های آســیایی با ســوریه و امارات هم گروه 
است. در تیم اول به مرحله حذفی صعود می کنند. 
مســابقات در چهار گروه برگزار می شــود که دو 

تیم اول هر گــروه به مرحله 
یک چهارم نهایــی راه می 
یابنــد و در مرحلــه حذفــی 
 برای صعود به نیمه نهایــی تقابل خواهند 

کرد.
بسکتبال ســه نفره، اولین حضور اما 

امیدوار به کسب مدال
با تصمیــم کمیته ملــی المپیک و فدراســیون 
بسکتبال، تیم های بسکتبال سه نفره زنان و مردان 
زیر 23 ســال ایران برای اولین بار بــه بازی های 
آســیایی اعزام می شوند تا این رشــته نیز همانند 
پنج نفره در مسیر پیشــرفت قرار بگیرد.  دختران 
بسکتبالیســت کــه پــس از حدود چهل ســال 
ممنوعیت حضــور در عرصه های بیــن المللی و 
جهانی،  سال گذشته مجوز بازی با حجاب اسالمی 
را کســب کردند با ترکیب کیمیا یزدیان طهرانی، 
شیدا شجاعی، ناهیده اســدی، زهرا عدالت خواه و 
ســمیه ثابت زاده که چهار نفر آنها با تصمیم کادر 
فنی اعزام می شوند، به بازی های آسیایی می روند.

اما آمادگی خوب تیم مردان بــا ترکیب چهارنفره 
انتخابی از بین محمد یوسف وند، احسان صمدی، 
علی ا... وردی، امیرحسین آذری، نوید خواجه زاده و 
سجاد پذیرفته، انتظار کسب مدال را باال برده است 
تا فصل جدیدی از این رشته را در بسکتبال ایران 

آغاز کنند.

طالی جاکارتا 
در انتظار

 آسمان خراش ها

 بسکتبال ایران در بازی های آسیایی ۲01۸؛

  عکس روز

اوتوبوس چلسی در دست فراموشی

چلسی در دیدار نخســت لیگ جزیره در اولین نمایش با تفکرات مائوریسوی ساری مقابل 
وســتهام با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دســت یافت.این پیروزی نوید تغییر جنس بازی و 
تاکتیک چلسی را می داد؛ چرا که پیش از این چلسی در دوران کونته، مورینیو بازی تا حدی 
دفاعی فوتبال بازی می کرد و با انتقاد آبراموویچ و هواداران چلسی مواجه بود.با حضور ساری 
چلسی در دیدار ابتدایی با استفاده از اسلحه جورجینیو با سیستم 2-5-3 و 3-۴-3 وداع و با 

سیستم 3-3-۴ با تعریف شرح جدید وظایف برای بازیکنان پا به میدان گذاشت.

 بی خبــری از کی روش و 
سکوت فدراســیون فوتبال، 

ایستاده در غبار

بیرانوند: فوتبــال مثل 
سینماست اما من هنرپیشه 

نمی شوم

»بنگر« مقابل استقالل بازی می کند؟
در انتظار بازگشت کاپیتان سابق سرخ ها به فوتبال

محســن بنگر، مدافع باتجربه ای که چند روز قبل با پارس جنوبی جم قــرارداد امضا کرد، این روزها در 
تمرینات این تیم حضوری فعال دارد. بنگر بعد از عقد قرارداد با پارس جنوبی چند روز زیر نظر حمیدرضا 
جودکی، مربی بدنساز تیم تمرینات اختصاصی انجام داد تا شرایط بدنی اش بهتر شود و حاال دو روز است 
در تمرینات گروهی حضور دارد.بنگر به عنوان کاپیتان سابق پرسپولیس خودش را برای حضور در ترکیب 
پارس جنوبی جم آماده می کند و بی تردید انگیزه زیادی دارد تا مقابل اســتقالل به میدان برود. از این 
رو مجتبی لطفی و حامد نورمحمدی، دو مدافع دیگر پارس جنوبی نیز در بازی های قبل عملکرد خوبی 

داشتند و حاال باید دید نظر مهدی تارتار درباره خط دفاع تیمش در دیدار حساس با استقالل چیست. 

مربی تیم ملی امید:
مسابقه ایران و عربستان سیاسی نیست

مربی تیم فوتبال امید در خصوص آخرین شرایط ملی پوشان قبل از بازی با عربستان اظهار داشت: هر چه به 
بازی نزدیک تر می شویم از نظر جسمانی و آمادگی شرایط بهتری پیدا می کنیم و بازیکنان برای شان جا افتاده 
که بازی اول چقدر مهم است.سهراب بختیاری زاده افزود: با احترام به همه تیم ها از جمله عربستان که خوب 
بازی می کند و رقیب ما بوده؛ اما ما قطعا از آنها بهتر هســتیم.امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.بختیاری زاده در 
پایان در خصوص اینکه مسائل غیر ورزشی چقدر در این مسابقه تاثیر دارد، گفت: ما به هیچ عنوان به این بازی 
نگاه دیگری نداریم و فقط ورزشی به این بازی نگاه می کنیم. همانطور که گفتم عربستان رقیب سنتی ماست 

و قابل احترام اما اطمینان داشته باشید که برای برد به زمین می رویم.

