
2 کیلووات صرفه جویی لطفا!
تابستان اصفهان را پرنور کنید؛

هزینه 6000 میلیارد ریالی برای 
راه آهن اصفهان

3

شب های بلند و گرم تابستان زمان مناسبی برای شب نشینی ها و دید و بازدیدهاست. شهر اصفهان به دلیل قرار گرفتن در اقلیم 
خشک، بهره زیادی از وسایل خنک کننده می برد.کولرهای آبی در طول شبانه روز بی وقفه کار می کند و همه این عوامل سبب 
می شود تا در شش ماهه نخست سال مصرف انرژی در اصفهان زیادتر از حد معمول شود.هر ساله عادت کرده ایم تا وزارت نیرو هشدارهایی 
را برای کمبود آب و برق در اکثر نقاط کشــور اعالم کند و در بین این مناطق همواره نام اصفهان به چشم می خورد.این هشدارها باعث 
می شود تا مردم نگران شوند و اندکی در الگوی مصرف خود تغییر ایجاد کنند ولی با هجوم اولین توده گرم، مصرف ها به اوج خود می رسد.

درباره کمبود آب و مشکالت ناشی از آن انواع هشدارها و آمارها اعالم شده است. وضعیت کنونی زاینده رود نشان از مصرف نادرست آب 
در مناطق مختلف اصفهان دارد.در کنار کمبود آب، چند سالی است که شاهد هشدارهایی درباره کمبود برق و قطع شدن آن هستیم. به 
گفته معاون توزیع شرکت توانیر با توجه به رشد 5 درصدی مصرف در تابستان پیش بینی می شود که حدود200ساعت مشکل تامین برق 
در تابستان به وجود بیاید. محمودرضا حقیقیان معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه بار الکتریکی امسال 5 درصد افزایش 

خواهد داشت، اظهار کرد: قطعا در بخش توزیع مشکلی وجود نخواهد داشت؛ اما...
3

آمریکا در توهم 
تاثیرگذاری بر انتخابات 

ایران است

وزیر دفاع:

2

4 برگزیدگان فیلم کوتاه تهران در »پاتوق فیلم کوتاه اصفهان« 3تجمع اعتراض آمیز بازنشستگان فوالد در اصفهان

مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیون اصفهان: 

حضور حداکثری در 
انتخابات آینده انقالب را 

بیمه می کند

ادامه در صفحه 11

مسئول سازمان بســیج طالب و روحانیون 
اصفهان در نشســت سیاســی بــا موضوع 
»مولفه های اصلی انتخابات« که در مدرسه 
علمیه حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان 
برگزار شد، با اشاره به اهمیت جانفشانی در 
راه والیت و امامت، گفــت: محبت ما به امام 
عصر)عج( تا چه اندازه است؟ آیا به اندازه ای 
به ایشــان محبت داریم که جان خود را در 
راه حضرت فدا کنیم؟ حجت االسالم میثم 
حاجی احمد، تصریح کرد: ما باید با درست 
عمل کردن به وظیفه خــود زمینه را برای 
ظهور و فــرج آقا آماده کنیم و تا شــرایط را 
مهیا نکنیــم انتظار معنا نمــی دهد. وی در 
ادامه با اشاره به اهمیت انتخابات و ضرورت 
انتخاب اصلح، افــزود: باید بــرای انتخاب 
اصلح اولویت هایی را لحاظ کنیم که حضور 
حداکثری و انتخــاب کاندیدای تراز انقالب 

اسالمی ایران در آن مدنظر باشد...

مسئول تئاتر حوزه هنری اصفهان:

 فقر سالن تئاتر در اصفهان 
به وضوح احساس می شود

صفحه 4

عزم جدی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای اصفهان؛

افزایش پمپ های بنزین کوچک  
در شهر

صفحه 11

8

وزیر بهداشت خوشروی دولت، درحاشیه بهره برداری از پروژه های 
عمرانی حوزه سالمت در اصفهان، از بی مهری رسانه ها گالیه کرد

افتتاح با توپ پُر!

اخذ مجوز فعالیت ۴0 انجمن 
اسالمی در استان اصفهان

11 کاهش 7/۴درصدی آمار جان باختگان 
حوادث ترافیکی در اصفهان
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 برگزاری جشنواره فرهنگ پهلوانی 
درکنار زاینده رود؛

گود و گذر
صفحه 10
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کمال الدین اصفهانی؛خالقی ناشناخته

سبک شعر اصفهان در گذر تاریخ

در خانه سیمین و جالل هنوز به روی 
میهمانانش بسته است

فارسی به لهجه اصفهانی!
ویژه

پروژه های آب و فاضالب اصفهان با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید
به گزارش خبرنگار زاینده رود، با حضور وزیر نیرو 
تعدادی از پروژه های اداره آب و فاضالب استان 
 اصفهان باســرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه

 به بهره برداری رسید.
مجتمع آبرسانی »فخرآباد« شهرستان مبارکه 
از توابع اســتان اصفهــان با حضــور وزیر نیرو 
به بهره برداری رســید و با بهره بــرداری از این 
طرح، 24 هزار روســتایی این شهرستان از آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
همچنین در این روز، شبکه فاضالب شهرهای 
دیزیچه و زیباشــهر به طول 167 کیلومتر و با 
هزینه ای حدود 960 میلیارد ریال با مشــارکت 

فوالد مبارکه و شهرداری های زیباشهر و دیزیچه 
به روش بیع متقابل اجرا می شود.

بهره برداری از شــبکه فاضــالب و تصفیه خانه 
شهرهای ســده لنجان و ورنامخواســت نیز از 
دیگر برنامه های وزیر نیــرو در اصفهان بود که 

این پروژه نیز با همکاری فوالد مبارکه به انجام 
رسیده است.

حمید چیت چیان، وزیر نیرو در اصفهان گفت: 
تا ابتدای دولت یازدهم به طور متوســط ساالنه 
ظرفیتی برابر 99 هزار متر مکعب در شبانه روز 
ظرفیت فاضالب انجام شــده، اما در ســه سال 
گذشــته به 194 هزار متر مکعب در شبانه روز 

رسیده و بیش از دو برابر شده است.
وی افزود: جمعیت تحت پوشــش شبکه های 
فاضالب تا ابتدای دولت یازدهم حدود 39 درصد 
جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده بود 
که این آمار در دولت یازدهم بــه 45/1 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه پروژه های فاضالب وزارت 
نیرو به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین طرح های 
زیست محیطی در حال حاضر کشور محسوب 
می شود گفت: از سال 57 تا ســال 92 به طور 
متوسط هر سال پنج تصفیه خانه جدید فاضالب 
در کشور ســاخته شــده، اما این رقم در دولت 
یازدهم به ســاخت 11 تصفیه خانه در ســال 

رسیده است.
چیت چیان گفــت: احداث تصفیــه خانه های 
جدید فاضالب در دولت یازدهم شتاب بیشتری 
پیدا کرده و این امر توجــه و اهتمام ویژه دولت 
نسبت به سالمتی و محیط زیست کشور را نشان 

می دهد.
وی افــزود: وزارت نیــرو در دولــت یازدهم با 
مدیریت خود از ظرفیت های ســایر سازمان ها 

و بخش خصوصی استفاده کرده است.
وزیر نیــرو در ادامه با تاکید بــر اینکه مصوبه 9 
ماده ای شورای عالی آب به جد در حال پیگیری 
است، اظهار داشت: یکی از بندهای این مصوبه، 
حذف مصرف آب خام توسط صنایع و جایگزین 

کردن پساب به جای این آب است.
وی تصریح کرد: بر این اساس همه صنایع استان 
اصفهان به جز صنایع دارویی و غذایی مکلف به 

استفاده از پساب به جای آب خام هستند.
وزیر نیرو در پاســخ به درخواســت مسئوالن 
اســتان اصفهان در خصوص راه اندازی شــبکه 
فاضالب چهار شــهر باغشــاد، باغ بهــادران، 
چرمهین و فوالدشــهر نیز، ابراز داشــت: برای 
 این پــروژه بــا شــرکت ذوب آهــن اصفهان

در حال رایزنی هستیم.
سرمایه گذاری در پروژه های آبی، زکات 

صنایع بزرگ است
رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان نیز در آیین 
بهره برداری از شــبکه فاضالب و تصفیه خانه 
شهرهای سده لنجان و ورنامخواست با اشاره به 
اینکه در ســال 92 و هنگام دریافت رای اعتماد 
از وزرا، چالش های زیست محیطی را مهم ترین 
مشکل استان اصفهان عنوان کردم، اظهار داشت: 
امروز نیز همین باور را دارم ضمن اینکه اقدامات 

خوبی در این زمینه انجام شده است.
زرگرپور با بیان اینکه 30 درصد از خاک استان 
اصفهان کویری است، ابراز داشت: برای مقابله با 
پدیده ریزگردها نیز در این زمینه طی چهار سال 

شش هزار هکتار تاغ کاشت شده است.
وی با بیان اینکه طی چهار ســال گذشته تعداد 
زیادی از صنایع از وضعیت آالینده بودن خارج 
شــدند، تصریح کرد: البته برخی شهرداران به 

دلیل قطع عوارض از این اقدام ناراضی هستند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مصرف آب خام در 
صنایع با توجه به مصوبه 9 ماده ای شورای عالی 
آب در اســتان اصفهان 65 درصد کاهش یافته 
است، افزود: استفاده از پساب در این زمینه در 

دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر در 
حاشــیه رودخانه زاینده رود 70 روستای فاقد 

شــبکه فاضالب وجود دارد، گفت: 

فاضالب 20 روســتا برای زاینده رود خطرناک 
است و باید مورد توجه قرار گیرد.

زرگرپــور در ادامــه تاکیــد کــرد: صنایــع و 
شرکت های بزرگ باید زکات دهند و این زکات 

برای مردمان اطراف این صنایع هزینه شود.

400 روســتای اصفهان به آبرسانی 
بهداشتی تجهیز شد

محمدعلی طرفه، معاون امور عمرانی استانداری 
اصفهان نیــز در آییــن کلنگ زنــی فاضالب 

شهرهای زیباشهر و دیزیچه، با اشاره 

به اینکه در اســتان اصفهان 107 هزار  و 700 
روســتا و آبادی وجود دارد که آبرسانی به این 
مناطق از دوران قبل از انقالب آغاز شده، اظهار 
داشــت: در دوره اول مدیریت آب منطقه تنها 
400 روستا، آبرســانی بهداشتی شد ولی امروز 
با تدابیر اندیشــیده شده بســیاری از روستاها 
در استان تحت پوشش آبرسانی بهداشتی قرار 

گرفتند.
وی با اشاره به اجرای مصوبات 9 ماده ای شورای 
عالی آب در خصوص زاینده رود، ابراز داشــت: 
یکی از بندهای این مصوبه کاهش استفاده آب 
توســط صنایع بود که با همکاری صنایع بزرگ 
اســتان در این زمینه اقدامــات خوبی صورت 
گرفت. معاون امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
با بیان اینکه بیــش از 700 میلیون مترمکعب 
آب به صنایع تخصیص یافته است، اضافه کرد: 
خوشــبختانه جایگزینی پســاب اقدام موثری 
در جایگزینی آب شرب توســط صنایع دارد و 
همچنین مــی تواند در حــوزه بهبود وضعیت 

محیط زیستی منطقه تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: با تالش های صورت گرفته پساب 
در دو بخش مصارف استفاده می شود و در این 

راســتا صنایعی که آب خــام مصرف 
کنند،  مــی 

می توانند از این پساب استفاده کنند؛ همچنین 
با اســتفاده از فناوری، امکان اســتفاده پساب 
برای نیروگاه شــهید منتظــری اصفهان فراهم 

شده است.
طرفه بیان داشت: در اســفندماه 95، 12 طرح 
آبرســانی در اســتان اصفهان با ارزش 10 هزار 
میلیارد ریال تعریف شد که مجموعا ۸0 درصد 
توسط بخش خصوصی و 20 درصد توسط بخش 

دولتی تامین شده است.
وی تاکید کرد: نرخ رشــد لوله گذاری و توسعه 
شبکه فاضالب در استان اصفهان افزایش داشته 
و تامین منابع مالی هم با حضور صنایع و دولت 

صورت گرفته است.
بخــش خصوصــی در آب و فاضالب 

627 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در آیین بهره برداری از تصفیه خانه 
و فاضالب شهرهای سده لنجان و ورنامخواست با 
اشاره به بحران کم آبی در فالت مرکزی و به ویژه 
استان اصفهان اظهار داشت: یکی از راهکارهای 
برون رفت از این شــرایط، بــاز چرخانی آب در 
استان است که در مصوبه 9 ماده ای شورای عالی 

آب نیز مطرح شده است.
وی با بیان اینکه امروز شــاهد بهــره برداری از 
شــبکه فاضالب و تصفیه خانه شــهرهای سده 
لنجان و ورنامخواست هســتیم، ابراز داشت: در 
زرین شهر از سال 70 تا 92 حدود 62 کیلومتر 
فاضالب کشی داشــتیم، این در حالی است که 

امروز این میزان به 200 کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه شــهرداری ها، بخش خصوصی و 
شورای اســالمی شهر و روســتا همکاری قابل 
توجهی را در بهــره برداری از شــبکه فاضالب 
داشــته اند، ادامه داد: در سه سال گذشته 627 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

در استان اصفهان در حوزه آب و فاضالب 
انجام شده است.
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يادداشت
مجلس تنهامرجع کاهش یا افزایش میزان یارانه نقدی است

علی قربانی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی گفت: این نهاد قانونی تنها 
مرجع برای کاهش یا افزایش میزان یارانه های نقدی است لذا وعده برخی نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه مبنای قانونی ندارد.

اخبار

بین الملل

 ایرنا:  وزیر امور خارجه، سیاســت های خاص دولت گذشــته را باعث 
تشدید مشکالت کشور در مسائل خارجی دانست و گفت: اگر مدیران آن 
زمان مفهوم کاغذ پاره را بهتر درک می کردند، اموال ایران مورد راهزنی 

آمریکا قرار نمی گرفت.
محمد جواد ظریف روز شنبه در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران 
و اروپا ادامه داد: بر اســاس برخی منابع مالی در یک مورد، 35 میلیارد 
دالر در فرآیندی خاص سر از جاهایی درآورد که بخشی از آن در پرونده 

فساد اقتصادی عیان شد و مردم شریف ایران از آن با خبر شدند.
وی تصریح کرد: مصادره حدود 2 میلیارد و ضبط 1/5میلیارد دالر دیگر 
از منابع بانک مرکزی که توسط آمریکا مورد راهزنی قرار گرفت به دلیل 
این بود که اگر مدیران آن زمان مفهوم کاغذ پاره را بهتر درک و به موقع 
و با درایت اقدام می کردند همین موارد در دست آمریکا قرار نمی گرفت 

که بتواند نیات خصمانه خود را اجرا کند.

احسان قاضی زاده هاشمی، رییس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری با اعالم این خبر که شکایاتی از مناظره اول  به کمیسیون تبلیغات 
ارسال شده است گفت: اگر در بررسی شکایت ها به این نکته رسیدیم که 
پاسخ دادن به موضوعی }توسط کاندیداهای ریاست جمهوری{ طبق قانون 
باید به صورت ضبطی از صداوسیما پخش شود بعد از بررسی در کمیسیون، 
زمان و اینکه چه فردی می تواند پاسخ دهد را اعالم خواهیم کرد.مشاور یکی 
از کاندیداهای ریاست جمهوری گفته بود مجری مناظره وقت برنامه را به 
درستی و عادالنه تقسیم نکرده بود؛ قاضی زاده در این خصوص نیز گفت: 
این موضوع را هم در جلسه بررسی می کنیم و چون مبنای ما ایجاد عدالت 
و برابری است و اگر هر میزان عدم توازن وجود داشته باشد، نحوه جبران 
آن را که می تواند در قالب های مختلف باشد، اعالم می کنیم.وی با بیان 
اینکه »مناظره نماینده نامزدها در استودیوی اصلی مناظره برگزار نخواهد 
شد«گفت: قالب متفاوت مناظره نماینده نامزدها را فردا اعالم خواهیم کرد.

کره شمالی موشک بالستیک 
جدیدی را آزمایش کرد

کره شمالی بامداد روز شنبه، موشک بالستیک جدیدی را 
آزمایش کرد. به گزارش رویترز، منابع دولتی آمریکا اظهار 
کردند که هنوز مشخص نیست این موشک ها چه مسافتی 
را طی کردند، اما این آزمایش با شکست مواجه شده است. 
یکی از فرماندهان نظامی کــره جنوبی در این خصوص 
گفت، این موشک از مکانی در جنوب استان »پیانگان« 
کره شمالی و شمال استان »پیونگ یانگ« در ساعات اولیه 
صبح شنبه به وقت محلی پرتاب شد. گزارش این اتفاق 
چند ساعت بعد از در خواست رکس تیلرسون، وزیر امور 
خارجه آمریکا از تمام جهان برای متوقف کردن برنامه های 
هسته ای کره شمالی و تحت فشــار قرار دادن این کشور 
منتشر شد.اخیرا تنش ها در این منطقه با رزمایش های 

نظامی افزایش یافته است.

آمریکا به مذاکرات سوری 
آستانه دعوت شد

آمریکا دعوت نامه حضور در مذاکرات ســوری در آستانه 
پایتخت قزاقستان را دریافت کرد. یک مقام سفارت آمریکا 
در مسکو گفت: وزارت خارجه آمریکا از دولت قزاقستان 
دعوت نامه حضور در مذاکرات ســوری آستانه را دریافت 
کرد. در همین حال، خبرگزاری روسیا سگودنیا به نقل از 
احمد بری، رییس ستاد گروه موسوم به ارتش آزاد )مخالف 
دولت سوریه( نوشت: هیچ یک از گروه های معارض مسلح 
دعوت نامه شرکت در مذاکرات سوری را دریافت نکرده اند. 
دور آینده مذاکرات دو روزه سوری آستانه، 13 اردیبهشت 

در پایتخت قزاقستان آغاز می شود. 

تروریست ها به جان هم افتادند
دو گروه تروریستی »جبهه النصره« و »فیلق الرحمن« با 
گروه تروریستی »جیش االسالم« در غوطه شرقی دمشق 
درگیر شــده و طی حمالت خمپاره ای، مواضع یکدیگر 
را هدف قرار دادند. شبکه المیادین عصر جمعه گزارش 
داد، دســت کم در این درگیری ها 100 تروریست از دو 
طرف درگیر کشته شده اند. این درگیری ها از دو روز پیش 
شروع شده و همچنان ادامه دارد. االعالم الحربی سوریه 
با انتشــار بیانیه ای در ارتباط با درگیر ها در غوطه شرقی 
دمشق، از کشته شدن »ابو غازی« یکی از سرکرده های 
مهم جبهه النصره خبر داد. المیادین همچنین از موفقیت 
 ارتش ســوریه و نیروهای متحد آن در غرب این کشور 

خبر داد.

ظريف:

ای کاش مفهوم کاغذ 
پاره درک می شد

ريیس کمیسیون تبلیغات انتخابات خبر داد:

شکایت برخی کاندیداها 
از مناظره اول

 تایید صالحیت 95 نفر 
برای انتخابات میان دوره ای مجلس

دبیر ســتاد انتخابات گفت: شــورای نگهبــان، صالحیت 95 نفر 
 از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســالمی را 
تایید کرد.علــی پورعلی مطلق افزود: شــورای نگهبان در فرصت 
قانونی از مجموع داوطلبان چهار حوزه انتخابیه اهر و هریس ، مراغه 
و عجب شیر، بندر لنگه، پارسیان و بستک و حوزه انتخابیه اصفهان 
 برای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی 144 نفر را نیز

 رد صالحیت کرد. وی گفت: 48 نفر از داوطلبان هم در این انتخابات 
انصراف دادند.پورعلی مطلق افزود: رد صالحیت شــدگان سه روز 
فرصت دارند شــکایات خود را به شــورای نگهبان ارسال کنند و 
این شورا یک هفته فرصت رسیدگی به شکایات را دارد.دبیر ستاد 
انتخابات گفت: فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات میان دوره ای 
مجلس شــورای اســالمی، یک هفته و از 21 اردیبهشــت تا 27 

اردیبهشت است.

محکومیت حمالت رژیم صهیونیستی 
به سوریه از سوی ایران

ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفــت: تجاوزهای مکــرر رژیم 
صهیونیســتی بــه ســوریه و نقض حاکمیــت ملــی و تمامیت 
ارضی این کشــور، مغایر موازین بین المللی و در راســتای تقویت 
تروریست هاست. به گزارش ایســنا، سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان ضمن محکومیت شــدید حمالت تجاوزکارانه و مکرر 
رژیم صهیونیســتی به ســوریه، آن را مغایر همه قوانین و موازین 
بین المللی خواند.بهرام قاسمی افزود: شکی نیست که این حمالت 
در راستای تضعیف دولت قانونی سوریه و  نقض آشکار حاکمیت و 
تمامیت ارضی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و علیه 
صلح و امنیت جهانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان 
کرد: اینگونه عملیــات تجاوزکارانه نمی تواند هم راســتا با تقویت 
تروریست های تکفیری - صهیونیســتی که در میادین نبرد روز به 

روز به زوال و نابودی نزدیک تر می شوند، نباشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان از مجامــع بین المللی به 
 ویژه سازمان ملل متحد خواســت تا در مقابل اینگونه تجاوزها که

 بر هم زننده ثبات و امنیت منطقه و جهان اســت، سکوت نکرده و 
برای جلوگیری از تکرار آن همه تالش خود را به کار بندند.

 انتقام خون شهدای حادثه میرجاوه 
را از تروریست ها می گیریم

سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ناجا گفت: شهادت مرزبانان، 
پیام دارد و پیام آن گوشــه ای از صحنه های کربال و پرچم ســرخ 
حسینی است. سردار رضایی خاطرنشان کرد: مزدوران به واسطه 
فریب کشورهای مستکبر و کشــورهایی که تفکر تکفیری دارند، 

گمراه می شوند و قطعا تکفیری ها، ضد فرمان الهی عمل می کنند.
فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به وضعیت مزدوران و تروریست ها در 
کشورهای همسایه ایران، گفت: اگر مزدوران و تروریست ها در بعضی 
از مناطق و نیز کشورهایی مانند سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان 
برای خود جوالنگاه درست کرده اند دیگر فرصتشان تمام شده است.

این مقام ارشــد در فرماندهی مرزبانی ناجا افزود: قطعا انتقام خون 
شهدا را خواهیم گرفت و نمی گذاریم خون آنها پایمال شود؛ چرا که 

خون شهدا وحدت بخش همه اقشار و آحاد کشور است.

سفر دو روزه کمیسیونر انرژی 
اتحادیه اروپا به ایران

»میگل آریاس کانیته«، کمیســیونر انرژی اتحادیــه اروپا که روز 
گذشــته در رأس هیئتی به تهران ســفر کرده بود، بــا علی اکبر 
صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان دیدار و در خصوص 
همکاری های صلح آمیز هسته ای بین ایران و اتحادیه اروپا به رایزنی  
پرداخت. کانیته و هیئت همراه قرار اســت در این سفر دو روزه با 
حمید چیت چیان وزیر نیــرو و بیژن نامدار زنگنــه وزیر نفت نیز 
دیدار و گفت وگو کند. این دومین سفر کانیته به تهران است.کانیته 
فروردین 1395 به همراه شش کمیسیونر دیگر اتحادیه اروپا و در 
هیئت همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

در دومین سفرش به تهران، حضور داشت.

نیروی زمینی سپاه، اولین 
خریدار»تانک پیشرفته کرار« شد 

سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاسداران، درباره 
به کارگیری تانک کرار در نیروی زمینی سپاه گفت: این تانک توسط 
وزارت دفاع ساخته شده و حتما به کارگیرنده آن، یا ما هستیم یا نیروی 
زمینی ارتش؛ ما این تانک را سفارش داده ایم و در برنامه مان است که 

از کرار استفاده کنیم. 
وی درباره ارتقای تانک های تی 72 نزســا به استاندارد تانک کرار نیز 
تاکید کرد: در حال حاضر مشغول به انجام این کار هستیم و همچنین 

سیستم های کنترل آتش تانک های خود را ارتقا می دهیم.

عکس روز

بازديد ريیس و اعضای کمیسیون 
امنیت ملی از مرز میلک

رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
 شورای اسالمی در  اســتان سیستان و بلوچســتان، از مرز میلک 

بازدید کردند.

انتخابات

ایلنا: محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه درباره 
برخی اظهارات مبنی براینکه میرسلیم به نفع یکی از 
دو کاندیدای دیگر اصولگرا کنار می کشد، اظهار کرد: 
ما در سال گذشته قبل از تشکیل جبهه مردمی انقالب 
اسالمی بر اساس مراحلی که در حزب موتلفه طی شد 
و همچنین رای شورای مرکزی، تصمیم گرفتیم هم در 
انتخابات ریاست جمهوری شــرکت کنیم و هم نامزد 
داشته باشــیم. وی با بیان اینکه نظر شورای مرکزی 
 بر کاندیداتوری میرسلیم بود، گفت: در این ساز و کار 
آقای میرسلیم را به عنوان نامزد حزب موتلفه اسالمی 
انتخاب کردیم.حبیبی تصریح کرد: بعد از نام نویسی و 
تایید مهندس میرسلیم بی شک او در مناظرات شرکت 
خواهد کرد البته ما به مسائل انتخابات نگاه نمی کنیم 
و معتقدیم مصلحت کلی اصولگرایان نسبت به مسائل 
موتلفه ارجحیت دارد. همانطور که مصلحت کلی نظام 

بر مصلحت جریان اصولگرایی ارجحیت دارد.
وی با تاکید بر حضور میرســلیم تا پایــان مناظرات 
انتخاباتی گفت: میرســلیم تا پایان مناظرات نامزد ما 
خواهد بــود و پس از پایان مناظرات براســاس نتیجه 
نظرسنجی های اعالم شــده تصمیم نهایی ما گرفته 

خواهد شد.

الیاس حضرتی درباره برنامه اصالح طلبان در انتخابات 
ریاســت جمهوری و چرایی کاندیداتــوری مصطفی 
هاشمی طبا گفت: باید از خود آقای هاشمی طبا پرسید 
که چرا آمده است. او از دوستان قدیمی من و از مدیران 
با سابقه و ریشــه دار این کشور اســت. مسئولیت ها و 
ایده های مختلفی در گذشته داشته، اما من اخیرا توفیق 

زیارت ایشان را نداشتم.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا حضور هاشمی طبا 
می تواند رای شکن باشد نیز گفت: او رای زیادی ندارد 

و آرایش، مشابه دوره قبلی است که کاندیدا شده بود.
مدیرمسئول روزنامه اعتماد درباره تالش اصولگرایان 
برای دور دومی شــدن انتخابات نیز اظهار کرد: تا این 
لحظه احتمــال نمی دهم کــه انتخابات بــه دور دوم 
 کشیده شود و اگر هم کشیده شود آنها موفق نخواهند

شد. 
حضرتی دربــاره تالش اصولگرایان بــرای جذب آرای 
خاکستری نیز اظهار کرد: معموال اصولگراها توان جذب 
آرای خاکستری را ندارند؛ دســت کم تا االن نداشتند. 
االن هم ســخن ها، برنامه ها و ســوابق آنها به شــکلی 
 اســت که نمی توانند در بخش خاکستری جامعه امید 

ایجاد کنند.

دبیر کل حزب موتلفه: 

میرسلیم 
تا پایان مناظرات می ماند

حضرتی: 

اصولگرایان توفیقی در جذب 
آرای خاکستری ندارند

سلیمی نمین: 

قالیباف
مستدل پاسخ داد

موسوی الری :

روحانی کاندیدای اصلی 
جریان اصالح طلب است

نسیم: عباس ســلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی 
در ارزیابی خود از اولین مناظره کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهم به تسنیم گفت که صرف 
نظر از بحث های کارشناسی که برخی کاندیداها مطرح 
کردند اولین مناظره یک واقعیت را به خوبی در معرض 
قضاوت مردم قرار داد .برخالف اینکه آقایان روحانی و 
جهانگیری هر دو به آقای قالیباف حمله و هجمه کردند 

اما موفق نبودند.
سلیمی نمین تاکید کرد: این دو فرد، تهمت های زیادی 
به قالیباف زدند تا او منفعل شود، اما قالیباف به صورت 

مصداقی و با اسناد روشن پاسخ آنان را داد.
این تحلیلگر مســائل سیاســی در بخــش دیگری از 
گفت وگو اظهار داشت: برگزاری این مناظرات و نظراتی 
که در آن مطرح شــد در انتخابات آینده موج  آفرین و 

موجب پرشورتر شدن انتخابات می شود.
به گفته ســلیمی نمین برخی برگزاری این مناظره را 
دوقطبی ارزیابی کردند که موجب تنش آفرینی می شود 
در حالی که بحث های منطقی که در آن از سوی برخی 

کاندیدا صورت گرفت، رشد دهنده خواهد بود.

نایب رییــس شــورایعالی سیاســت گذاری انتخاباتی 
اصالح طلبان گفت: بر اســاس اجماع کلی و نظر آقای 
روحانی بــرای موضوعات رســانه ای و بیــان مواضع 

اصالح طلبی، آقای جهانگیری به صحنه آمدند.
حجت االسالم والمسلمین موسوی الری اظهار کرد:قبل 
از سال با اجماع اعضای شورایعالی به این نتیجه رسیدیم 
که آقــای روحانی کاندیدای اصلی ما باشــند. ایشــان 
همچنان کاندیدای اصلی هستند و هیچ تغییری در این 

موضوع داده نمی شود. 
نایب رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
خاطر نشان کرد: جریان اصالحات با گذر از شرایط پیش 
از سال 92 بر آن شــد تا از همان سال تا به حال با نوعی 
برنامه مثبت به همگرایی در درون سلیقه های مختلفی 
که در دل جبهه اصالحات بوده، برسد. با وجود دشواری ها 
با تصمیم گیری هایمان در ســال 92 پیروز شدیم و در 
سال های 94 و 95 نیز توانســتیم قدم های دیگری بر 
داریم. وی ادامه داد: در سال 96 بر آنیم تا همان تجربه ها 
را تقویت کنیم و باز نتایجی که در گذشته پیروزی ما را 

رقم زد به دست آوریم. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اگر آمریکایی ها 
تصور می کنند می توانند بر انتخابــات ایران تاثیر بگذارند، 
کامال در توهم هســتند زیرا ملت ایران ملت هوشیار است و 

دشمنانش را می شناسد.
حســین دهقان در گفت وگــوی اختصاصی بــا تلویزیون 
روسیاالیوم در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است سیاست 
واشنگتن در تعامل با تهران بر اساس نتایج انتخابات آینده 
ریاست جمهوری ایران و پیروزی اصالح طلبان یا محافظه 
کاران تغییر کند؟ گفت: اینها الفاظ و واژگانی است که دنیا 
با آن بازی می کند و هر کسی بر اســاس تمایل خود از آنها 
استفاده می کند، اما واقعیت های میدانی کامال با آن متفاوت 
است. اول اینکه اگر آمریکایی ها تصور می کنند می توانند 
بر انتخابات ایران تاثیر بگذارند، کامال در توهم هستند. زیرا 
ملت ایران ملت هوشیار است و دشــمنانش را می شناسد 
و بر خالف خواســت دشــمن عمل می کند. آمریکایی ها و 
انگلیسی ها و شبکه های مختلف رسانه ای آنها می خواهند 
 )می گوینــد( از یک طــرف در برابر طــرف دیگر حمایت 

کنند.
وزیر دفاع کشــورمان ادامه داد: به آنها می گوییم مســائل 
این طور نیست و ملت ما بر اساس شرایط زمانی خاص خود 
تصمیم گیری می کند. به همین علت در زمان شــرکت در 
انتخابات به آمریکا یا انگلیس نگاه نمی کنند. ملت ایران به 
طور کامل می داند آنها گشایشی برای ایران ندارند. ایرانی ها 

برای تحقق عزت خود تالش می کنند، این مسئله در بیش 
از سی سال گذشته ثابت شده است که ملت ایران در مسیر 
روشنی برای تحقق اهدافش حرکت می کند. بدون شک به 
مسائل بر اساس شرایط خاصش نگاه می کند و هدف اساسی 

را فراموش نمی کند.
دهقان درباره ادامه نشســت های آستانه در مورد آتش بس 
در سوریه و نقش ایران در حل بحران سوریه افزود: مذاکرات 
آستانه مذاکرات مثبتی است که هدف از آن قرار دادن دولت 
و مخالفان ســوری در کنار یکدیگر اســت. این مذاکرات با 
حضور مخالفان و گروه های مسلح سوری ادامه پیدا خواهد 
کرد. مسئله مهم آن اســت که طرف هایی که در مذاکرات 
شرکت می کنند، سوری و نه کشــورهای طرفدار تروریسم 
بین الملل هســتند. همه کســانی که به مذاکرات آســتانه 
می آیند و اعالم می کنند تروریســت نیستند، می توانند در 
مذاکرات شرکت کنند. به این صورت می توان تروریست ها 
را از بقیه تشخیص دارد. وی خاطرنشان کرد: تروریست ها 
عامل ویرانی و قتل مردم هســتند و کسانی که در مذاکرات 
آستانه شرکت می کنند، چنین رفتاری ندارند و خواسته ها 
و اعتراضاتی دارند. به همین علت مذاکرات آستانه باید ادامه 
پیدا کند و موفقیت آمیز باشد. بررســی ادامه آتش بس در 
سوریه در دستور کار مذاکرات آستانه است. این مسئله باید 
تضمین شود. امکان ارســال کمک های انسانی هم اهمیت 
دارد. راه ها هم باید باز شود تا مردم بتوانند آزادانه تردد کنند. 