کارشناس فوتبال مطرح کرد: 

دربی اصفهان غیرقابل پیش بینی است
یک پیشکسوت و کارشناس فوتبال در خصوص دربی اصفهان در روز جمعه اظهار کرد: شرایط این بازی 
با دربی های گذشته فرق می کند. امسال هر دوتیم تغییرات زیادی داشته اند به خصوص تیم سپاهان که 
شاکله اصلی تیم تغییرات زیادی کرد. هماهنگی تیم ذوب آهن بیشتر از سپاهان است زیرا ذوب آهن 

تغییرات کمتری نسبت به تیم همشهری اش داشته است.
رسول کربکندی با اشاره به اینکه انتظارات از تیم سپاهان در لیگ امسال باالتر رفته است، گفت: بعد 
از سه سال ناکامی در لیگ دیگر هواداران تیم سپاهان طاقت یک فصل ناکامی دیگر را ندارند و با توجه 

به خریدهای سپاهان انتظارات از این تیم باالتر رفته است.
این پیشکسوت فوتبال اظهار کرد: شرایط مربیان دو تیم کامال از یکدیگر متفاوت است. ذوب آهن یک 
مربی جوان دارد که سابقه فعالیت زیادی در لیگ ایران ندارد، از آن طرف امیر قلعه نویی پر افتخارترین 
مربی لیگ به شمار می رود. این مســئله می تواند به جذابیت بازی کمک کند. پیش بینی من از دربی 
اصفهان این است که دو تیم در قدم اول به دنبال نباختن هستند، ولی در کل نمی شود نتیجه این بازی 
را حدس زد و از آن بازی های غیرقابل پیش بینی است.کربکندی در پاسخ به این سوال که آیا شناخت 
امیر قلعه نویی از ذوب آهن می تواند ضامن موفقیت ســپاهان در این بازی شود یا خیر، گفت: به هیچ 
عنوان نمی شود این بحث را مطرح کرد. اگر امیر قلعه نویی بتواند همه دانسته های خود از تیم ذوب آهن 
را به بازیکنان تزریق کند که این گونه نیست، می تواند فقط در شیوه  بازی سپاهان تغییر ایجاد کند و 

این ضامن موفقیت این تیم نیست.
دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه شــاید دو تیم به نتیجه مساوی هم راضی باشند 
گفت: سپاهان و ذوب آهن به دنبال برد در این مسابقه هستند، ولی پیش بینی من این است که دو تیم 

به تقسیم امتیازات هم راضی باشند.

 رحمتی: فضای استادیوم ها 
را با هم عوض می کنیم

شــفر: پیرمرد نیستم که 
روی صندلی بنشینم، با قلبم 

استقاللی ام
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طرح ممنوعیت تردد تک سرنشینان بررسی 
می شود

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

دیدگاه

 با حکمی از سوی رییس 
سازمان صداوسیما ؛

مدیرکل جدید صدا و سیمای 
اصفهان منصوب شد

 در حکمی از سوی رییس سازمان صدا و سیما، 
»بهرام عبدالحسینی« به عنوان مدیرکل صدا و 

سیمای مرکز استان اصفهان منصوب شد.
عبدالحســینی فــارغ التحصیل کارشناســی 
ارشــد ارتباطات با ســابقه مدیریتی در مراکز 
صداوسیمای آبادان، خوزستان، یزد و گلستان 
است که سابقه مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
یزد را هم در کارنامه خــود دارد. در معرفی وی 
از سوی رســانه ملی گفته شده که سابقه موفق 
پنج ســاله مدیرکلی در استان گلســتان، از او 
می تواند چهره ای مطمئــن برای مرکز اصفهان 
بســازد. آیین تکریم و معارفــه مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز اصفهان، روز چهارشنبه از ساعت 
10 صبح در ســاختمان مرکز صدا و ســیمای 
 اســتان اصفهان برگزار می شــود.پیش از این 
»مســعود احمدی افزادی« به مدت سه سال 
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهــان بود. 
مدیریت شــبکه تهران، مدیریت رادیو جوان، 
مدیرکلی صدا و سیمای مرکز گلستان، مدیرکلی 
رادیو البرز و مدیریت شبکه شما از دیگر سوابق 
مدیریتی احمدی افزادی در سازمان صدا و سیما 

به شمار می آید.

برپایی نمایشگاه »دیوار به 
دیوار یه قصه« در اصفهان

نمایشــگاه »دیوار به دیوار یه قصــه« ۲۵ و ۲۶ 
مردادماه در خانه کودک بوستان سعدی اصفهان 
برگزار می شود. »رایحه صنعتگر« دبیر اجرایی 
طرح دیوار به دیــوار یه قصه  اظهــار کرد: این 
نمایشگاه با هدف گســترش فرهنگ و ترویج 
کتابخوانی، قصه گویی در راستای تفکر خالق 
و مهارت حل مســئله و مشــارکت کودکان در 
دو بخش والدین و کودکان برگزار می شود.وی 
افزود: نمایشگاه در بخش والدین با موضوع سواد 
رسانه ای، روان شناســی، تصویرسازی خالق و 
بخش کودکان در هر سانس با اجرای سه قصه با 
سبک های مختلف در کنار تسهیل گران کودک 
برنامه ریزی شده اســت.وی ادامه داد: از نکات 
حائز اهمیت در این برنامــه، اجرای قصه های 
انسان گرایانه و کودک محور برای رده سنی سه 
الی 10 سال است؛ همچنین لباس قصه گوها بر 
اساس شخصیت های داستان طراحی شده است.

یک کارشناس معماری مطرح کرد:
 بافت تاریخی اصفهان

 فرسوده نیست
یک کارشــناس معماری گفــت: ماهیت بافت 
تاریخی در شهر اصفهان با بافت فرسوده متفاوت 
است. بافت تاریخی را نمی توان به سبب قدمت  
آن »بافت فرسوده« قلمداد کرد؛ زیرا بافت های 

فرسوده بر اثر عوامل مختلفی فرسوده می شود.
»جمشــید هدایی«  اظهار کــرد: تعریف بافت 
فرسوده در هر شــهری منحصر به خصوصیات 
همان شهر اســت، در واقع بافت های فرسوده 
ویژگی های یکسان و مشــابهی ندارند و ضریب 

دسته بندی  شهرهای مختلف، متفاوت است.
این کارشــناس معماری ادامه داد: نبود متولی 
مناســب برای حفظ و بهبود بافت های فرسوده 
ســبب تغییر کاربری ها در این بافت ها شــده، 
به طوری که شاهد هســتیم در بافت فرسوده و 

تاریخی، کاربری کارگاهی شکل گرفته است.
هدایی تصریح کــرد: تعــدادی از اراضی واقع 
در بافت هــای فرســوده در اثــر بی توجهــی، 
عدم رسیدگی و نبود زیرســاخت های مناسب 
دچار فرسودگی شده اند؛ از این رو باید مراکزی 
در محالت فرســوده شهر ایجاد شــود تا مردم 
بتوانند از مشکالتشان در زمینه بافت فرسوده 
سخن بگویند. وی با بیان اینکه در احیای بافت 
فرسوده نباید فعالیت ها از باال به پایین امر شود، 
خاطرنشان کرد: شهروندان باید خودشان هم در 
احیای بافت فرسوده مشارکت داشته باشند تا 
نوسازی این نوع بافت های قدیمی شهر سریع تر 
به نتیجه برســد. این کارشناس معماری، نقش 
شوراهای شــهر و شــورایاری ها که نهادهای 
ارتباطی با مردم و مدیریت شــهری هستند را 
در احیای بافت فرســوده تاثیر گذار دانســت و 
اظهار کرد: با توجه به اینکه اعضای شورا از بین 
مردم همان شهر انتخاب می شوند، مورد اعتماد 
مردم هستند؛ بنابراین از این طریق می توان با 
اعتمادسازی بین شهروندان، مشارکت آن ها را 
در احیای بافت فرســوده پررنگ تر کرد. هدایی 
گفت: مردم اصفهان در گذشته نیز ثابت کرده اند 
که ویژگی های منحصربه فردی همچون فعالیت 
گروهی، اقتصادی بودن، مدیریــت زمان و ... را 
دارند، بنابراین می توان از این ویژگی ها در احیای 

بافت فرسوده شهر  بهره کافی را برد.

امام جمعه اصفهان:
 آب جزو انفال است؛ 

 باید با عدالت تقسیم شود
امام جمعه اصفهان شــامگاه دوشــنبه در دیدار با 
فرماندار چادگان اظهار کرد:  به رغم وجود برخی از 
مشکالت فعلی اقتصادی، تالش های صورت گرفته 

در طول انقالب بر کسی پوشیده نیست.
آیت ا... »سید یوسف طباطبایی نژاد« با بیان اینکه 
مردم باید به کمک دولت بیایند و در صنایع کوچک 
و صنایع تبدیلی وارد عمل شوند، افزود: ظرفیت های 
کشــاورزی در شهرســتان چادگان باالست و باید 
رونق گیرد؛ مسئوالن در این زمینه ها باید راهنمای 
مردم باشند. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه »آب« 
جزو انفال است و باید با عدالت تقسیم شود، گفت: 
دولت ها در این زمینه باید آگاهی بیشــتری داشته 
باشــند؛ امیدواریم به وســیله بارندگی ها در سال 
آینده مشکل آب حل شود. وی توجه ویژه به بحث 
دامداری را جزو اولویت های ارزشــمند هر کشور 
دانست و خاطرنشــان کرد: باید از چنین ظرفیتی 
در جهت صنعتی شدن استفاده کرد و بازار لبنیات 
منطقه را در دست گرفت؛ زیرا منطقه چادگان برای 
این کار مناسب اســت. طباطبایی نژاد، چادگان را 
منطقه خوش و آب و هوایی دانســت و یادآور شد: 
شهرســتان چادگان ظرفیت هــای واالیی وجود 
دارد که می توان در کنار انجــام اقدامات فرهنگی 
گام های موثری برداشت و می طلبد که استانداری 

هم اقدام کند.

 معاون امور داوطلبان 
جمعیت هالل احمر استان:

امسال ۵۷ طرح حمایتی، معیشتی 
تعریف شده است

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان  اظهار داشت: از اول سال تاکنون بالغ بر 1۸ 
هزار و 1۷1 نفر داوطلب فعال در هالل احمر استان 

اصفهان داشته ایم.
»علی محمد هاشــمی« با بیان اینکه بخشــی از 
داوطلبان هم با وجود اینکــه کارت برای آنها صادر 
شده اســت و پرونده داوطلبی دارند، اما به صورت 
مستمر مشــارکت ندارند، افزود: امسال ۵۷ پروژه 
حمایتی معیشتی تعریف شده است که در این تعداد 
پروژه ۷0۵ نفر داوطلب فعال و 10 هزار و ۸۶0 بهره 
ور داریم. معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان گفت: ارزش ریالی این تعداد پروژه، 
سه میلیارد و ۲00 هزار ریال است. وی با بیان اینکه 
پروژه ای که ارزش باالی یک میلیون تومان داشته 
باشد، توسط خود داوطلبان اجرایی می شود، افزود: 
طرحی در ماه مبارک رمضان به نام »سفره مهربانی« 
به اجرا در آمد که در آن بیش از 10 هزار سبد غذایی 
بین نیازمندان توزیع شد. هاشمی بیان داشت: این 
سبد غذایی شامل برنج، گوشــت، مرغ، حبوبات و 
روغن است که ارزش ریالی آن به ۹ میلیارد و ۲00 
هزار تومان می رســد. وی اعزام کاروان نیکوکاری 
را یکی دیگر از اقدامات حوزه داوطلبانه دانســت و 
گفت: امسال ۹ کاروان داشــتیم که در هر کاروان 
1۴0 پزشک و پیراپزشک به مناطق محروم اعزام و 
خدمات بهداشتی و درمانی به افراد نیازمندان توزیع 
شد. معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان افزود: ارزش اقتصادی هر یک از کاروان های 
نیکوکاری بالغ بر یک میلیارد و ۷00 هزار ریال است.