عملیات مسلحانه و نیز تجهیز به سالح هم باید متوقف شود 
تا پس از آن فضای آرامی ایجاد شود که اجازه گفت وگوهای 
سیاســی را بدهد. همه اینها برای آن اســت که حق تعیین 

سرنوشت به مردم داده شود.
از تشکیل ائتالفی اسالمی در سطح جهان خوشحال 

می شويم
وزیر دفاع کشورمان درباره ســخنان بعضی مقامات سابق 
ایران در مورد تسلط این کشور بر چهار پایتخت عربی تصریح 
کرد: اینها اظهارنظرهای شخصی اســت. موضع جمهوری 
اسالمی ایران روشن اســت. بعضی افراد نظرات خاص خود 
را بیان می کنند و لزوما مطابق دیدگاه نظام نیست. رفتار ما 

قابل درک است.
 دهقــان درباره ســخنان اخیر ســفیر ایــران در بغداد در 
مورد بازنگری در ترســیم مرزهای دو کشور گفت: ما هیچ 
 بحث جدیــدی از طرف خود بــا عراق درباره این مســئله 

نداریم. 
توافق نامه ای در ســال 1975 درباره اختالفات مرزی بین 
دو کشور امضا شــد. در دوره صدام، او جنگ را به این دالیل 
آغاز کرد، اما این توافق نامه بین المللی اســت و هیچ طرفی 
نمی توانــد آن را نقض و لغو کنــد. صدام ایــن توافق نامه 
 را پاره و ســپس جنــگ را آغاز کرد و هشــت ســال ادامه

داشت.
وی تصریح کرد: پس از آن، عراق در مرحله اشغالگری آمریکا 
وارد شد. مهم نیست چه دولتی در عراق است، این توافق نامه 
در زمان شاه )مخلوع( امضا شد و توافق نامه ای بین دو کشور 
و زیر نظر سازمان ملل است و ما به آن احترام می گذاریم و 
از دولت عراق می خواهیم تا بندهــای آن را اجرا کند. آقای 
مسجدی بر این اساس، این مســئله را مطرح کرده است تا 
پیگیری شود و باز کردن مسئله جدید و مناقشه جدید با عراق 
مطرح نیست. عراق کشور همسایه و دوست ماست و روابط 
جدی با این کشور در ســطوح مختلف داریم، اما اجرای این 

توافق نامه به دو طرف و اراده آنها بستگی دارد.
وزیر دفاع کشورمان در پایان درباره امکان تشکیل ائتالفی 
بین ایران، عراق و سوریه پس از نابودی داعش خاطر نشان 
کرد: شعارهایی را درباره هالل شیعی و قمر سنی می سازند. 
هدف از این اقدام، ایجاد مشــکالت و معضالتی در جوامع 
اسالمی اســت؛ این مســئله به هیچ وجه مطرح نیست. ما 
از تشــکیل یک ائتالف اسالمی در ســطح جهان خوشحال 
خواهیم شــد. همه ما یک امت بزرگ هستیم و خواست ما 

هم همین است.

ايرانی ها برای تحقق 
 عزت خود تالش

 می کنند، اين 
مسئله در بیش از 
سی سال گذشته 

ثابت شده است

وزير دفاع:

آمریکا در توهم تاثیرگذاری بر انتخابات ایران است
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روابط عمومی جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

 رشد 24درصدی تولید آبزیان خوراکی در استان اصفهان

تعدیل ۲۳ هزار نیروی کاری در اصفهان طی یک سال گذشته
سید محمد جواد ابطحی ، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: طی یک سال اخیر طبق برآورد ما ۲۳ هزار نیروی کاری در استان اصفهان 

توسعه روابط تجاری اصفهان وآلمان بیکار شده اند.
در حوزه سالمت

رییس هیئت تجاری آلمان در بخش های پزشکی،دارویی و خدمات 
بهداشتی برای توســعه همکاری دو طرفه دراین زمینه با اصفهان 

اعالم آمادگی کرد.
گرت اشمیت در این دیدار استان اصفهان را از ظرفیت های باال در 
زمینه های مختلف همکاری با آلمان برخوردار دانست و گفت:هیئت 
تجاری برلین شامل تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی،تدارکات 
و لجســتیک دارویی،تکنولوژی وکیوم ،اندازه گیری اپتیک ،آنالیز 
ذرات و لوازم پزشــکی آماده همکاری تجاری با ایران به ویژه این 

استان است.
وی افزود : محدودیتی در روابط تجاری با ایران نیست و شرکت های 

آلمانی آماده برقراری ارتباط با همتایان ایران هستند. 
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان هم در این دیدار، استان 
اصفهان را در بخش های صنعتی ،کشــاورزی و پزشــکی یکی از 
استان های پیشرو درکشور برشمرد و گفت: بسترهای الزم توسعه 

روابط تجاری و سرمایه گذاری این استان با برلین فراهم است.
قاســم علی جباری افــزود : اصفهان با داشــتن مراکــز آموزش 
پزشــکی،واحدهای تولیدی دارویی و لوازم پزشکی ایران توانایی 

برقراری همکاری  دراین زمینه با آلمان را دارد.

در شهر

قیمت انواع
پرینتر عکس -  فوتو پرینتر

بازار

خبر

مدیر کل راه آهن اصفهان خبرداد:

هزینه 6000 میلیارد ریالی برای 
راه آهن اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: کل 6 هزار میلیارد ریال 
اعتبارات بدون گرفتن ریالی از استان، از مرکز گرفته شده 
و از اعتبارات بخش راه آهن است که در حوزه های مختلف 
از جمله ساخت و بازسازی ایستگاه، ۲ خطه کردن ریل، 
نمازخانه، سکوهای مســافری و پل های زیرگذر هزینه 
شده است. حسن ماســوری بیان کرد: در سال گذشته 
4 ایســتگاه راه آهن در ده آباد، گز، مد آباد و فیروزآباد با 
اعتبار ۲۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است که 
باکاهش ترافیک مسیر، ایمنی باالتر و ترافیک کمتر را به 
همراه دارد. وی همچنین از پیشرفت 60 درصدی طرح 
دو خطه کردن مسیر راه آهن میبد - زرین شهر خبر داد و 
گفت: این طرح ظرف یک سال آینده به بهره برداری می 
رســد اعتبار این طرح 5 هزار و 700 میلیارد ریال است 
که در شش ماه دوم امسال به بهره برداری خواهد رسید. 
ماسوری بیان کرد: با اجرای این طرح ها مسیر راه آهن یزد 
تا قم دو خطه خواهد شد که مزایایی چون ترافیک سبک 
تر، ظرفیت بیشتر و صرفه جویی اقتصادی خواهد داشت. 
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در مسیر کاشان- مشهد 
فقط قطار درجه یک برای جابه جایی مســافران وجود 
دارد و تقاضاهایی برای راه انــدازی قطار درجه ۲ و ۳ به 
علت قیمت پایین تر داشتیم در طرحی پیشنهاد کردیم تا 
نرخ بلیت قطار این خط شناور باشد. وی افزود: با توجه به 
اینکه در ساعت های غیر پیک سفر، ضریب اشغال مسافر 
در این خط به زیر 60 درصد می رسد شرکت های قطار 
باید این طرح را در دستور کار قرار داده و هر چه زودتر آن 
را اجرایی کنند. وی خاطرنشان کرد: به طور جد پیگیر 
این طرح هستیم تا بلیت های قطار هم مانند بلیت های 
هواپیما شــناور باشــد و این طرح هر چه زودتر در خط 
کاشان - مشهد اجرا شود تا هموطنان عزیز بتوانند با قطار 
درجه یک و قیمت مناسب، سفری زیارتی داشته باشند. 
ماسوری درباره عبور خط قطار سریع السیر از کاشان گفت: 
این طرح منتفی است و به احتمال زیاد این خط که تهران 

را به اصفهان منتقل می کند از میمه عبور خواهد کرد. 

امام جمعه موقت اصفهــان گفت: هم اکنون رکود در کشــور ما بیداد 
می کند که متعاقب آن بیکاری است؛ یعنی در شرایطی که اقتصاد و بازار 

راکد است پیشرفتی در اقتصاد رخ نمی دهد.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی رهبر اظهار داشت: دولت به عنوان 
اینکه تورم را کاهش دهد فعالیت هایی انجام داده و بارها بیان شده که 
تورم کاهش یافته است، اما چرا این کاهش تورم بر زندگی مردم تاثیری 

ندارد و ما اثری از آن در وضع زندگی و معیشت مردم نمی بینیم.
وی ادامه داد: صنایع بسیاری تعطیل و تعداد زیادی از جوانان شاغل در 
آن بیکار شده اند. تعداد دیگری از بیکاران نیز به دلیل واردات بی رویه 
اجناس از کشورهای خارجی شغل خود را از دست داده اند.در مجموع 
دولت بعدی باید چالش ها و ضعف ها را پیدا کــرده و در جهت رفع آن 

اقدام کند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشــاره به کمبود دام سبک در 
اصفهان، گفت: احتمال دارد تا یک ماه آینده نرخ گوشــت قرمز بین 

۱000 تا ۲000 تومان در اصفهان کاهش یابد.
رضا انصاری در خصوص وضعیت بازار گوشــت با توجه به گرانی این 
فرآورده پروتئینی در پایتخت، اظهار داشــت: برخی رسانه ها بر این 
گرانی ها دامن می زنند وگرنه نرخ گوشــت قرمز در اصفهان افزایش 
 نداشــته اســت. انصاری همچنین تاکید کرد: قیمت گوشت گوساله 
به دلیل تامین نیاز دیگر استان ها و ارسال به دیگر شهرها حدود ۱000 
تومان افزایش داشته اســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود 
دام سبک به دلیل جابه جایی عشایر در مناطق قشالق و ییالق مواجه 
هســتیم، تصریح کرد: برای ماه رمضان احتمال گرانی گوشــت قرمز 

وجود ندارد . 

رکود در کشور 
بیداد می کند

ماه رمضان افزایش 
نرخ گوشت نداریم

تجمع اعتراض آمیز بازنشستگان فوالد در اصفهان

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: 
بهره های بانکی، آفت اشتغال است. خواسته کارگران افزایش 
حقوق نیســت بلکه کاهش نرخ بهره های بانکی است و باید 
کمپین های فرهنگی برای نه گفتن به خرید کاالهای خارجی 

و کاهش نرخ بهره بانکی تشکیل دهیم.
محسن نیرومند اظهار کرد: تشکل های کار و کارگری همیشه 
در امر خدمت گزاری به ما کمک کردند، 65 درصد جمعیت 
اصفهان مختص به جامعه کارگری و تشــکل های مربوط به 
آن اســت. وی گفت: طبق قانون، افزایــش حقوق کارگران 
باید معادل تورم باشــد، اما با وجود تورم ۳0 یا 40 درصدی 
در بعضی سال ها بیش از ۲0 درصد افزایش حقوق نداشتند، 
برخی مواقع با وجود نگرفتن حقــوق بیش از چند ماه کار را 

تعطیل نمی کنند.
مدیــرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: نرخ بیکاری استان اصفهان باالتر از متوسط کشور 
است. ما صنعتی ترین استان کشــور هستیم، اما اقتصادمان 
بیشتر آســیب می بیند. کمبود نذورات آسمانی نیز موجب 
بیکاری کشاورزان می شود و نرخ بیکاری را ۲ درصد بیشتر از 

متوسط کشور افزایش داده است.
نیرومند اظهار کرد: مدیران باید تغییرات رویه دانش محور و 
به روز را برای تولید داشته باشند، در همین استان اصفهان 

مدیرانی داریم که کارخانه های تعطیل شده را احیا می کنند و 
مدیرانی داریم، که موجب بیکاری تعداد زیادی کارگر شده اند 

که این نشان از اهمیت مدیریت دارد.
وی با اشاره به اینکه ما ثروت داریم، گفت: پلی اکریل، کاشی 
نیلو و برخی دیگر از کارخانه های ما فقط مشکل مدیریت دارند 

و کمبود منابع نداریم بلکه فقط باید مدیریت را تغییر داد.
وی تاکید کرد: در سال ۹6 ستادی با عنوان حمایت از اشتغال 
پایدار تشکیل می شود که با توجه به بودجه ای که برایش در 
نظر گرفته شــده کمک عمده ای در زمینه اشتغال زایی به ما 
خواهد کرد، باید یادآور شد که در سال ۹5 اعتراضات کارگری 

۳۱ درصد کاهش داشت.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به شرایط فعلی 
بازار مسکن گفت: در بررســی های نموداری بازار مسکن 
همواره فرازوفرودهای زیادی مشــاهده می شود و طبق 
روال هرساله در 4 ماه ابتدایی سال در رکود به سر می برد.

عبدالرسول جان نثاری در رابطه با وضعیت بازار مسکن در 
سال گذشته گفت: اتفاقی که اثرگذار باشد و بتواند شرایط 
این بازار را متحول کند، رخ نداد و همین امر باعث شــد 

رکود این بازار تداوم داشته باشد.
جان نثاری در ادامه بیان داشــت: آماری کــه از وام های 
اعطایی بانک ها به متقاضیان تسهیالت مسکن به دست 
آمده است؛ قابل توجه نبوده و عمال تاثیر چندانی بر رشد 
تقاضای این بازار نداشــته و محرک خوبی برای خروج از 

رکود بازار مسکن محسوب نشده است.
وی بازار مسکن را از دو جهت مورد نقد قرار داد و تصریح 
کرد: در بخش ساخت وساز بازار مسکن وضعیت پروژه های 
در حال اجرا، افرادی که در این پروژه ها مشــغول فعالیت 
هستند، تولید مواد اولیه موردنیاز برای ساخت ساختمان 
تغییر محسوســی نداشــته و همین طور بر اســاس آمار 
خریدوفروش های مربوط به این حــوزه از بازارهای مالی 
که در سیستم ثبت شده ، اتفاق خاصی نیفتاده و رشدی 

مشاهده نشده است .

جان نثاری در ادامه خاطرنشــان کرد: رونق بازار مسکن 
را نباید در قالب افزایش قیمت و تعــداد معامالت ملکی 
ببینیم بلکه این بازار زمانی از رکود خارج می شــود که با 
افزایش تولید، اشتغال و بهبود وضعیت کار همراه باشد تا 

به رونق در اقتصاد منجر شود.
 جان نثاری در رابطه با پیش بینی بازار مسکن در سال ۹6 
گفت: در حال حاضر رکود بر بازار مسکن حکم فرماست و 
با توجه به اینکه در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار می شود، باید دید که تحوالت سیاسی چه تاثیری 
بر بازار مســکن می گذارد و این امر با گذر زمان مشخص 

می شود.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد:

عدم کارآمدی پرداخت های بانکی در رونق ساخت و ساز

دیدگاهتعاون

مدیر کل اداره تعاون استان اصفهان:

بهره های بانکی، آفت اشتغال است

Inkjet 1430 - اپسون

1,010,000
تومان

1,050,000
تومان

SELPHY CP1000 - کانن

360,000
تومان

370,000
تومان

SELPHY CP1200 - کانن

475,000
تومان

480,000
تومان

سکه تمام بهار آزادی
11,860,000 ریال)طرح جدید(

6,780,000 ریالنیم سکه

3,790,000 ریالربع سکه

2,560,000 ریالسکه یک گرمی

0 1,171,57 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

شــب های بلند و گرم تابســتان زمــان مناســبی برای 
شب نشینی ها و دید و بازدیدهاست. شهر اصفهان به دلیل 
قرار گرفتن در اقلیم خشــک، بهره زیادی از وسایل خنک 
کننده می برد.کولرهای آبی در طول شبانه روز بی وقفه کار 
می کند و همه این عوامل سبب می شــود تا در شش ماهه 
نخست سال مصرف انرژی در اصفهان زیادتر از حد معمول 
شود.هر ســاله عادت کرده ایم تا وزارت نیرو هشدارهایی را 
برای کمبود آب و برق در اکثر نقاط کشــور اعالم کند و در 
بین این مناطق همواره نام اصفهان به چشم می خورد.این 

هشدارها باعث می شود تا مردم نگران شــوند و اندکی در 
الگوی مصرف خود تغییر ایجاد کنند ولــی با هجوم اولین 
توده گرم، مصرف ها به اوج خود می رسد.درباره کمبود آب و 
مشکالت ناشی از آن انواع هشدارها و آمار ها اعالم شده است. 
وضعیت کنونی زاینده رود نشان از مصرف نادرست آب در 
مناطق مختلف اصفهان دارد.در کنار کمبود آب ،چند سالی 
است که شاهد هشدارهایی درباره کمبود برق و قطع شدن 
آن هســتیم. به گفته معاون توزیع شرکت توانیر با توجه به 
رشد 5 درصدی مصرف در تابستان پیش بینی می شود که 

حدود۲00ساعت مشــکل تامین برق در تابستان به وجود 
بیاید. محمودرضا حقیقیان معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر با بیان اینکه بار الکتریکی امســال 5 درصد افزایش 
خواهد داشــت، اظهار کرد: قطعا در بخش توزیع مشــکلی 
وجود نخواهد داشت، اما ممکن اســت به دلیل ضعف های 

شبکه در بخش فوق توزیع دچار مشکل شویم.
وی ادامه داد: امید می رود که برنامه ریزی ها مطابق ســال 
گذشــته پیش رود و در بخش تولید نیز با مشــکل روبه رو 
نشویم. به طور کلی باید گفت که خاموشی عمومی در کشور 
نخواهیم داشت، اما ممکن اســت به طور مقطعی در بعضی 
قسمت ها شــاهد قطع برق باشیم.شــهر اصفهان به سبب 
جمعیت زیاد و شــرایط آب و هوایی از جمله شــهرهای پر 
مصرف در کشور اســت. بنا بر آمار ارائه شده مقدار مصرف 
برق در سال گذشه 7 درصد بیشــتر از سال ۹4 بوده است.
اگر این مقدار مصرف در سال ۹6 هم ادامه یابد برق اصفهان 
دچار مشکل اساســی خواهد شــد.مدیرامور برق اصفهان 
سرانه مصرف در هر خانواده را 8 کیلووات در روز اعالم کرد و 
گفت که در بخش تجاری بیشتر از بخش خانگی برق مصرف 
می شــود.مهران نصر افزود:» با توجه بــه برنامه ریزی های 
صورت گرفته برای عبور از پیک بار مصرف در تابستان سال 
۹6، اگر سرانه مصرف هر خانواده ۲ کیلووات ساعت در روز 
کاهش یابد ۳0 هزار مگاوات در مصــرف برق صرفه جویی 

می شود.«
نصر افزود: اگر صرفه جویی های مذکور در این زمینه انجام 
شــود نیاز به نیروگاه های جدید که تنهــا در مدت ۱5 روز 

تابستان به کار می آیند، نیست.
مدیر امور برق مرکز اســتان اصفهان از راه اندازی سیستم 
جدید مدیریت شبکه خبر داد و بیان کرد: در گذشته هنگام 
قطعی برق نیروها به محل اعزام می شدند و عملیات اتصال 
برق را انجام می دانــد، اما در برنامه ســال جاری در برخی 
مناطق، مدیریت برق شبکه با سیســتم کنترل از راه دور از 
مرکز فرماندهی انجام می شود. وی افزود: بر همین اساس در 
برنامه سال آینده مجهز کردن 50 نقطه دیگر بر اساس این 
سیستم در دستور کار قرار دارد. به نظر می رسد بخش اعظم 
مصرف برق در اصفهان بــه کاربرد کولر های آبی اختصاص 
دارد.در کنار کولرهای آبی ،چراغ های پر نور برخی از مغازه ها 

از دیگر علل مصرف زیاد برق در اصفهان است.

تابستان اصفهان را پرنور کنید؛

۲ کیلووات صرفه جویی لطفا!

 به نظر می رسد 
بخش اعظم مصرف 
برق در اصفهان به 
کاربرد کولر های 

آبی اختصاص دارد.
در کنار کولرهای 

آبی ،چراغ های پر 
نور برخی از مغازه ها 
از دیگر علل مصرف 
زیاد برق در اصفهان 

است

با نزدیک شدن به فصل گرما و تابستان در سبک زندگی شهروندان تغییراتی ایجاد می شود. سعید 
گرم شدن هوا در مصرف بیش از پیش انرژی برق دخالت دارد.کم کم وسایل گاز سوز چون نریمانی

بخاری خاموش می شوند و دوران وسایلی چون کولر و پنکه فرا می رسد.

با نگرش بر توسعه آبزی پروری و تولید آبزیان استان مبتنی بر بهره وری و استفاده 
بهینه از منابع آبي و تولید آبزیان، در سال گذشته، 6576 تن انواع آبزیان خوراکی 

) انواع ماهیان گرم آبی، سردابی و خاویاری( در مناطق مستعد استان تولید شد.
این میزان تولید شامل رشد ۲4 درصدی نسبت به سال گذشته بوده که از این میزان 
تولید 4845 تن مربوط به ماهیان سردابی )قزل آال( بوده است که در این خصوص 

شهرستان هاي سمیرم با ۱6۱5 تن )۳۳درصد(، فریدونشهر با ۱0۲0 )۲۱ درصد(، 
اصفهان با ۱000 تن )۲0 درصد(، گلپایگان با 4۱7 تن )۹ درصد( و چادگان با ۲50 تن 
)5 درصد( به ترتیب رتبه هاي اول تا پنجم را در سطح استان در زمینه تولید ماهیان 
سردابي )قزل آالی رنگین کمان( کسب کردند؛ همچنین تولید این ماهي در سال ۹5 
نسبت به سال ۹4 در استان از رشد ۳8 درصدي برخوردار بوده است. تولید ماهیان 

سرد آبی در استان با روش های مختلف و متنوعی و با بهره برداري از آب هاي شیرین 
و لب شور تولید و به بازار عرضه می شود. از جمله طرح های مهم آبزی پروری می توان 
به مزارع منفرد پرورش ماهی قزل آالو استخرهای ذخیره آب کشاورزی اشاره کرد. 
استخرهاي ذخیره آب کشاورزي با بهره برداري از منابع آبي خرد نظیر چاه ها و قنوات 
به عنوان یکي از روش هاي ارتقای بهره بردراي از منابع آبي مطرح بوده که هر ساله 
کشاورزان زیادي در قالب این طرح در کنار فعالیت هاي کشاورزي خود مبادرت به 
پرورش این ماهیان مي کنند که در واقع این روش مصداق عملی از اجرای اقتصاد 
مقاومتی در حوزه شــیالت و آبزی پروری قلمداد می شود، طرح پرورش ماهی در 

قفس و پرورش ماهی در دریاچه ها از دیگر روش های آبزی پروری در استان است.

کارگران بازنشسته فوالد و ذوب آهن صبح دیروز در مقابل اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تجمع کردند.

به گزارش تسنیم از اصفهان، با وجود قول های بسیاری که برای 
برطرف شدن مشکل کارگران بازنشسته فوالد و ذوب آهن داده 
شده است این کارگران همچنان برای دریافت حقوق خود با 
مشکل روبه رو هستند. در ادامه تجمعات بازنشستگان فوالد و 
ذوب آهن در ماه های اخیر این بار این کارگران اعتراض خود را 

به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بردند.
کارگران صبح دیــروز در مقابل ســاختمان اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان تجمع کرده و خواستار 
رسیدگی به وضعیت خود و پرداخت مطالباتشان شدند. یکی 
از این کارگران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان اظهار 
داشت: ابتدا امور بازنشســتگان فوالد زیرنظر وزارت معادن و 
فلزات بود، سپس زیر نظر وزارت صنعت و معدن قرار گرفت و 

بعد از آن زیر نظر وزارت تعاون قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
هیچ یک از این دستگاه ها به مشــکالت ما رسیدگی نکردند، 
گفت: ما اکنون زیر نظر وزارت تعاون قــرار داریم اما آنها نیز 
به مشکالت ما بی توجه هســتند. این بازنشسته فوالد درباره 
معوقات پرداخت نشده، گفت: حقوق ما را از پیش از عید نوروز 
تا کنون پرداخت نکرده اند، عالوه بر این معوقات نیز داده نشده 
و مشکل بیمه نیز داریم؛ همچنین از سال 86 تاکنون هر مبلغی 
که اضافه شــده را پرداخت نکرده انــد. وی ادامه داد: خرج ها 

چندین برابر شده و جیب ما خالی است. 
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يادداشت
گروه لهستانی باالخره در تهران اجرا کرد

گروه لهستانی پارتیزانت که حضورش در ایران با حواشی از جمله لغو نشست خبری 
این گروه همراه بود، باالخره جمعه شــب در تاالر وحدت تهران روی صحنه رفت و 

گزیده ای از موسیقی فیلم های کالسیک را برای مخاطبان ایرانی اش اجرا کرد.

بامسئوالن

درشهر

تقریبــا ســه ســالی می شــود که 
جشنواره بین المللی فیلم فجر )که 
همزمان با جشــنواره فیلم فجر در 
بخش ملی در بهمن ماه هر ســال برگزار می شــد( مستقل 
شده است. هر سال با آمدن اردیبهشــت ماه، تهران میزبان 
برگزاری جشــنواره جهانی فیلم فجر می شود. بزرگ ترین 
رویداد فرهنگی کشــور برای نخســتین بار در سال 1361 
کار خود را در بحبوحه جنگ تحمیلی و در شهر تهران آغاز 
کرد. در طول 35 دوره ای که از عمر این جشنواره می گذرد، 
به مرور به جایگاه مهمی برای کشــف فیلمسازان جوان و با 
استعداد تبدیل شد؛ فیلمســازانی از نسل های مختلف که 
هر کدام دغدغه های خــاص خود را دنبال مــی کردند؛ از 
ابراهیم حاتمی کیا و کمال تبریزی گرفته تا مجید مجیدی و 
اصغر فرهادی در ادوار گذشته و فیلمسازان جوانی همچون 
محمدحسین مهدویان و سعید روســتایی که در سال های 
اخیر با فیلم های خود در جشــنواره درخشــیده و تحسین 
منتقدین و سینماگران را به همراه داشته اند؛ جشنواره ای که 
کارگردانان، نویسندگان و تهیه کنندگان بنامی را به جامعه 
سینمایی ایران معرفی کرده است. اما بحث بین المللی شدن 
جشنواره و اضافه شدن آن به بخش ملی، از سال 1374 رخ 
داد که طی این سال ها همزمان با جشنواره فیلم فجر، بخش 
بین الملل نیز به اکران فیلم های خارجی زبان از آسیا، اروپا و 
آمریکا اختصاص داشته است و بخش های گوناگون ازجمله 
ســینمای ســعادت )مســابقه بین الملل(، جلوه گاه شرق 
)پانورمای سینمای کشورهای آســیایی و اسالمی( و جام 
جهان نما )جشنواره جشنواره ها( به همراه جوایزگوناگونی به 

برندگان اهدا می شود؛ همچون جایزه مصطفی عقاد که به آثار 
اخالقی با تم مذهبی و دینی تعلق می گرفت و جایزه محمد 
امین)ص( برای نکوداشت نام پیامبر اسالم. اما در اردیبهشت 
ماه سال 94 طبق تصمیم جناب ایوبی رییس وقت سازمان 
سینمایی، بخش بین الملل از بخش ملی جدا شده و به صورت 
مستقل کار خود را آغاز کرد که در همان ابتدا با حاشیه های 
فراوانی همراه بود. از جمله عناوینی که برای جشنواره انتخاب 
شده بود، عبارت است از »جشنواره بین الملل فیلم ایران« که 
بالفاصله بعد از آن با واکنش های منفی بسیاری، همراه و در 
آخر نتیجه بر ماندن نام فجر )مثل دوره گذشته( بر جشنواره 
بود. اما طی سه ســالی که از برگزاری این رویداد می گذرد 
اتفاقات گوناگونی را در آن شاهد بوده ایم. موافقان این جدایی 
بخش ملی از بین الملل معتقد بر این بوده اند که این اتفاق، 
باعث تاثیر موثر در ارتقای کیفــی فیلم ها، حضور میهمانان 
خارجی و تعامل با فیلم ســازان سرتاسر دنیا، داشتن هویت 
مستقل و تداخل نداشتن جشــنواره با جشنوارهای مطرح 
جهانی از جمله  فیلم برلین بوده است. در مقابل عده ای هم 
در جایگاه مخالف، نظراتی را ابراز داشــته اند که مهم ترین 
آنها تحمیل هزینه اضافی در جهت برگزاری این جشــنواره 
بود که طبیعتا بودجه نســبتا زیادی را شامل می شود. اما با 
وجود همه این بحث ها و نظراتی که طی این مدت از روی کار 
آمدن بخش بین الملل جشنواره می گذرد شاهد سالن های 
خالی از تماشاگر، عدم اســتقبال از فیلم های اکران شده در 
جشنواره و عدم رغبت فیلم ســازان مطرح جهانی برای ارائه 
فیلم های خود به این فســتیوال، در کنار نمایش فیلم هایی 
بوده ایم که در سال های گذشته ساخته شده و به عنوان اکران 

اول در جشنواره محسوب نمی شــوند؛ اقدامی که از اول با 
نگاهی غیرکارشناسانه مواجه شد و نتایج آن را در سه دوره 
بدون هیچ گونه خروج و نتیجه محسوســی شاهد بوده ایم. 
حتی برگزاری ورکشــاپ های فیلم سازی با کارگردان های 
مطرح در حاشیه جشــنواره نیز کمک چندانی به استقبال 
پرشور و رونق بخشی به فضای جشنواره نکرده است. تصمیم 
اشــتباهی که مجددا در مورد جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان اصفهان گرفته شد و در همان سال 94 قرار بر این 
شد که جشــنواره در دو بخش مجزا و در 2 شهر برگزار شود 
که درنتیجه بخش نوجوانان در همدان، برگزار و قرار بر این 
شد که بخش کودک در اصفهان برگزار شود که البته هنوز 
برگزار نشــده اســت و این تصمیمی بود که بهت و حیرت 
بسیاری را به همراه داشت. جشنواره ای که سال های سال با 
عنوان کودکان و نوجوانان برگزار می شد، به یکباره با تصمیم 
ناگهانی، جدا و با بالیی مواجه شــد که بر سر جشنواره فیلم 
فجر آمد. اما خوشبختانه قرار بر این شد که امسال اصفهان 
میزبان برگزاری هر دو بخش در تیر مــاه و در ایام عید فطر 
باشد و دوباره جشــنواره کودکان و نوجوانان در اصفهان به 
روال قبلی خود بازگردد. همچنین در کنار آن با وجود همه 
اتفاقاتی که در مورد جشــنواره بین المللــی فیلم فجر رخ 
داد، زمزمه هایی برای بازگشــت مجدد آن به بخش ملی در 
بهمن ماه سال جاری به گوش می رسد که امیدواریم صحت 
داشته باشد و دیگر شاهد چنین اقدامات غیر کارشناسی و 
نسنجیده ای نباشــیم؛ اقدامی که بهتر بود با مشورت با اهل 
فن و با نگاه کارشناسی و دقیق انجام می شد تا دیگر شاهد 
صرف هزینه های اضافی از بودجه کشور در این رابطه نباشیم.