40 سال پیش ایده راه اندازی قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران شــکل گرفت و توسط یک 
شرکت ژاپنی دنبال شــد؛ اما بعد از مدتی این 
طرح مسکوت ماند؛  سال1382 بار دیگر موضوع 
احداث آن از سرگرفته شد و  از سال 1386 خبر 

رسید که مسیر حرکت قطار تعیین شده است.
مسیر اصفهان- قم- تهران،  مســیر پرترددی است. 
پس طبیعی بــود که اجرای طرح قطار پرســرعت از 
مرکز کشــور تا پایتخت مورد توجه مســئوالن وقت 
وزارت راه و شهرســازی قرار بگیرد. هرچند ۴0 سال 
گذشته است و همه چیز در حد همان »ایده« مانده و 
این طرح روی ریل انتظار به کندی حرکت می کند و 
مشخص نیست سرانجام چه زمانی مورد بهره برداری 
قرار خواهد گرفت. در سکانسی از »پایتخت«۴ که دو 
برادر همسر »ارسطو« به دیدنش آمده اند، نقی معمولی 
از برادران  زن چینی ارسطو، سراغ آزادراه تهران-شمال 
را می گیرد و می پرســد که آزادراه کی تمام می شود؟ 
خودش هم بــه کنایه می گوید که »ما ســارا و نیکا را 
نداشتیم، گفتند آزادراه ســاخته می شود. هنوز هم 
ساخته نشده!« و بعد وقتی »هان« و »چین« وعده سه 
سال دیگر را می دهند، نقی جواب می دهد که »هر سه 

سال این ها، مطابق با ده سال ماست!«
 

براساس اطالعات موجود، تامین اعتبار خارجی برای 
اجرای این پروژه در سال ۸۹ میان ایران و چین بررسی 
و تصویب شد. قرار شد چینی ها پروژه را تحویل بدهند 
و جالب اینکه تا ســال ۹۵ حداقل دو بار آغاز عملیات 
اجرایی خود را جشن گرفتند! البته مشاور ما در طرح 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران یک شرکت ایرانی 
و ایتالیایی بــود و در حال حاضر گفته می شــود که 
قرارگاه خاتم االنبیای ســپاه با مشارکت یک شرکت 
چینی اجرای طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران 
را برعهده دارد. در ماه های پایانی دولت یازدهم وعده 
افتتاح پروژه  راتا چهار سال آینده دادند؛ یعنی مسافران 
اصفهان- تهران در سال 13۹۹ می توانند مسیر ۴00 

کیلومتری دو شهر را در دو ساعت طی کنند.
چندماه بعــد در مردادماه ۹۶ »رضا ویســه« معاون 
هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، در نامه ای 
به آخوندی در خصوص عدم تعیین تکلیف پروژه قطار 

سریع السیر تهرانـ  قمـ  اصفهان اعتراض کرد.
در این نامه با اشاره به گذشت زمان طوالنی از اجرای 
پروژه و تالش های زیادی که برای تامین فاینانس آن 
شده، آمده بود: با این حال اجرای این طرح با استفاده از 

برنامه زمان بندی مشخص، با ابهام روبه رو ست.
ویسه با انتقاد از مرتفع نشدن برخی از ایرادات اساسی 
وارد شــده به طرح، آورده بود: عدم تکمیل مهندسی 
و نقشــه طرح و تغییرات مکرر در ابعــاد آن، اختالف 
نظر میان دســتگاه های دخیل در پروژه در مســائل 
اجرایی طرح مانند تعداد ایســتگاه ها و جانمایی آنها 
و سرعت قطار، مشــخص نبودن نحوه عبور پروژه از 
دریاچه نمک و نداشــتن تاییدیه زیست محیطی در 
این خصوص، مشــخص نبودن نحوه تامیــن اعتبار 
پروژه، مازاد بر فاینانس و موارد دیگر ســبب می شود 
تا در صورتی کــه تعیین تکلیف نشــوند، تبعات غیر 
قابل دفاعی برای دولت و وزارت راه و شهرســازی به 
 وجود بیاید. این در حالی اســت کــه در )تیرماه ۹۶( 

»اســحاق جهانگیری« معاون اول رییس جمهور در 
دیدار اعضــای مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، با 
اشاره به آگاهی خود از مسائل استان اصفهان گفته بود: 
برای ساخت و راه اندازی قطار سریع السیر تهران- قم- 
اصفهان  که جزو طرح های اولویت دار کشور است، دو 
میلیارد و ۶00 میلیون دالر منابع الزم از طریق فاینانس 
تهیه شده است و در دولت دوازدهم تکمیل خواهد شد.

»رسول زرگرپور« استاندار ســابق  اصفهان هم در آن 
نشست، یکی از مهم ترین درخواست مسئوالن و مردم 
استان را  تسریع در احداث قطار سریع السیر اصفهان- 

قم _ تهران اعالم کرده بود.
هشت ماه بعد )اوایل اسفند  ۹۶(، استاندار اصفهان در 
نشست  بررسی موانع و راهکارهای تسریع در اجرای 
طرح قطار سریع السیر تهران- قم - اصفهان، با انتقاد از 
توقف ۲0 ساله اجرای طرح گفت: مسائل کالن و کلی  
آن را شخصا پیگیری خواهم کرد و  برای برطرف شدن 

مشکالت آن  از هیچ کمکی دریغ نمی کنم.
»مهرعلیزاده« همچنین گفته بود: »اگر برای اجرای 
طرح، پیش بینی مالی و تامین اعتبار نشده بود نباید 
شروع می شــد و اگر هم تامین اعتبار شده است، باید 

علل  اجرا نشدن  آن مشخص شود.