۱۰ ارديبهشت ماه انجام می شود؛

 برگزیدگان فیلم کوتاه تهران در 
»پاتوق فیلم کوتاه اصفهان«

برنامه »پاتــوق فیلم کوتــاه اصفهــان«، در روز دهم 
اردیبهشت ماه به اکران آثار برگزیده فیلم کوتاه تهران 

اختصاص دارد.
به گزارش ایمنا، پاتوق فیلم کوتاه اصفهان که به همت 
انجمن سینمای جوانان اصفهان و دفتر تخصصی سینما، 
یکشنبه هر هفته در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 
برگزار می شود، برنامه این هفته خود را به نمایش آثار 

برگزیده فیلم کوتاه تهران اختصاص داده است.
در ایــن برنامه فیلم های »نســبت خونی« ســاخته 
حســین امیری و پدرام پــور امینی، »هنــوز نه« به 
کارگردانی آریــن وزین دفتری، »روشــویی« از جابر 
زمانی، »999999999« اثر کریم عظیمی و »کشتی 
 شکســته« به کارگردانی کلودینــد دوراند، به نمایش 

در می آید.
گفتنی اســت هامون شــیرازی پس از اکران، به نقد و 

بررسی این فیلم ها می پردازد.
عالقه مندان برای شــرکت در این پاتــوق می توانند 
امروز رأس ساعت 17 تا 19 به سالن سینما تک انجمن 
ســینمای جوان ایران واقع در مجتمع فرهنگی هنری 

فرشچیان مراجعه کنند.

فعالیت ۱۲ موزه خصوصی در سطح استان؛

  میراث فرهنگی توان حمایت 
از مجموعه داران را ندارد

رییس انجمن موزه داران استان اصفهان گفت: در سطح 
اســتان اصفهان 12 موزه خصوصی فعالیت می کنند 
که اکثر آنها با هزینه  شــخصی اداره می شود و میراث 

فرهنگی توان حمایت مالی از مجموعه داران را ندارد.
عباس نکویــی در گفت وگو بــا خبرنگار تســنیم در 
اصفهان، پیرامون نقشــه پراکندگی موزه  در ســطح 
شهر و اســتان اصفهان اظهار داشــت: اکثر موزه های 
شهر اصفهان، دولتی و به صورت متمرکز هستند اما در 
شهرستان هایی نظیر انارک، باغ بهادران، نطنز، بادرود، 
کاشــان، شــهرضا و گز و برخوار، موزه های خصوصی 

فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در ســطح اســتان اصفهــان 12 موزه 
خصوصی فعالیت می کنند که اکثر این موزه ها با هزینه  
شخصی اداره می شود و میراث فرهنگی توان حمایت 

مالی از مجموعه داران را ندارد.

مسئول تئاتر حوزه هنری اصفهان:

فقر سالن تئاتر در اصفهان به وضوح 
احساس می شود

مسئول تئاتر حوزه هنری اصفهان گفت: بزرگ ترین محدودیت تئاتر 
در اصفهان، کمبود سالن است و به نظر بنده، ما حتی یک سالن تئاتر 
در اصفهان نداریم. رسول هنرمند افزود: من یک بار این مسئله را عنوان 
کردم و مسئوالن تعجب کرده و پرسیدند مگر می شود در شهر بزرگی 
همچون اصفهان سالن تئاتر نداشته باشیم؟ مسئول تئاتر حوزه هنری 
اصفهان گفت: سالن تئاتر، سالنی است که به جز تئاتر هیچ اتفاق دیگری 
در آن نیفتد، مانند مجموعه سالن های تئاتر شهر تهران که در آن فقط 
تئاتر اجرا می شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر در تاالر هنر که دارای 
2 سالن است، بجز تئاتر، اکران فیلم و سمینار و نقد فیلم  هم داریم؛ واقعا 

در اصفهان فقر سالن به وضوح دیده می شود.

تفکیک های 
غیرکارشناسی 

 »دیوید بکام«؛ با شمشیر و زره 
در صحنه »شاه آرتور«

دیوید بکام تصویری از خود در فیلم »شــاه آرتور: افســانه شمشیر«  
 منتشر کرد. فیلم »شاه آرتور: افسانه شمشیر« به کارگردانی گای ریچی 

از 12 می در آمریکا اکران خواهد شد.

اینستاگردی

 عموهای فیتیله ای با »بهترین شو« 
به شبکه دو آمدند

هومن حاج عبداللهی با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
پشــت صحنه  برنامه »بهترین شو«؛کاری از دوســتای حرفه ای ام 
در برنامه فیتیله. ســال ها بود که منتظر فرصتی بودم تا بااین آدمای 

دوست داشتنی کار کنم. از شبکه دو درآینده ای نزدیک ببینید. 
میثم
 هاديان

ابالغ وقت رسیدگی
2/30 در خصوص پرونده کالسه 960082 خواهان رضا احمدپور سامانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت نازبیگم صفائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخ 96/03/27  ساعت 
11 صبح تعیین گردیده  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 شیخ صدوق شمالی 
نیکبخت چهار راه وکال  شورای حل اختالف اصفهان شهدای مدافع حرم شعبه 8 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2162 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/31 در خصوص پرونده کالسه 950915 خواهان بهنام جوزقیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 24/000/000 ریال به طرفیت ســید محمد بحرینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/3/27 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 
2164 شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک()120 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/40 در خصوص پرونده کالسه 960044 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت 1- 
غالمرضا مانده علی 2- محمد مانده علی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/03/16  
ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:2184 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/49 شماره ابالغنامه: 9610100352400447 شماره پرونده: 9509980352400960 شماره 
بایگانی شــعبه: 951149 خواهان بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی فیض آثار دادخواستی به 
طرفیت خواندگان مهدی ایوبی باصیری و محمدرضا ایوبی باصیری و حیدرعلی ایوبی نســب 
و علی ایوبی فرد و علیرضا ایوبی باصیری به خواســته مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه 
خسارت،و مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع قضائی امور 
تجاری و بازرگانی ارجاع و به کالسه 9509980352400960 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/03/31 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2226 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/66 شماره: 59/95 - 96/1/26 به موجب رای شماره 272 تاریخ 95/03/22 حوزه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حمید قاسمی شغل آزاد به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 3/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 بابت هزینه نشر آگهی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/1/18 لغایت زمان وصول طبق نرخ شاخص در حق محکوم 
له عرفان معصوم زاده فرزند اصغر شغل دانشجو به نشــانی اصفهان خ احمدآباد کوی کهران 
پالک 27 و نیم عشــر پرونده اجرایی در حق صندوق دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:2018 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/69 شماره: 692/95 - 1396/1/20 به موجب رای شماره 976 تاریخ 95/9/30 حوزه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی بنی طبا فرزند فضل ا... 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/810/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/5/10 لغایت زمان 
وصول طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له علی رضا احدی نژاد فرزند اکبر شغل 
وکیل به وکالت مرضیه قاسمی فرزند علی رضا به نشــانی اصفهان خ وحید نبش خ حسین آباد 
مجتمع تجاری عســگری طبقه دوم پالک 5. و پرداخت نیم عشر اجرایی پرونده در حق صندوق 

دولت.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2100 شــعبه 28 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()218 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/76 شماره: 1301/93 ش 14 - 95/03/24 به موجب رای شماره 1786-1785 تاریخ 93/10/22 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی محقق 
دولت آبادی به نشــانی اصفهان دولت آباد خ شــهید محمد داودی پالک 773 محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال خسارت طبق نظر کارشــناس و پرداخت مبلغ 160/000 ریال 
هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ  یک میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له 1- محمد 
صاحبقران فرزند حسین 2- شیدا کرمی فرزند محمد هر دو به نشانی ملک شهر خ 17 شهریور 
مجتمع آرمان و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2116 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()184 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
2/79 شماره: 95-387 - 1396/1/21 به موجب رای شماره 899 تاریخ 95/11/9 حوزه 53 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین محوری فرزند 
عباس به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و دویست و هشتاد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و ششصد و سی و سه هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ یکصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی 
همچنین خســارت  تاخیر در تادیه وجه چک از تاریخ سررســید مندرج در آن 94/4/10 و وجه 
رسید عادی از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/12 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له احمد حسن 
زاده فرزند حسین شغل داروساز با وکالت آقای جواد پوالدی به نشانی اصفهان خ خوراسگان خ 
جی شرقی مقابل مسجد ولی عصر داروخانه دکتر حسین زاده و نیم عشر اجرای احکام. .ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2124 شــعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()251 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/84 کالسه پرونده 271/95 شماره دادنامه:330 – 95/12/25 تاریخ رسیدگی: 95/12/01 مرجع 
رسیدگی : شــعبه 47شــورای حل اختالف اصفهان.خواهان :آقای عبدالحمید کالنی به نشانی: 
اصفهان خیابان کمال کوچه شیخ اسدا... خوانده : آقای رسول رئیسی تافچی به نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و مطلق خسارات قانونی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای عبدالمجید 
کالنی به طرفیت آقای رسول تافچی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 10/000/000 
ریال تحت شماره 11767428 مورخه 90/05/13 عهده بانک ملت به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
و مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ در روزنامه کثیر االنتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و  
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده ، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد، که به استناد مواد310و312 قانون 
تجارت و 198و515و519و522و305 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 370/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک مورخه 90/05/13 و تا تاریخ اجراء حکم و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2133 شعبه 47 شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()317 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/85 شماره: 950458 ش 14 - 95/12/8 به موجب رای شــماره 1381 تاریخ 95/7/26 حوزه 
14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه داریوش 
امیری مقدم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت دو فقره 
سفته به شــماره 848244 و 872701 و یک میلیون و صد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/27 لغایت 
تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
بر عهده اجرای محترم احکام در حق محکوم له محســن فتاحی فرزند مالک به نشانی اصفهان 

خ زینبیه شهرک امام حسین 50 متر بعد از شهرک ســمت چپ جنب تاالر گل مریم مرکز پخش 
بستنی پام. صادر و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2135 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()224 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
2/86 شماره: 950980 ش 9 - 1396/1/27 به موجب رای شماره 1769- 950 تاریخ 95/10/19 
حوزه 9 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ســید 
محمدمهدی افسونی فرزند سید حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و ششصد و بیســت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 230415- 89/3/10 سپه تا اجرای 
حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له منصور مهرمحمدی فرزند محمود شغل آزاد 
به نشانی اصفهان خ کاوه خ گلستان خیابان صفا ک شهید بهمن ناصری پالک 12 و نیم عشر حق 
االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2136 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/88 شماره: 950705- 1396/1/27 به موجب رای اصالحی شماره 9509976796301479 و 
9509976796301975 - تاریخ 95/8/4 و 95/10/18  حوزه 33 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه مجید رضاعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری رنو 5 به شماره 
انتظامی ایران 13-367 ق 73 به نام محکوم له جاســم نصیری به نشــانی اصفهان بلوار بعثت 
کوچه شهید شاکر فرعی 6 و پرداخت مبلغ 435/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
له و پرداخت نیم عشــر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2141 شعبه 

33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/89 کالســه پرونده: 950952 شــماره دادنامه: 9509976793702249- 95/12/22 مرجع 
رسیدگی شــعبه 5 شــورای حل اختالف خواهان: حمید صافی نجف آبادی به نشانی گز بلوار 
ولی عصر میدان توحید بازرگانی موبایل محمدی خوانده: مجتبی قدیریان خوابجانی به نشانی 
مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای حمیــد صافی نجف آبادی بــه طرفیت مجتبی قدیریان به خواســته 
مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه چک به شــماره 023980- 93/4/25 و 23981- 93/5/5 و 
023982- 93/5/10 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 1/955/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )فوق الذکر( تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 2144 شعبه پنجم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()297 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/90 کالسه پرونده: 950989 شماره دادنامه: 1654- 95/9/28 مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای 
حل اختالف خواهان: رشید محمدی صادق آبادی به نشــانی فالورجان سودرجان خ مطهری 
ک 37 وکیل: علی اکبر هادی به نشــانی اصفهان ســه راه حکیم نظامی خ ارتش مقابل بانک رفاه 
ســاختمان آزادی پور طبقه اول دفتر وکالت علی اکبر هادی خوانــده: صابر احمدی منجزی به 
نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف در 
خصوص دعوی آقای رشــید محمدی به طرفیت آقای صابر احمدی منجزی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شماره 256480- 95/6/1 به عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و پانصد و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 95/6/1 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 2145 شعبه 7 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)325 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/98 شــماره: 446/95 ش 14 - 1396/1/24 بــه موجــب رای شــماره 2383-950 تاریــخ 
95/11/2 حوزه 14 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه حسین اشــراقی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 17/200/000 ریال 
بابــت خســارات وارده و 1/260/000 ریال هزینه دادرســی و مبلــغ 1/500/000 ریال هزینه 
کارشناســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/26 لغایت تاریخ وصــول در حق محکوم 
له مهدیه فتحی به نشــانی اصفهان بلوار شــفق کوی شــقایق بــن 6 پ 116 طبقه ســوم و نیم 
عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و 
در صورتی کــه خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت 
 جامع دارایــی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگــر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. 
م الف:2163 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()176 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/201 شماره صادره: 1396/43/348959 – 1396/1/7 نظر به اینکه آقای سعید دهقانی فرزند 
حبیب اله با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 3504 مورخ 1395/12/26 دفترخانه 410 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به میزان یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک شماره 
12/4880 صفحه 422 دفتر 261 بخش چهارده اصفهان شماره ثبت 28324  تحت شماره چاپی 
025685 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 54228 مورخ 1368/03/29 
دفترخانه 95 اصفهان به نامبرده انتقال یافته  در ضمن به موجب سند رهنی به شماره 132094 
مــورخ 1389/7/23 دفترخانه 15 اصفهان تمامی مورد ثبت فوق در رهن بانک مســکن شــعبه 
مرکزی قراردارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه ســند مالکیت مزبور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه 
گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام 
هرنوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. 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 میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض 
 اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 2946 حیدری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان )298 کلمه، 

3 کادر(
مزایده

 2/202 شــماره نامــه: 9610113720600085 شــماره پرونــده: 9309983637101069 
 شــماره بایگانی شــعبه : 950461 بدین وســیله در اجرای مــواد 137- 138 قانــون اجرای 
 احــکام مدنــی در خصــوص پرونــده کالســه 950461 اجرایــی در اجــرای احــکام مدنی 
 دادگســتری شهرســتان گلپایــگان موضــوع فــروش ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره 
ملک 2433/17 بخش یک گلپایگان واقع در خیابان شهید قرنی نرسیده به کوچه شماره 11 پالک 
145 ملکی آقای احمد افشانی با دارا بودن 386/45 متر مربع عرصه و حدود300 متر مربع اعیانی 
با مصالح بنایی دیوار باربر ستون میانی و با سقف طاق ضربی واقع در طبقات زیرزمین و همکف 
به همراه امتیاز انشــعابات آب، برق ، گاز که در تصرف محکوم علیه میباشد و با در نظر گرفتن 
جمیع جهات از آن جمله موقعیت مکانی ملک و متراژ و عرصه و اعیان و قدمت بنا و مستحدثات 
و نوع کاربری مسکونی و سایر پارامترهای تاثیرگذار در قیمت  جمعا به مبلغ 2/000/000/000 
ریال معادل )دویســت میلیون تومان( به عنوان  قیمت پایه ارزیابی گردیده اســت که از طریق 
مزایده به فروش می رســد مبلغ مزایده از قیمت مذکور شــروع و تاریخ مزایده روز سه شنبه 
مورخه 1396/03/02 از ساعت 8/30 الی 9/30 صبح میباشد و محل مزایده دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشد شرکت کنندگان می توانند پنج روز قبل از مزایده 
از محل دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قیمت را 
پیشنهاد و میبایســت ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت 

نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
م الف: 3270 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری گلپایگان)265 کلمه، 

3 کادر(

جداسازی جشنواره ها؛ ايده ای که جواب نداد
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دی .ان .ای گونه های منقرض انسان در رسوبات غارها کشف شد
محققان موفق به استخراج دی.ان.ای گونه های منقرض شده انسان از رسوباتی در 
غارها شده اند و این در حالی است که حتی اسکلت این گونه ها باقی نمانده است. 

 احتمال رونمایی از حافظهاین مواد ژنتیکی در رسوب های جمع  شده از هفت محوطه باستانی است.
MRAM جدید از سامسونگ

کمپانی سامسونگ احتماال ماه آینده از یک حافظه MRAM جدید 
برای دستگاه های موبایل رونمایی می کند.