اما در حالی که »حسن کامران« نماینده استان صفهان 
در مجلس طی بازدید از این پــروژه، وعده داد که این 
قطار تا پایان دولت دوازدهم به ایســتگاه پایانی خود 
برسد، اخبار حکایت از مشکالت تازه دارد که احتماال 
قطار را همچنان روی ریل انتظار نگه خواهد داشــت.  
چندی قبل بــود که معاون هماهنگــی امور عمرانی 
استاندار قم گفت: برای ایجاد همپوشانی قطار پرسرعت 
و خطوط متروی قم، ایستگاه قطار پرسرعت در منطقه 

جمکران ساخته می شود.
این خبر هرچند خوشــحال کننده به نظر می رسید 
اما طولی نکشــید که با خبر معاون حمل و نقل وزیر 
راه و شهرســازی درباره قطار سریع السیر تهران - قم 
- اصفهان این خوشحالی رنگ باخت. آقای معاون در 
نشست خبری خود از مخالفت مســئوالن شهر قم با 
عبور این قطار از قم و جمکران خبر داد و گفت: »این 
پروژه از سمت تهران و اصفهان در حال ساخت است؛ 
زیرسازی ها در حال انجام اســت،  اما در ایستگاه قم با 

مشکل مواجه شدیم.«
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:  در اغلب کشورهای 
دنیا وقتی قطار سریع السیر از جوار شهری می گذرد، 
شهردار آن شهر تالش می کند این قطار را به درون شهر 
وارد کند، اما در قم، مقامات محلی مانع شدند که این 
قطار، ایستگاهی درون شهر داشته باشد و این موضوع، 
انجام پروژه را به تعویق انداخته است.  قطعا برای وزارت 
راه و شهرسازی، ساخت ایستگاهی در خارج از شهر قم 
و عدم عبور قطار از داخل این شهر، کم هزینه تر است؛ 
اما در همه جای دنیا قطار سریع السیر از داخل شهرها 
عبور می کند. بنابراین فعال منتظر ماندیم و پروژه را  از 

تهران و اصفهان شروع کردیم.«
مشخص نیست منظور آقای معاون از مقامات محلی 
قم دقیقا چه کسی یا چه کسانی است! اما از آنجا که به 
استقبال شهرداران در دنیا درباره عبور قطارها از داخل 
شهرها اشاره کرده، شاید روی سخنش با شهردار این 
شهر است؛ با کســی که از قضا خودش یک اصفهانی 
اصیل است و سال ها هم شــهردار اصفهان بوده و حاال 
به گفته معاون بر ســر راه عبور قطار اصفهان-تهران 

سنگ اندازی می کند!

توقف پروژه نیمه اصفهانی در ایستگاه سقائیان نژاد؟!
  معاون وزیر راه می گوید مقامات محلی قم مانع از عبور قطار سریع السیر اصفهان-تهران از ایستگاه این شهر شده اند ؛ 

  

     

رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان، از 
واگذاری پروژه ســالن های اجالس همایش های بین المللی 
به بخش خصوصی برای پایــان دادن به چالش های گوناگون 
این طرح خبر داد. تکمیل پروژه های نیمه کاره عمرانی شهر 
که  در سال های گذشته کلنگ احداث آن بر زمین زده شده 
بود، امروزه به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شهری 
اصفهان تبدیل شده است؛ پروژه هایی که نیازمند اعتبار زیاد 
برای ادامه کار هستند و شهرداری به تنهایی قادر به تکمیل و 

بهره برداری از آنها نیست.
مرکز  همایش های بین المللی امام خامنــه ای، از جمله این 
پروژه های نیمه کاره است که از زمان احداث آن بیش از هفت 
سال می گذرد، حال آنکه قرار بود در کمتر از دو سال ساخت 
آن به پایان رســیده و مورد بهره برداری قرار بگیرد. داستان 
احداث این مجموعه عظیم که با مســاحت ۷0 کیلومتر در 
خیابان شهید روح االمین و مجاور کمربندی شرق اصفهان در 
دست اجراست، به سال 13۸۹ و انتخاب ایران به عنوان میزبان 
اجالس سران کشورهای عضو عدم تعهد بر می گردد؛  جایی که 
مقامات کشور به دنبال این انتخاب مقامات کشور به فکر ایجاد 
مکانی برای میزبانی شایسته از میهمانان خارجی افتادند. بر 

همین اساس، چند شهر از جمله تهران، اصفهان، شیراز، کیش 
و ... کاندیدای میزبانی این اجالس شدند که در نهایت اصفهان 
گوی رقابت را از دیگر شــهرها ربود و میزبان اجالس ســران 
غیرمتعهد شد. فروردین سال 13۹0 بود که با حضور مقامات 
کشوری، کلنگ این پروژه به زمین خورد. قرار بر این بود این 
پروژه عظیم در کمتر از 1۸ ماه ساخته و تجهیز شود. دولت در 
ابتدا قول داد 100 میلیارد تومان از هزینه ساخت آن را متعهد 
شود و در کنار آن نیز، شهرداری زمینی به مساحت ۵0 هکتار 
در شرق اصفهان خریداری کرده و چنانچه به هزینه ای بیش از 

100 میلیارد تومان نیاز باشد، آن را متقبل شود.
ساخت سالن اجالس اصفهان تازه به یک سالگی رسیده بود 
که فاتحه آن خوانده شد! نمایندگان مجلس که با بخشی نگری 
از ابتدا مخالف اجرای این طرح در اصفهان بودند، با پرداخت 
هزینه توسط دولت به شهرداری مخالفت کردند و در حالی که 
پروژه به پیشــرفت بیش از ۴۵ درصدی رسیده بود، بار ادامه 
ساخت آن را بر دوش شهرداری اصفهان انداختند. در چنین 
شرایطی شهرداری تصمیم گرفت اقدام به تکمیل آن با بودجه 
شــهری کرده و از آن در همایش های بزرگ شهری، ملی و 
بین المللی اســتفاده کند؛ ولی بزرگی کار و اعتبار زیاد برای  
تکمیل این طرح، سبب شد تا ساخت این پروژه به کندی دنبال 