این کمپانی حدود یک سال پیش اعالم کرده بود که توانسته حافظه 
جدیدی را توســعه دهد که بیش از 100هزار بــار از حافظه های 

NAND flash سریع تر است و به هیچ عنوان فرسوده نمی شود.
این حافظه جدیــد که MRAM نامیده می شــود، با اســتفاده از 
تکنولوژی STT )گشــتاور چرخشــی( ســاخته شــده است که 
به سامســونگ اجازه می دهــد حافظه های کم ظرفیــت را برای 
دســتگاه هایی مانند گوشــی های موبایل، ابزارهای پوشــیدنی و 
 NAND flash اینترنت اشــیا )که در حال حاضر از حافظه های
استفاده می کنند(، تولید کند. دپارتمان LSI کمپانی سامسونگ 
نیز پیش از این گزارش داده بود که کار روی سیستمی را آغاز کرده 

که در آن از حافظه های MRAM استفاده شده است.
حافظه های MRAM مبتنی بر فناوری گشــتاور چرخشــی، در 
مقایسه با سایر حافظه ها، مصرف انرژی بســیار بهینه تری دارند و 
در مواقع عدم فعالیت هیچ گونه انرژی مصرف نمی کنند. براساس 
آخرین خبرها، کمپانی سامسونگ احتماال در روز 24 ماه می از این 

حافظه های جدید رونمایی می کند.

آئودی، خودروی الکتریکی 
E-tron را رونمایی کرد

آئودی نخستین خودروی تمام الکتریک خود که E-tron نام دارد 
را از سال آینده به طور انبوه وارد بازار می کند. اما این پایان ماجرا 
نیســت؛ چرا که این شــرکت گفته قصد دارد مدل دیگری از این 

خودرو را در سال 2019 تولید کند.
آئودی همچنیــن گفته چند مــدل خودروی الکتریکــی را ویژه 
بازارهای چین و آمریکا در نظر دارد که طی سال های آینده معرفی 
می کند. خودروی E-tron در دو مدل ســاخته می شود و یکی از 
آنها دارای طراحی زیباتر، سقف با ارتفاع پایین تر و حالت کلی کوپه 
است. این خودرو نیز مانند بســیاری از خودروهای امروزی، شاهد 

جایگزین شدن نمایشگر به جای آینه بغل های خود است.
موتور الکتریکی توان موردنیاز چرخ های جلوی این خودرو را تامین 

می کند و دو موتور نیز در عقب خودرو قرار دارد.
موتورهــای این خودرو در مجموع 429 اســب بخــار توان تولید 
می کنند که امکان رســاندن آن برای چند لحظه تا ســقف 496 
اســب بخار در حالت Boost Mode وجود دارد. این خودرو طی 
4/5ثانیه، از سرعت صفر به صد می رسد. باتری 95 کیلووات ساعتی 
این خودرو که از نوع لیتیوم یون اســت می تواند با هر بار شارژ، تا 
500کیلومتر را طی کند. امکان شارژ ســریع باتری نیز برای این 
خودرو در نظر گرفته شده اســت.تولید انبوه این خودروها از سال 

2019 در کارخانه آئودی در بلژیک شروع می شود.

رفع مشکل آپلود نشدن 
فیلم در اینستاگرام

اگر زمانی که دارید یک ویدئو را در اینســتاگرام آپلود می کنید، نوار 
پیشرفت آپلود عقب گرد کرد یا پیام Failed را به شما نشان داد، این 
از باگ )مشکل نرم افزاری( اینستاگرام اســت و راه های زیر پیشنهاد 

می شود:
 یک روش این است که در تنظیمات آپلود، جایی که می توانید ویدئو 
را برش بزنید )CROP(، زمان شروع ویدئو را چند میلی ثانیه جلو بکشید؛ 

چون به صورت پیش فرض آن را از ابتدای خود ویدئو در نظر می گیرد.
روش دیگر این اســت که توســط نرم افزارهای ویرایشگر ویدئو، 
رزولوشن فیلم را کاهش دهید و سعی کنید ویدئوی شما به صورت زیر 

باشد:
کدک تصویر

– Video codec: H.264 codec / MP4
کدک صدا

– Audio codec: AAC audio codec at 44.1 kHz mono
حداکثر عرض ویدئو

– Size: maximum width 1080 pixels any height
فریم ریت ویدئو

– Frame rate: 29.96 frames per second
بیت ریت ویدئو

– Video bit rate: 3,500 kbps video bit rate
طول ویدئو از لحاظ زمانی

Video length: 3 to 60 seconds –
نسبت تصویر

Apsect ratio: 16:9 or 1:1 –
گاهی وقت ها بعضی از برنامه ها روی اندروید درست کار نمی کنند؛ 
مثال مرورگر کروم که با پاک کردن کش درست می شود. این روش نیز 

ذکر می شود:
از محل تنظیمات گوشــی به بخش برنامه ها برویــد و از آنجا برنامه 
اینستاگرام را پیدا کنید. روی اینستاگرام کلیک کرده و یک گزینه به 
اســم پاک کردن حافظه پنهان یا همان clear cache را پیدا کنید 
که این کار را انجام می دهد؛ سپس اگر اینستاگرام به روز نیست، آن را  

به روزرسانی کنید.
در روش دیگر اگر در قســمت دایرکت، چت دارید که زیاد برای 
دوستانتان ویدئو فوروارد مي کنید، همه را پاک کرده و همه گروه ها را لغو 
کنید تا History کامال پاک شود؛ بعد از آن به سرعت مي توانید ویدئو 

آپ کنید.
 Set Automatically بعضی وقت ها هم به علت خاموش بودن
در تنظیمات سیستم عامل گوشی این مشکل پیش می آید. این راه حلی 
است که تست شده، اندرویدی ها هم مشابه همین تنظیمات را دارند و 
می توانند آن را آزمایش کنند. راهکار این است که به تنظیمات سیستم 
 عامــل گوشی،قســمت  Date & Time برویــد و گزینــه 

Automatic date & time را روشن کنید.

دکتر محمدجواد دهقانی با اعالم این خبــر اظهار کرد: این 
پایگاه فهرست دانشگاه ها و موسســات تحقیقاتی برتر را هر 
دوماه یکبار روزآمد می کند و به معرفی دانشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد. رشد کیفیت تولیدات 
علمی کشــور، مهم ترین عامل افزایش تعداد دانشــگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور در جمع موثرترین هاست. رشد کیفیت 
تولیدات علمی، یکی از مهم ترین عوامل دستیابی به مرجعیت 
علمی به عنوان اولین بند از سیاست های کالن علم و فناوری 

ابالغی توسط مقام معظم رهبری است.
وی افزود: در خرداد ماه 1۳94 بررســی پایگاه شاخص های 

اساسی علم نشان داد که ۳0 دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری 
اسالمی ایران در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد 
برتر دنیا قرار گرفتنــد. در آبان ماه 1۳94 با رشــد کیفیت 
تولیدات علمی در کشور، تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور به ۳۳ مورد افزایش یافــت. این رقم در خــرداد ماه 
1۳95 به ۳5 مورد رسید. در دی ماه 1۳95 بررسی برترین ها 
نشــان داد که این رقــم به 4۳ مــورد رســیده و در آخرین 
بررســی صورت گرفته، مشخص شــد که تعداد دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور به 45 مورد افزایش یافته است.
سرپرست ISC ادامه داد: در بین دانشگاه ها و پژوهشگاه های 

کشور 12 دانشگاه علوم پزشکی، چهار پژوهشگاه، 1۸ دانشگاه 
جامع، 9 دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع 

موثرترین های دنیا قرار گرفتند.
دهقانی افزود: در بین دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور، 
دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی، شــیراز، اصفهان، تبریز، 
مشــهد، ایران، کرمان، بقیه ا... )عج(، مازنــدران، زاهدان و 

کردستان در جمع موثرترین ها قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، 
پژوهشگاه دانش های  بنیادی، انستیتوپاستور ایران، پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاددانشــگاهی، در بین مراکز 

تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
دهقانــی افــزود: در بیــن 
جامــع،  دانشــگاه های 
تهــران،  دانشــگاه های 
تربیت مــدرس، شــیراز، 
فردوســی مشــهد، تبریز، 
شهیدبهشــتی، اصفهــان، 
رازی، گیالن، بوعلی سینا، 
کاشان، شهیدباهنرکرمان، 
ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، 
الزهرا)س( و خلیج فارس در 
بین موثرین های دنیا جای 

گرفتند.
سرپرست ISC تصریح کرد: 
در بین دانشگاه های صنعتی 
کشور، دانشــگاه امیرکبیر، 
صنعتی شریف، علم وصنعت 
ایــران، صنعتــی اصفهان، 
دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی، نوشــیروانی بابل، 

صنعتی شــاهرود، صنعتی ســهندتبریز و صنعتی شیراز، با 
حفظ جایگاه خود در مقام دانشگاه های یک درصد برتر دنیا 

باقی ماندند.
وی یادآور شد: در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه 
آزاد اسالمی و دانشــگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا 

باقی ماندند.

اپل در تالش اســت تا فناوری خاصی برای شــارژ بی ســیم 
گوشی های هوشمند ابداع کند که استفاده از آن، تنها مستلزم 

دسترسی به یک روتر وای-فای است.
در صورت نهایی شدن این فناوری، کاربران آیفون می توانند از 
فواصل دور و نزدیک گوشی های خود را به راحتی شارژ کنند و 

دیگر نیازی به شارژرهای سیمی نخواهند داشت.
اپل به همین منظور اختراع خاصی موسوم به شارژ بی سیم و 
سیستم های ارتباطی با اســتفاده از آنتن های دارای فرکانس 

دوگانه را در اداره ثبت عالئم تجاری و اختراعات ایاالت متحده به 
ثبت رسانده است. در توضیح این اختراع ثبت شده چنین آمده 
است: »این روشی برای انتقال برق از وسایل الکتریکی با استفاده 
از فرکانس هایی است که معموال به ارتباطات داده اختصاص 

می یابند.«
بنابراین در آینده برای شارژ گوشی می توان از هر ابزار ارتباطی 
امواج بی سیم مانند دکل های تلفن که از طیف فرکانسی بین 
۷00 تا 2۷00 مگاهرتز بهره می برند و همین طور ابزار وای - فای 

که از طیف فرکانسی بین 2/4 تا 5 گیگاهرتز بهره می گیرند، 
استفاده کرد.

با تحقق این فناوری در آینده امواج مــودم وای - فای خانگی 
هم می توانند برای شارژ گوشی ها مورد استفاده قرار گیرند و 
در محیط باز هم دکل های تلفن همراه و حتی سیگنال های 
ماهواره ای را می توان به همین منظــور به کار گرفت؛ البته به 

شرطی که فاصله این ابزار از گوشی زیاد نباشد.
اپل تالش های خود برای ابداع فناوری شارژ بی سیم را از سال 
2015 آغاز کرده و هنوز مشخص نیست که آیا استفاده از این 

خدمات همزمان با عرضه آیفون ۸ ممکن خواهد شد یا خیر.

 در آخرین بررسی 
صورت گرفته، 

مشخص شد که 
تعداد دانشگاه ها 
و پژوهشگاه های 

کشور به ۴۵ مورد 
افزایش یافته 

است

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اســالم )ISC( گفت: اطالعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس .

آی)ISI-ESI( نشان می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۴۵ دانشگاه رسید.

علم پژوهی

چرا علم به دنبال حیات 
فرازمینی است؟

پژوهشگران دانشگاه Valparaiso در ایندیانا، به تازگی 
تحلیلی را روی ترکیب بندی آمینو اسیدها انجام داده اند 
تا از این طریق دریابند که این ترکیبات چطور می توانند 
در برابر شــرایط نامســاعدی نظیر مریخ یــا قمر زحل 
مقاومت نمایند. Claire Mammoser از پژوهشگران 
مشــارکت کننده، در این باره گفت: هــدف اصلی ما از 
انجام این تحقیق آن است که دریابیم آیا برخی از آمینو 
اسیدها خصوصیات ساختاری خاصی دارند که در نهایت 
پایداری آنها را در شرایط فرازمینی باال ببرد و در مرحله 
بعد تشخیص دهیم که آن خصوصیات چه هستند. وی 
در ادامه توضیح داد که گرچه تا به امروز 20 نوع مختلف 
آمینو اسید شناسایی شده، اما صدها گونه شناخته شده 
»غیرطبیعی« هم روی کره زمین وجود دارند که اشکال 
آشنای حیات، اســتفاده ای از آنها نمی کنند. به گفته 
وی، پروتئین های موجود در یک ارگانیسم در محیطی 
متفاوت از زمین لزوما به همان شکل سابق خود نخواهند 
بود و در نتیجه احتمال دارد از آمینو اسیدهایی برای بقا 
استفاده کنند که برای ما شناخته شده هستند، اما روی 
زمین نقشی در ساخت پروتئین ها ندارند.تیم محققان 
دانشگاه Valparaiso در ادامه مشخص کرد که کدام 
آمینو اسیدها بیشترین نقش را در تغذیه پروتئین های 
موجود در ســلول هــای فرازمینــی ایفا مــی کنند و 
مجموعه ای برگزیده از ترکیبات طبیعی و غیرطبیعی را 
در محیط های شبیه سازی شده مورد آزمایش قرار دادند 
و آنها را تحت شرایط دمایی نامتعارف و سخت و همچنین 
سطوح متفاوتی از PH، اشعه و دیگر شرایط فرضی برای 
مریخ گذاشتند. آنها در ادامه سعی کردند مشخص کنند 
کدام آمینو اســیدها پایداری خود را حفظ کرده اند و به 
دنبال الگوهایی از جمله ابعاد و همچنین توانایی جذب 
آب در میان سخت ترین آنها گشــته اند. تیم تحقیقات 
همچنین دور جدیدی از آزمایشــات خود را روی آمینو 
اسیدهای استخراج شده از شهاب سنگ ها آغاز کرده تا به 
خصوصیات کلیدی آنها پی ببرند که می توانند منجر به 

شکل گیری فرازمینی ها شوند.

فناورانه

محققان با استفاده از چاپگر سه بعدی، کلیدی تولید کرده اند که ویژگی های 
امنیتی اش را در خود مخفی کرده و ســاختن نمونه ای دیگر از آن غیرممکن 
است. با ساخت چنین کلیدهایی، ساخت کلید تازه از روی کلید اصلی با استفاده 
از عکس یک کلید به منظور سرقت توســط دزدان غیرممکن خواهد شد. این 
کلیدهای خاص توسط شرکت سوییسی به نام UrbanAlps تولید می شوند که 
امیدوار است از این طریق امنیت ساختمان ها و منازل را به باالترین حد ممکن 
ارتقا دهد. این شرکت مدعی است کپی یا اسکن کردن این کلیدها به هیچ وجه 
ممکن نیست.  این کلیدها با استفاده از یک چاپگر سه بعدی مخصوص تولید فلز، 
طراحی و عرضه شده اند که از فناوری لیزری به منظور ذوب کردن دقیق فلزات 
بهره می گیرد. فناوری مورد استفاده در این چاپگر برای تولید ساختارهای دقیق 
و پیچیده قابل اســتفاده بوده و می توان از این طریق اسکن سه بعدی کدهای 

مکانیکی را بلوکه کرد.
هزینه تولید یک جفت از این کلیدها 200 دالر است و انتظار می رود تولید عمومی 

آنها در آینده نزدیک برای استفاده همگان آغاز شود.

با پرینتر سه بعدی؛

امن ترین کلید دنیا ساخته شد
با بطری های خاص صورت می گیرد؛

تصفیه آب در لحظه نوشیدن

شارژ بی سیم گوشی با مودم وای - فای و دکل تلفن همراه

یک شــرکت تجاری بطری هایی را عرضه کرده که دارای فیلترهای خاص 
تصفیه آب برای انجام این کار در لحظه نوشیدن آب هستند.

»الیف استرا گو« نام شــرکتی اســت که موفق به ابداع این فناوری شده تا 
مردم در مسافرت، در حین کوهنوردی یا در شرایطی که به آب تصفیه شده 

دسترسی ندارند، بتوانند با چنین روشی تشنگی خود را برطرف کنند.
فیلتر یادشــده با دریافــت آب از منابع آلــوده می تواند به طــور آنی و در 
لحظه نوشــیدن، آن را تصفیه کند. بطری های ساخت این شرکت ظرفیت 
ذخیره سازی 652 گرم آب را داشته و از پالســتیک های بادوام و دوستدار 
محیط زیست ساخته شده اند. فیلتر یادشده قابلیت پاکسازی گرد و خاک، 

مواد سمی، میکروب ها و... را از آب دارد.
بررسی ها نشان داده که فیلتر یاد شده باعث حذف 99/9درصد از موجودات 
میکروســکوپی و 99/9999درصد از باکتری های موجود در آب می شود. 
هزینه خرید این بطری های تصفیه آب، بسته به رنگ و امکانات، از ۳1 تا 45 

دالر در نوسان است.