شود؛ اما در شــرایطی که پنج ماه از سال 13۹۷ می گذرد، به 
گفته معاون عمران شهری شهردار اصفهان تنها ۶۸ درصد این 
مرکز  ساخته شده است و برای تکمیل این پروژه به 1۴ قرارداد 
به مبلغ 11۵ میلیارد تومان در بخش سالن اصلي، سالن هاي 
جنبي، دفاتر و ویالها به غیر از هتل و مرکز تجاري نیاز است 
که با احتساب 100 میلیارد تومان کل مبلغ پرداخت نشده، 
این پروژه به ۲1۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد. از این 
رو تصمیم گرفته شد تا شهرداری با تدوین برنامه ریزی مدون 
و دقیقی نسبت به جذب ســرمایه گذار خصوصی  اقداماتي را 
انجام دهد تا اجراي این پروژه با سرعت بیشتري انجام شود.

رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان در 
همین راستا از انجام تحلیل های اقتصادی روی این پروژه خبر 
داد و گفت: برنامه ریزی برای جذب ســرمایه گذار در دستور 
کار قرار گرفته اســت به طوری که در واگذاری این پروژه به 
بخش خصوصی می توان منافع شــهرداری و سرمایه گذار را 
تامین کرد. »کوروش خسروی«  با بیان اینکه در حال حاضر 
شهرداری عملیات عمرانی در سالن های اجالس را در دستور 
کار دارد، افزود: در نظر داریم در بخش هایی که سرمایه گذار 
ورود می کند، شــهرداری اقدامی انجام ندهد و این پروژه را 

تقسیم بندی کرده ایم.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر از واگذاری پروژه سالن های اجالس همایش های بین المللی به بخش خصوصی خبر می دهد؛

چالش های طرح تحمیلی پایان می پذیرد

 الف ( تجهیــزات ایســتگاه های کاری تحت شــبکه
 )زیروکالینت(

ب ( تجهیزات سرور و ذخیره سازی
ج ( سوییچ شبکه و تجهیزات ارتباطی

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه یا با شماره تلفن 

37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان

معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد نسبت به خرید 
تجهیزات به شرح زیر جهت سالن های آموزش الکترونیک 
ساختمان تدبیر به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از 

طریق متقاضیان حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهارکرد: 
در عصر حاضر دانش شهرســازی و معماری به سمت 
افق های جدیدی حرکت کرده و معاونت شهرســازی 
و معماری شــهرداری اصفهان نیز باید در این مســیر 
حرکت کند تا بتواند در مســیر موفقیت و توسعه قدم 
بردارد؛ به این معنا کــه از طریق صــدور مجوز برای 
پروژه های خالقانــه و نوآورانه، به دنبال زیســت پذیر 

کردن اصفهان باشد
» سیداحمد حسینی نیا« افزود: اگر شهر اصفهان زیست پذیر شد، این زیست پذیری همانند سکه ای دو رو 
عمل می کند که یک روی آن اقتصاد )معیشت( و روی دیگر آن پایداری بوم شناختی است؛ به این معنا که 
هم اقتصاد آن به سمت پایداری و درون زایی حرکت می کند و هم از میراث گرانقدر و تاریخی آن صیانت 
می شود. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه مولفه های زیست پذیری و حفاظت از 
محیط زیست شهری اصفهان در انجام پروژه ها مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: سیاست جدید معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، ســاری و جاری کردن »مفهوم حق به شهر« است. وی با بیان 
اینکه در قالب مفهوم حق به شهر، شــهر دیگر به مردان تعلق ندارد، بلکه باید محیط امن و جذابی برای 
زنان، کودکان و سالخوردگان نیز باشد، ادامه داد: در ساماندهی فضاهای شهری موجود و طراحی فضاهای 

شهری جدید، توجه به این موضوع مورد تاکید است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
طرح ممنوعیت تردد خودروهای تک سرنشین در هفته 
یک روز، در سه کارگروه مطالعاتی، فرهنگی، اجتماعی 

و قانونی بررسی کارشناسی خواهد شد.
»علیرضا صلواتی« اظهار کرد: مدیریت تقاضای ســفر 
از موضوعات مهمی است که در زمینه کنترل ترافیک 
همواره مطرح می شود. در این راستا طرح های مختلفی 
برای مدیریت ترافیک ارائه شده است. وی افزود: میل 
به استفاده از خودروهای شخصی به دلیل ارزان بودن سوخت، متاســفانه افزایش یافته و مشکالتی همچون 
آلودگی هوا و ترافیک را به شهرها به خصوص کالن شــهرها تحمیل کرده است. معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد خودروهای در حال تردد، تک سرنشین هستند، به 

پیشنهاد شهردار اصفهان طرح ممنوعیت تردد خودروهای تک سرنشین در دستور کار قرار گرفت.
صلواتی خاطرنشان کرد: در این راستا ســه کارگروه مطالعاتی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی تشکیل شد تا این 
طرح را مورد بررسی قرار دهند. سیاست این است که بتوانیم شــهروندان را به سمت سفرهای دسته جمعی 
تشویق کنیم؛ در واقع باید بتوانیم در سفرهای تحصیلی، کاری و اداری هم پیمانی داشته باشیم. وی اظهار کرد: 
این طرح در مرحله مطالعات کارشناسی است و باید به صورت الیحه، تقدیم شورای شهر شود و چنانچه مورد 

موافقت شورای شهر و شورای ترافیک استان قرار گرفت، اجرایی خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان: 

»مفهوم حق به شهر« محقق می شود
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان: 

طرح ممنوعیت تردد تک سرنشینان بررسی می شود

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

م الف: 226428

زینب ذاکر

سمیه مصور 
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یادداشت

 »اریک فروم« راست می گفت که عشــق ورزیدن یک هنر است 
و نیاز به یادگرفتن و تمرین کردن دارد. نیــاز دارد به آنکه آدمی 
بداند عشق چیست و چگونه ورزیده می شود. در میان صورت های 
مختلف عشــق ورزی، شاید یک چیز مشــترک وجود دارد و آن 
»نثار کردن« است و »بخشــیدن«. در واقع، هرجایی که آدم 
می تواند چیزی را برای خودش نگــه دارد، ولی چنین نمی کند 
و از آن می گذرد تا دیگری از آن بهره  ببرد، درست همان جاست 
که دارد عشــق می ورزد.  در راس همه این بخشــیدن ها، البته 
 »دل« است که از دســت دادنش، برای عاشق، زندگی می آورد: 

»دل نیابی جز که در دل بردگی!«
 تمرین عاشقی کردن و تجربه عاشــقانه را ارتقا دادن، جز از راه 
این نثار کردن و گذشــتن، حاصل نمی آید و بدیهی است که این 
نثارکردن و بخشیدن، باید دو جانبه باشد تا عاشقی ارتقا یابد، وگرنه 
که عشق می شود تکرار یکی از همان حکایت های همیشگی که 
عاشِق زاری به دنبال معشوِق مغروری می دود و می بخشد و خود 
را به تمامی درمی بازد، بی آنکه حتی معشوق نگاهی به او بیندازد.

شاید بتوان گفت که تجربه عاشقانه ناب، آن وقتی است که دو طرف 
ماجرا قادر به تفکیک نقش عاشقی و معشوقی خود نیستند، آن 
گاه که هر کدام از طرفین، تمام قد عاشق است و هم زمان، تمام قد 
معشوق! تجربه عاشقانه جایی اوج می گیرد که عاشق و معشوق در 

نثار کردن خود به دیگری با هم به رقابت بر می خیزند.
عشــق ورزیدن یا همان نثار کردن، جلوه های دیگری هم دارد، 
جلوه هایی که کمتر به آن توجه می کنیم .یکی از مصادیق اعالی 
عشق ورزیدن، نخواستن و طلب نکردن است؛ گذشتن از چیزی 
که عاشق حق خود می داند اما آن را از معشوق نمی طلبد؛ مبادا در 
پاسخ منفی و »نه گفتنش« رنجی بر او وارد آید. به زبان نیاوردن 
آرزوهایی که حتی بیانش از سوی عاشق، ممکن است شرمندگی 
بر جان معشوق بنشاند؛ زیرا از محقق ساختنش به هر دلیل ناتوان 
است، تو بگو آن آرزو تکه  نانی باشد، یا هر آنچه که معشوق به هر 
دلیل از بخشیدنش شرمنده است! در باالترین مراحل یک تجربه 
عاشقانه، عشاق، »نخواستن« را می آزمایند و عبور از وسوسه طلب 
را؛ حتی اگر متعلق طلب »خودمعشوق« باشد؛ عاشق چنان اوج 
می گیرد که از تمنای داشتن معشوق که ته مانده »عشق به سبک 
داشــتن« اســت، می گذرد و از او، حتی او را هم نمی طلبد تا به 
ساحت »عشق به سبک بودن« گام بگذارد. شاید در چنین اوجی 

بود که »احمد شاملو« سرود:
»دوست می دارمت، بی آنکه بخواهمت!/خواستنت تمنای هر رگ 
است، بی آنکه در میان باشد، خواهشی حتی!/ نهایت عاشقی است 

این،/ آن وعده دیدار در فراسوی پیکرها!« 
 اوج ورزیدگی عشق در این لحظاتی است که عاشق و معشوق در 
چشمان هم زل می زنند و احساس حضور را با بودن در کنار یکدیگر 
تمرین می کنند، به جای داشتن همدیگر؛ همچنین با گذشتن از 
مرحله خواستن به مرحله سکوت. اوج عاشقی است این، آن هنگام 
که عشاق به تماشای تصویر خود در چشمان یکدیگر می نشینند، 
بی آنکه چیزی از هم بخواهند. زبان و نگاهشان ساکت است، مبادا 
شــرمندگی»نه گفتن« رنجی بر دل معشوقشــان بنشاند! اوج 
تجربه عاشقی همین لحظات »سکوت« اســت؛ سکوت زبان، 
سکوت ذهن و سکوت خواهش در عاشقی. فرجام سخن اینکه به 
قول اریک فروم، روان شناس و فیلسوف آلمانی: »عشق مرز ندارد. 
باید آن را نثار همه چیز و همه انسان ها کرد، وگرنه جهان بوی گند 
می گیرد....« عشق هنر است هنری که فهم آن، به دانش و کوشش 
نیازمند است. عشق احساسی مطبوع است که درک آن بستگی به 
روحیات و نحوه نگرش هر فرد دارد؛ یعنی چیزی است که اگر بخت 

یاری کند، آدمی بدان »گرفتار« می شود.

دلنیابیجزکهدر»دلبُردگی«

 سارا احراری

جشنوارهبازی
وسرگرمی

بهسبکاصفهانیها

جشنواره  بازی و سرگرمی 
»اتل  متل ســه نقطه«،  
به منظور ایجاد  نشــاط 
اجتماعی و  ســرگرمی 
خانواده ها در » اصفهان« 

برگزار شد.