شرکتی نوپا در سیلیکون ولی، روبات های پلیسی ساخته که مجهز به حسگرهای 
مختلف هستند و در 16 شهر به کار گرفته می شوند. این روبات کوچک، چندان 
نیروی امنیتی قدرتمندی به نظر نمی رسد؛ اما به زودی در فروشگاه های متعددی 
در سراسر دنیا به کار گرفته خواهد شد.  شــرکتی نوپا در سیلیکون ولی روبات 
Knightscope K5 را ساخته که تخصص آن مبارزه با جرایم است. شرکت 
سازنده آن اعالم کرده که به تازگی قراردادی برای استفاده از این روبات در 16 شهر 
امضا کرده است و تاکنون تعدادی از شرکت ها مانند مایکروسافت و چند فروشگاه 
در آمریکا دو مدل K۳ و K۵ از آن را به کار گرفته اند. پیش بینی می شود در آینده 
نیروی پلیس نیز این روبات ها را به کار گیرد. روبات K۵ مجهز به مکان یاب، لیزر 
و فناوری تشخیص گرماست. طراحی آن نیز به گونه ای است که نیازی به کنترل 
انسان ندارد. عالوه بر موارد گفته شده، روبات دارای دوربین های مراقبتی، حسگر، 
ردیاب های بو، تصویربرداری گرمایی و همچنین مجهز به اسکنرهایی است که در 
هر دقیقه می تواند مشخصات ۳00 خودرو را ثبت  کند. هنگام گشت زنی نیز با 

استفاده از لیزر و فناوری مکان یاب، مسافت ها را تخمین می زند.

مجهز به حسگرهای مختلف؛

روبات های پلیس در ١٦ شهر دنیا به کار 
گرفته می شوند

هوش سنج

صد تا جعبه داریم که توی هــر کدوم از جعبه ها صد 
دونه حبه قنــد وجود داره که وزن هــر کدوم a گرم 
 a-1 هست. اگه یکی از جعبه ها شامل حبه های دارای
گرم باشه، چطور می شه با یک بار وزن کردن، جعبه ای 

که دارای وزن سبک تر هست رو پیدا کرد؟

اون بنده خدا قدش کوتاه بوده؛ فقــط قدش به دکمه 
آسانسور تا نصفه می رسیده. اما روزهایی که بارون میومده 

چترش رو از خونه برمی داشــته 
و می رفته، وقتــی هم که 

میومده، از راه برگشت 
دکمــه آسانســور رو 
که باال بــوده و قدش 
نمی رسیده، با چترش 

می زده.

  معمای شماره 2١24

  جواب معمای شماره 2١23

خیلی ها خواهان یادگیری زبان انگلیسی هستند. بعضی ها 
کالس می روند، عده ای به خواندن کتاب ها روی می آورند 
و تعدادی هم از اپلیکیشــن های اسمارت فون ها استفاده 
می کنند. برای مطلب پیــش رو تصمیم گرفتیم به یکی از 
برنامه های خوب دسته سوم بپردازیم. به جای آنکه برای 
کالس های مختلف یا کتاب های گوناگون پول بدهید، در 
هر لحظه می توانید به موبایل خود رجوع کرده و نکات الزم 
را یاد بگیرید. با ما و معرفی »اینترچنج 1« همراه باشید تا 
بیشتر با این اپلیکیشن آشنا شوید. اما ویژگی برتر اینترچنج1 
نسبت به بقیه اپلیکیشن ها چیست که باعث می شود آن 
را دانلود کنیم؟ به این دلیل چنین سوالی پرسیدم که هم 
اکنون می توانید برنامه های معروف زیادی را با محوریت 
آموزش زبان انگلیسی پیدا کنید. جواب این پرسش را باید 
در نام برنامه بیابید. همان گونه که اسم اپلیکیشن نشان می 
دهد، ساخته PersisCode همان کتاب معروف اینترچنج 
1 بوده که حاال در قالب یک برنامــه می خواهد نکات الزم 
را به مخاطبینش بیاموزد. اتفاقــا بزرگ ترین نکته مثبت 

اینترچنج 1 همین جاست؛ یعنی چگونگی تبدیل کتاب و 
کالس درس به یک اپلیکیشن. اگر از نکته های اضافی فاکتور 
بگیریم، تقریبا تمام انتظاراتی که از یک کالس آموزشی زبان 
انگلیسی دارید، اینترچنج 1 برآورده می کند. ساده تر بگوییم: 
اینترچنج ترکیبی از کتاب اصلی و ســی دی آموزشی آن 
است؛ یعنی ضمن اینکه تمامی دروس به بخش هایی همانند 
Reading، کلمات یا قواعد تقسیم شده اند، می توانید از 
فایل های صوتی یا ویدئوها استفاده کنید. فراموش نکنید که 
حجم ابتدایی اپلیکیشن، تنها برای یونیت یا درس اول است. 
برای دسترســی به بقیه درس ها، باید هر بار نزدیک به 20 
مگابایت دانلود کنید. همچنین بعد از پایان درس قابلیت انجام 
تمرینات مختلف و مهم تر از آن »آنالیز« خود را دارید. بعد از 
اینکه به تمرینات جواب دادید، آنها ارزیابی شده و با رفتن 
به قسمت آنالیز می توانید وضعیت خود را بسنجید. البته 
با وجود تمام ویژگی های مثبت اینترچنج 1، نقطه ضعفی 
]اگر بتوانیم آن را مشکل بنامیم[ در این برنامه می توانید پیدا 
 کنید. شــما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن، آدرس 

 goo.gl/vYtty1  را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی اپلیکیشن اینترچنج 1؛

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

ترفند

۴۵ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی
در جمع موثرترین های دنیا

۵

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2122 | April 27, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2122 | پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 29 رجب 1438



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2122 | پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 29 رجب 1438

مفاد آرا )نوبت اول(
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱- رای شماره 67۵8 مورخ 9۵/۱۱/29 خانم جمیله مختاری اندانی  فرزند 
فتح اهلل  بشــماره کالسه ۱۴۱9 و به شماره شناســنامه ۴086۱ صادره به 
شماره ملی ۱2802976۱۱ نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 20۱/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 7۱ فرعی 
مجزی از 73  اصلی واقع در بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 22۵626 مورخ 93/09/0۴ دفترخانه73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
2- رای شــماره 67۵9 مورخ 9۵/۱۱/29 آقای امیرحسین اسمعیلی اندانی  
فرزند مصطفی  بشماره کالسه ۱۴۱8 و به شماره شناسنامه ۱۱302۵۵2۴7 
صادره به شماره ملی ۱۱302۵۵2۴7 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 20۱/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
7۱ فرعی مجــزی از 73  اصلی واقع در بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 22۵626 مورخ 93/09/0۴ دفترخانه73  مالحظه و محرز 

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

3- رای شــماره 6972 مورخ 9۵/۱۱/30 آقای حیدرعلی شکروی خوزانی  
فرزند ابراهیم  بشماره کالسه ۱000 و به شــماره شناسنامه 66 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴۱۵8۵782 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
330مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 670 فرعی مجزی از ۱07  اصلی 
واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه ۱27 دفتر ۱۱۵ امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۴- رای شــماره ۵09۱ مــورخ 9۵/۱0/22 آقــای ولی اله حبیبــی  فرزند 
فرج اله  بشماره کالســه 06۱7 و به شماره شناســنامه ۱۵70 صادره به 
شــماره ملی ۱۱۴۱۱۱۵298 نســبت به ۴ و 2/۱ دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 287/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
80  فرعی مجــزی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهــرا خوزان 
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 299 دفتر 
 2۱۴ امالک و ســند ۱2697۴ مــورخ 80/0۱/09 دفترخانــه 73 مالحظه و 

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

۵- رای شــماره ۵092 مورخ 9۵/۱0/22 خانم راضیه صفاریان خوزانی  
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 06۱8 و به شماره شناسنامه 2۴۴۵9 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0236202 نســبت به ۱ و 2/۱ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 287/8۵ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
80  فرعی مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 
۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 299 دفتر 2۱۴ امالک  
و ســند ۱2697۴ مورخ 80/0۱/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره ۵۱39 مــورخ 9۵/۱0/23 آقــای مرتضی عموســلطانی 
فروشــانی  فرزنــد ســیف اهلل   بشــماره کالســه 0۴۵8 و بــه شــماره 
شناســنامه ۱۱0۵7 صادره به شــماره ملــی ۱۱۴233۵۴37 نســبت به 
3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه بــه به مســاحت ۱76 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 8۵8 فرعی مجــزی از ۱۱9  اصلی واقع در 
صحــرای بیرون آب ورنوســفاردان بخــش ۱۴حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 23۱860 مورخ 9۵/03/۱9 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

7- رای شــماره ۵۱38 مــورخ 9۵/۱0/23 خانــم  ریحانــه پریشــانی 
فرزنــد مرتضــی   بشــماره کالســه 0۴6۱ و بــه شــماره شناســنامه 
۱۱3000۵۵۴2 صــادره بــه شــماره ملــی ۱۱3000۵۵۴2 نســبت بــه 
3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه بــه به مســاحت ۱76 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 8۵8 فرعی مجــزی از ۱۱9  اصلی واقع در 
صحــرای بیرون آب ورنوســفاردان بخــش ۱۴حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 23۱860 مورخ 9۵/03/۱9 دفترخانه 73  مالحظه و

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

8- رای شماره ۵۱۴0 مورخ 9۵/۱0/23 خانم زینب احمدی فروشانی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 0۴60 و به شماره شناســنامه ۱330 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴۱۱8۱9۴0 نســبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت ۱76 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
8۵7 فرعی مجزی از ۱۱9  اصلی واقع در صحرای بیرون آب ورنوسفادران 
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23۱86۱ مورخ 9۵/03/۱9 

و 8۱3۵۵ مورخ 72/02/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره ۵۱۴۱ مورخ 9۵/۱0/23 آقای مجتبی عموسلطانی فروشانی 
فرزند سیف اهلل  بشماره کالســه 0۴۵9 و به شماره شناسنامه 8۵ صادره 
به شماره ملی ۱۱۴۱23738۵ نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
ســاختمان مســکونی به مســاحت ۱76 مترمربع مفروز ومجزی شــده 

از پــالک 8۵7 فرعی مجــزی از ۱۱9  اصلی واقع در صحــرای بیرون آب 
ورنوسفادران بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23۱86۱ 
 مــورخ 9۵/03/۱9 و 8۱3۵۵ مــورخ 72/02/02 دفترخانــه 73 مالحظه و 

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

۱0- رای شــماره 79۱0 مورخ 9۵/۱0/22 آقای جــالل علیرضایی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0۴29 و به شــماره شناسنامه 260۵ صادره 
به شماره ملی ۱۱۴۱۱6۱83۴ نسبت به  ششــدانگ دو باب  مغازه متصله 
بــه مســاحت ۱۱9/۱0 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک ۱003 و 
9۱6 فرعی مجــزی از ۱۱8  اصلی واقــع در صحرای قلعــه زنگی  بخش 
۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند وکالتنامــه  20۵۴6 مورخ 
 90/0۴/06 دفترخانه 73 از خانم اشــرف شــمایی مالک رسمی مالحظه و

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

۱۱- رای شــماره 788۱ مــورخ 9۵/۱2/22 خانم هاجــره حاجی حیدری 
ورنوسفادرانی فرزند عبداهلل  بشماره کالسه ۱3۱7 و به شماره شناسنامه 
226 صادره به شــماره ملی ۱۱۴0929208 نســبت به  ششــدانگ قطعه 
زمین دارای اعیانی  به مســاحت ۱9۱/82 مترمربع مفروز ومجزی شــده 
از پــالک ۱3۴ فرعی مجــزی از ۱۱8  اصلی واقع در صحــرای قلعه زنگی  
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی اقدس 
حاج هاشمی ســند 9790 مورخ 32/۱۱/۱7  دفترخانه 6۱ مالحظه و محرز 

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

۱2- رای شــماره 673۱ مــورخ 9۵/۱۱/29 خانم مریم ســیاهمرد  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالســه 2۴98 و به شماره شناســنامه ۱88۵6 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0۱88097 نســبت به 3دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت ۱۴8/66 مترمربع از پالک 30۱ فرعی از 82  اصلی واقع 
در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ســند ۱09676 مورخ 8۱/0۴/02 دفترخانه 63   مالحظه و محرز 

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

۱3- رای شــماره 6730 مورخ 9۵/۱۱/29 آقای مهــدی نوروزی خوزانی  
فرزند رجبعلی  بشــماره کالســه 2۴9۴ و به شماره شناســنامه ۱27۱۵ 
صادره به شماره ملی ۱۱۴0۵03367 نسبت به 3دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت ۱۴8/66 مترمربع از پالک 30۱ فرعی از 82  اصلی 
واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ســند ۱09676 مورخ 8۱/0۴/02 دفترخانه 63   مالحظه و محرز 

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

۱۴- رای شــماره 6772 مــورخ 9۵/۱۱/29 آقــای محمد تقــی هوازاده 
فرزند اسداهلل   بشــماره کالسه ۱32۴ و به شــماره شناسنامه ۴7 صادره 
به شــماره ملی ۱۱۴22۱0۴6۴ نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان 
تجاری  و مســکونی به مســاحت ۱0۵/۱۱ مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پــالک 727 فرعــی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد بخــش ۱۴حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 327 دفتــر 236  مالحظه و

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

۱۵- رای شماره 6978 مورخ 9۵/۱۱/30 خانم معصومه رضایی آدریانی 
فرزند رمضانعلی بشماره کالسه ۱2۵۴ و به شماره شناسنامه 29 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴207۵923 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
203/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵0 فرعی مجزی از ۱۱۴  
اصلی واقع در شمس آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه ۴۴ دفتر 697 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

۱6-  رای شــماره 6973 مــورخ 9۵/۱۱/30 خانــم صدیقــه نــوروزی 
فروشــانی فرزند محمد بشماره کالســه ۱328 و به شــماره شناسنامه 
۵9۱ صادره به شــماره ملی ۱9۵039۱728 نســبت به ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت ۱۵۱/70 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 8۵7 
فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخــش ۱۴حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 320 دفتر 39۵ امالک  مالحظه و 

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

۱7- رای شماره 7923 مورخ 9۵/۱2/22 آقای محمد حسین ماهوش فرزند 
اکبر  بشماره کالسه ۱۴0۵ و به شماره شناسنامه 3۱2 صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱0۴6۵8۱ نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ   یکباب خانه به 
مســاحت ۱28/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک ۱308 فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 2۱807۱ مورخ 92/0۴/۱8 دفترخانه 73  مالحظه و

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

۱8- رای شــماره 792۴ مورخ 9۵/۱2/22 آقای فرامرز مهدی اســفریزی 
فرزند عباس  بشماره کالسه ۱۴33 و به شماره شناسنامه ۱۱30۱۵73۴2 
صادره به شماره ملی ۱۱30۱۵73۴2 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ   
یکباب خانه به مســاحت ۱28/6۴ مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
۱308 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند ۱6۵3۱9 مورخ 8۵/0۴/۱8 دفترخانه 73  مالحظه 

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

۱9- رای شــماره 67۴۱ مــورخ 9۵/۱۱/29 آقای اســداله طاهری  فرزند 
نصراله  بشماره کالسه ۱3۵8 و به شــماره شناسنامه ۱۵ صادره خمینی 
شهر به شــماره ملی ۱۱۴08978۵3 نســبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغــازه  به مســاحت 30 مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 
772 فرعــی از ۱۱9 اصلی واقــع در صحرای بیرون آب ورنوســفادران 
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 223 دفتر 

 ۱2۴ امالک و ســند 69۱7۴ مــورخ 69/۱2/0۱ دفترخانــه 63 مالحظه و 
محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
20- رای شماره 67۴2 مورخ 9۵/۱۱/29 خانم ربابه کاظمی ورنوسفادرانی  
فرزند یداله  بشماره کالســه ۱3۵7 و به شماره شناســنامه 392 صادره 
خمینی شــهر به شــماره ملی ۱۱۴09۱7676 نســبت به 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 30 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 772 فرعی از ۱۱9 اصلی واقع در صحرای بیرون آب ورنوسفادران 
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 223 دفتر ۱2۴ 
امالک و ســند 69۱7۴ مــورخ 69/۱2/0۱ دفترخانــه 63 مالحظه و محرز 