عکس روز

اولیه برآورده شد، آیا چیزی دوخط کتاب
می مانــد کــه انســان بدان 
نیازمند باشــد؟ فیلســوفان 
می گوینــد بلی. بــه عقیده 
آنهــا آدم نمی توانــد فقط 
دربند شکم باشد. البته همه 
خورد و خــوراک الزم دارند؛ 
البته که همه محتاج محبت 
و مواظبت هســتند؛ ولی از 
اینها که بگذریــم، یک چیز 
دیگر هم هســت که همه 
الزم دارند و آن اینکه بدانیم 
مــا کیســتیم و در اینجا چه 

می کنیم!
»دنیای سوفی«
یوستاین گردر

مهم تریــن چیــز در 
زندگی چیست؟

 اگر این ســوال را از کسی 
بکنیم که ســخت گرســنه 
اســت، خواهد گفــت: غذا. 
اگر از کسی بپرسیم که از 
سرما دارد می میرد، خواهد 
گفت: گرما. و اگر از آدمی 
تــک و تنها همین ســوال را 
بکنیم، البــد خواهد گفت: 
مصاحبــت بــا آدم هــا. ولی 
هنگامی که ایــن نیازهای 

پایتخت »اندونزی« به عنوان یکی از ابرشهرهای جهان به سرعت در حال غرق 
شدن است. »جاکارتا« که دستکم۱۰ میلیون سکنه دارد، از جمله شهرهایی 
است که در مقایسه با سایر شهرهای جهان سریع تر در حال غرق شدن است و 
در صورتی که این وضعیت کنترل نشود، بخش هایی از این ابرشهر تا سال ۲۰۵۰ 
به طور کامل به زیر آب فرو می رود. این شــهر در منطقــه ای با زمین باتالقی 
قرار گرفته که ۱۳ رودخانــه از آن عبور می کند. بنابراین وقوع ســیالب های 
مکرر در جاکارتا دور از ذهن نیست. به گفته کارشناسان، این وضعیت در حال 
وخیم ترشدن است. اما موضوع مورد بحث، تنها وقوع سیالب نیست؛ بلکه این 

شهر بزرگ در حال ناپدید شدن از سطح زمین است!

پایتختیکهدرحالغرقشدناست!

برخی از گردشــگران اغلب به دنبال مکان های خاص و بکر هســتند که به 
دلیل ناشناخته بودن کمتر توسط انسان ها آســیب دیده است. منطقه ای 
در یونان وجود دارد که در 4۰۰ کیلومتری شــهر »آتن« قرار دارد. منطقه 
»گرونا« با کوه ها و تپه ها احاطه شده و پل های سنگی صدساله، صومعه های 
قدیمی،آبشار، رودخانه ای در پای کوهستان ها نقاط بکری در یونان هستند.

گرونا را »منطقه مخفی« می نامند؛ درحالی که کوهستان ها و دشت هایش از 
گل های وحشی و قارچ پوشیده شده اند. نام دیگر گرونا »شهر قارچ ها«ست 
که علت این نامگذاری، رشد انواع مختلف این گیاه است و حتی موزه ای هم 

برای معرفی قارچ ها در در این نقطه ساخته شده است.

شهرمخفیقارچی!

ســخت ترین کار دنیا، تایپیست بودن تو چینه! ســوالی که پیش میاد اینه 
که چه جور اون همه حرف تو کیبوردشون جا میشه؟! 

کاش گرما هم شعور سرما رو داشت، وقتی در رو می بستی دیگه نمی اومد 
تو! 

سر سفره اولین نفری که ته دیگ دستش می رسه، مرام و معرفتش رو به 
بقیه نشون میده!

هر ترم، روز اول فقط به این امید میرم دانشــگاه که این ترم اولی ها رو با کت 
و شلوار براق و کیف چرم ببینم! 

بعدا دانشــمندها ثابت می کنن صبح بیدار شــدن از عمــر آدم کم می کنه 
و عامل مرگ انسان همینه!

امروز از اون روزهاســــت که پدرم باید ســر میز صبحانه بپرسه: خوب 
خوابیدی پســر؟ و بگم: نه اصال نتونســتم بخوابم پدر. بعد هر دومــون آب 

پرتقال بخوریم! 
زندگی آدم توی پنج دقیقه می تونه از این رو به اون رو بشه. پنج دقیقه پیش 

یه بشقاب پر از قرمه سبزی جلوم بود، االن فقط یه بشقاب خالی جلومه!
معلم نگاهی به من کــرد و گفت: چرا درس نخوندی؟ از خجالت ســرمو 
انداختم پایین. بعد چوبی به من داد و گفت : منو بزن! گفتم: چی؟! گفت: حتما 
من درســت درس ندادم که خوب یاد نگرفتی. منم دیدم حرفش منطقیه!به 
همین برکت اینقدر زدمش که اگه ناظم نیومده بود کشته بودمش ! من روی 

نوع آموزش خیلی حساسم!

خندوانه

 یک مادر بزرگ 9۰ ساله با نام »کیمیو نیشیموتو« ثابت کرد که سن تنها یک 
رقم است و انسان می تواند از تک تک لحظات عمرش به شادی استفاده کند. 
این خانم ژاپنی، با ثبت لحظات شاد زندگی خود در قالب عکس، به همه درس 
با نشاط زیستن داد و ثابت کرد حتی اگر ۱۰۰ ساله باشید، می توانید شاد زندگی 
کنید. ابداع این زن سالخورده در نوع عکس گرفتن و انتشار آن در شبکه های 
اجتماعی، موجب دست یافتنش به یک شهرت جهانی شد. حتی در »توکیو« 

نمایشگاهی از عکس های او برگزار شد که بازدید بسیاری هم داشت. 

مادربزرگیکهدرفضایمجازیجنجالآفرید!

کلینیك پیوند مو
مـوتـاس

اگر از ظاهر موهاى خود راضی نیستید
اگر از کاشت طبیعی ناامید هستید

ما به شما پیوند مو را معرفی می کنیم

اولین مرکز تخصصی پیوند مو در اصفهان

براى تضمین کاردر صورت رضايت و بعد از انجام پیوند، هزينه دريافت می گردد

خیابان بزرگمهر-چهارراه هشت بهشت-ابتداى هشت 
بهشت غربی - ساختمان فردوس-طبقه اول-واحد 2
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