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

2۱- رای شــماره 67۵۵ مــورخ 9۵/۱۱/29 آقــای محمود کمالــی اندانی  
فرزند رضا  بشــماره کالســه 0690 و به شماره شناســنامه 90 صادره 
از به شــماره ملی ۱۱۴۱۴93۱28 نســبت به ششــدانگ  یکبــاب خانه دو 
طبقــه  بــه مســاحت ۱7۱/38 مترمربع مفــروز ومجزی شــده از پالک 
۱۱2 فرعــی مجــزی از ۱۱0  اصلی واقــع در صحرای کک مــوش اندان  
بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 2۱3 دفتر 
 ۴96 امــالک ســند 2890۴ مــورخ 89/03/3۱ دفترخانــه ۱39 مالحظه و 

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

22- رای شــماره 6729 مــورخ 9۵/۱۱/29 خانــم زهرا ســلیمانی زفره  
فرزند حسین بشماره کالسه 38۴8 و به شــماره شناسنامه 77۵ صادره 
از به شــماره ملی ۱28۴70۵33۱ نســبت به  ششــدانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت ۱60 مترمربع مفــروز ومجزی شــده از پــالک 739/۱ فرعی 
مجزی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 208۱88 مورخ 90/09/۱2 دفترخانــه 73مالحظه و 

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

23- رای شماره 6773 مورخ 9۵/۱۱/29 خانم لطیفه رفیعی فروشانی فرزند 
عباس بشماره کالســه 0۵6۵   و به شماره شناســنامه ۱06۴9 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی ۱۱۴0۴827۱8 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
قدیمی به مســاحت 22۴ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2۵۴ فرعی 
مجزی از ۱06  اصلی واقع در صحــرای پیوندها بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 2۴273 مورخ ۵6/0۱/30 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

2۴- رای شــماره 6770 مــورخ 9۵/۱۱/29 آقای رحمت الــه آقامحمدی 
فرزند اسداله بشماره کالسه ۱۱۴0  و به شماره شناسنامه ۱86 صادره از 
خمینی شهربه شماره ملی ۱۱۴۱02۱366 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به استثنای ربیعه اعیانی به مساحت ۱۵۱ مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 86۱ فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش ۱۴حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند الکترونیکی ۱39۵2030200300669۱ 

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

2۵- رای شــماره 702۱ مورخ 9۵/۱2/0۱ آقای علی مجیری فروشــانی  
فرزند یداهلل  بشماره کالسه 0279 و به شــماره شناسنامه 6۵2 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴223۴703 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 2۱8/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 288 فرعی مجزی 
از ۱22  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکــوه بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 29۴7۴ مورخ 90/۱۱/۱9 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

26- رای شــماره 70۱8 مورخ 9۵/۱2/0۱ آقای محمد مجیری فروشانی  
فرزند یداهلل  بشماره کالسه 028۱ و به شماره شناسنامه 20292 صادره به 
شماره ملی ۱۱۴0202۴72 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 2۱8/۵0 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 288 فرعی مجزی 
از ۱22  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکــوه بخش ۱۴حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 29۴7۴ مورخ 90/۱۱/۱9 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

27- رای شــماره 8۱3۱ مورخ 9۵/۱2/2۵ آقای جواد حاجی کرمی فرزند 
حسینعلی  بشماره کالســه ۱۱93 و به شماره شناسنامه 879۵ صادره به 
شــماره ملی ۱۱۴23۱2828 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱۴6/38 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 28۴ و ۱29 فرعی مجزی از 
۱۱۵ اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 
الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه و وکالتنامه ثبت در صفحه 3۴8 دفتر 
۵62 و صفحه 329 دفتر ۴76 غالمحسین پرنده و احمد سلطانی  مالحظه و 

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

28- رای شــماره 6998 مــورخ 9۵/۱2/0۱ آقــای علیرضــا مختــاری 
خوزانی فرزند محمدرضا  بشماره کالســه 033۴ و به شماره شناسنامه 
36 صادره به شــماره ملــی ۱28۵70۴۱26 نســبت به ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت ۱3۴/۵۵ مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 239 
فرعی مجزی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهــرا خوزان بخش 
۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در دفتر 6۴۴ صفحه ۵69 سند 
 ۱2۴۱3829 و ســند 22۵272 مورخ 93/08/۱8 دفترخانــه 73 مالحظه و 

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

29- رای شــماره ۴۴63 مــورخ 9۴/03/23 خانــم زهرا مجیــری اندانی 
فرزند حسن  بشــماره کالســه ۵0۵6 و به شــماره شناســنامه 2۱682 
صادره به شــماره ملی ۱۱۴02۱6376 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت ۱۱9/60 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 77۱ فرعی 
مجــزی از ۱۱2  اصلــی واقع در بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

 شامل سند مالکیت مشــاعی به شــماره صفحه 37۱ دفتر ۴93  مالحظه و
 محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
30- رای شــماره 8۱02 مورخ 9۵/۱2/2۴ آقای مرتضی ســبحانی فرزند 
غالمرضا بشماره کالسه ۱۴30 و به شماره شناســنامه ۱2290 صادره 
به شماره ملی ۱۱۴0۴99076  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه وآپارتمان 
به مســاحت ۴2/70  مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۱03۵ فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع درفروشــان  بخش ۱۴حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 33۵ و۵۱7 دفتــر۱97 و ۱۱3 مالحظه و

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

3۱- رای شــماره ۴096 مورخ 9۵/03/30 آقای رســول شمشــی فرزند 
نادعلی بشماره کالسه 0۱96 و به شماره شناسنامه 9۴ صادره به شماره 
ملی ۱۱۴۱68۴۱9۵  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 209/38  
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک ۱28 فرعی مجزی از ۱۱0  اصلی 
واقع درصحرای کک موش اندان   بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ســند ۱0۴26 مورخ 8۵/۱0/26  دفتر خانه ۱39  مالحظه و محرز 

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

32- رای شــماره 6763 مورخ 9۵/۱۱/29   آقای حســین معافی خوزانی 
فرزند مصطفی بشــماره کالســه 0۵30 و به شــماره شناســنامه ۱000 
صادره خمینی شهربه شــماره ملی ۱۱۴۱3۱8989  نســبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 2۱۵  مترمربــع مفروز ومجزی شــده از پالک 
2۱0/۱ فرعی مجزی از ۱۱۵  اصلی واقع درصحرای کهندژ بخش ۱۴حوزه 
 ثبــت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 22277۱ دفتر خانــه 73  مالحظه

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

33- رای شــماره 6687 مورخ 9۵/۱۱/28   خانم صدیقــه رحمتی فرزند 
حسن بشماره کالســه ۱۱77 و به شــماره شناســنامه 3۵79۱ صادره 
اصفهان به شــماره ملی ۱28228۵300  نســبت به ســه دانگ مشــاع  از 
شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت ۱38/38  مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 3۱۵ فرعی مجــزی از ۱0۵  اصلــی واقع در انــدان بخش 
 ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 22 دفتر ۱۱ مالحظه 

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

3۴- رای شــماره 6686 مــورخ 9۵/۱۱/28   آقای براتعلــی کمالی اندانی 
فرزند تقی بشماره کالســه ۱۱76 و به شماره شناســنامه 3۱۵۵ صادره 
خمینی شهر به شــماره ملی ۱۱۴0۵۵۵۱۴6  نسبت به ســه دانگ مشاع  از 
شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت ۱38/38  مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 3۱۵ فرعی مجزی از ۱0۵  اصلی واقع در اندان بخش ۱۴حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه ۵6۱ دفتــر ۱۱2 مالحظه و 

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

3۵- رای شــماره 6767 مــورخ 9۵/۱۱/29   خانــم زهــرا صرامــی 
فروشــانی فرزند مرتضی بشماره کالســه 0۴۵7 و به شماره شناسنامه 
۱۱30۴820۴9 صــادره از اصفهــان بــه شــماره ملــی ۱۱30۴820۴9 
نســبت به شــش دانگ یکباب خانه طبقاتی بــه مســاحت 3۵8  مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پــالک ۴۵3 فرعــی مجــزی از ۱۱۴  اصلی واقع 
درصحرای شــمس آباد بخش ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ثبت در صفحــه ۱6۴ دفتــر 8 وصفحه ۱67 دفتــر 8 امــالک   مالحظه و 

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

36- رای شــماره 6727 مــورخ 9۵/۱۱/29   آقای حســن جعفری فرزند 
چراغعلی بشــماره کالســه ۱۱3۱ و به شــماره شناســنامه 3 صادره از 
اصفهان به شماره ملی ۱۱2983۴۴92 نســبت به شش دانگ یکباب مغازه 
وفوقانی مسکونی به مساحت ۱۱۵  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
۴92 فرعی مجزی از 99  اصلی واقع درصحرای کهندژ بخش ۱۴حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه ۴0۱ دفتر ۴20 امالک   مالحظه و 

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

37- رای شــماره ۵۱8۴ مــورخ 9۵/۱0/2۵   خانــم معصومــه رضایی 
خوزانی فرزند ولی اله بشــماره کالســه ۱03۴ و به شــماره شناسنامه 
2۱620 صادره از به شــماره ملی ۱۱۴02۱۵7۵2 نســبت به شــش دانگ 
یکباب خانه به مســاحت 88/۵0  مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 
۱۵8 فرعی مجزی از ۱۱۵  اصلی واقــع درصحرای کهندژ بخش ۱۴حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 373 دفتــر ۵88 مالحظه و 

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

38- رای شــماره ۵۴۱6 مــورخ 9۵/۱0/28   آقای مهــدی رینانی فرزند 
عبدالحسین بشماره کالسه ۵69۴ و به شــماره شناسنامه ۱92۴ صادره 
ازخمینی شــهر به شــماره ملــی ۱۱۴۱۱۴۱۵۴۱ نســبت به شــش دانگ 
قســمتی از یک باب مغازه به مســاحت 6/30  مترمربع مفــروز ومجزی 
شــده از پالک 88 فرعی مجــزی از 87  اصلــی واقع در ورنوســفادران 
بخــش ۱۴حوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر شــامل ســند 20302 مورخ 
 87/0۴/22 دفترخانــه ۱72 ثبــت در صفحــه 22۱ دفتــر ۱۴6 مالحظــه 

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

39- رای شــماره 6778 مــورخ 9۵/۱۱/29   خانم شــهین فلکــی فرزند 
محمد مهدی بشــماره کالســه 098۱ و به شــماره شناســنامه ۱3۴۵۵ 
صادره بــه شــماره ملی ۱۱۴0۵۱0738 نســبت به شــش دانــگ یکباب 
خانه به مســاحت ۱80  مترمربــع مفروز ومجــزی شــده از پالک 2۱۵ 
فرعی مجــزی از ۱20  اصلــی واقع در ورنوســفادران بخــش ۱۴حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت درصفحه 3۵۱ دفتــر۵98 مالحظه و

 محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
40- رای شــماره 6779 مــورخ 95/11/29   خانــم راضیــه متقیــان 
ورنوســفادرانی فرزند عبدالعلی بشــماره کالســه 0982 و به شــماره 
شناسنامه 217 صادره خمینی شهربه شماره ملی 1141238942 نسبت به 
شش دانگ مشاع  ازشش دانگ یکباب خانه به مساحت 184/83  مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 233 فرعی مجــزی از 120  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 
528 دفتر1 سند 123565 مورخ 86/10/02  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

41- رای شــماره 6683 مورخ 95/11/28   آقای ســید غالمحسین دادور 
فرزند عبدالمحمد بشماره کالسه 0457 و به شماره شناسنامه 11 صادره 
چلگرد به شماره ملی 5559775444 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 100 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 537 فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت درصفحه 548 دفتر 604  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 5341 مورخ 95/10/28   آقای حجت اهلل حاج محمودی 
ورنوسفادرانی فرزند رجبعلی بشماره کالسه 0562 و به شماره شناسنامه 
3307 صادره به شــماره ملی 1141270196 نسبت به ســه دانگ مشاع  
ازشش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 102/06  مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 916 فرعی مجزی از 118  اصلی واقع دربخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل ثبت درصفحه 400 دفتر 503  مالحظه و محرز 

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

42- رای شماره 5342 مورخ 95/10/28   آقای امراهلل حاج محمودی فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 0563 و به شماره شناسنامه 48 صادره به شماره 
ملی 1141061831 نسبت به سه دانگ مشاع  ازشــش دانگ یکباب مغازه  
به مســاحت 102/06  مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 916 فرعی 
مجزی از 118  اصلی واقع دربخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت درصفحه 400 دفتــر 94 و صفحه 276 دفتــر 503   مالحظه و محرز 

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

43- رای شماره 6697 مورخ 95/11/28   خانم زهره جوانمردی فرد فرزند 
رضا بشماره کالسه 1383 و به شماره شناسنامه 2585 صادره به شماره 
ملی 1289595798 نسبت به ســه دانگ مشاع  ازشش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 105  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 751 فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع درجوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند96417 مورخ 75/11/01 دفترخانه 73 ثبــت در صفحه 275 دفتر 1   

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

44- رای شماره 6696 مورخ 95/11/28   آقای علی جوانمرد جوی آبادی 
فرزند رضا بشماره کالسه 6723 و به شماره شناسنامه 1166 صادره به 
شماره ملی 1140848569 نسبت به ســه دانگ مشاع  ازشش دانگ یکباب 
خانه به مســاحت 105  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 751 فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع درجوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند96417 مورخ 75/11/01 دفترخانه 72 ثبت در صفحه 275 دفتر 

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

45- رای شماره 0269 مورخ 17/01/96   خانم لیال مجیری فرزند عبدالکریم  
بشماره کالســه 0706 و به شــماره شناســنامه 20082 صادره  خمینی 
شهربه شماره ملی 1140200364 نسبت به شــش  دانگ یکباب مغازه به 
مساحت 49/35  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1692 فرعی مجزی 
از 72  اصلی واقع درفروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند6430 مورخ 86/11/14  دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 8251 مورخ 1395/12/25 آقای احمدرضا مجیری  فرزند 
رحیم  بشماره کالســه 0707 و به شماره شناســنامه 25 صادره  خمینی 
شهربه شماره ملی 1141666561 نسبت به شش  دانگ یکباب مغازه و طبقه 
فوقانی به مساحت 207/67  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1722و 
1723  فرعی مجزی از 72  اصلی واقع درفروشان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 203836   مورخ 1389/12/26  دفترخانه 73 وسند 
32599 مورخ 1389/12/03 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
47- رای شماره 8255 مورخ 1395/12/28 آقای احمدرضا مجیری  فرزند 
رحیم  بشماره کالسه 1190 و به شماره شناسنامه 25 صادره  به شماره 
ملی 1141666561 نسبت به شش  دانگ یکباب مغازه  به مساحت 101/10 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1692  فرعی مجزی از 72  اصلی 
واقع درفروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3953   

مورخ 1391/12/27  دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 5094 مورخ 1395/10/22 آقای عزیزاله قناعتی  فرزند 
غالم  بشماره کالسه 7025 و به شماره شناسنامه 99 صادره  ایزدخواست 
به شماره ملی 2411214413 نسبت به 5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه دو طبقه  به مساحت 193/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
7432 فرعی مجزی از 75  اصلی واقع در دستگرد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 54131   مورخ 1379/08/23  دفترخانه 98  مالحظه 

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

49- رای شــماره 5095 مورخ 1395/10/22 خانم فاطمــه قناعتی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالســه 7024 و به شماره شناســنامه 3221 صادره  
ایزدخواست به شماره ملی 2410440010 نسبت به 1 دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 193/85 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 7432 فرعی مجزی از 75  اصلی واقع در دســتگرد بخش 

14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 54131   مورخ 75/09/05  
دفترخانه 98  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
50- رای شماره 6754 مورخ 1395/11/29 خانم طاهره جفاکش خوزانی  
فرزند نوروزعلی  بشماره کالسه 0752 و به شماره شناسنامه 725 صادره  
خمینی شهر به شماره ملی 1141720930 نسبت به 1  دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 170/68 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
593 فرعی مجزی از 84  اصلی واقــع در فتح آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 134658 مورخ 80/12/28  دفترخانه 73  مالحظه 

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

51- رای شــماره 6753 مــورخ 1395/11/29 آقای حکمت اله شــیروی 
خوزانی  فرزند جعفر  بشماره کالســه 0753 و به شماره شناسنامه 322 
صادره  خمینی شهر به شماره ملی 1141566397 نسبت به 5  دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 170/68 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 593 فرعی مجزی از 84  اصلی واقع 
در فتح آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 134658 مورخ 
80/12/28  دفترخانــه 73  و ثبت در صفحــه 394 و 400 و 397 دفتر 154 

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

52- رای شماره 6737 مورخ 1395/11/29 آقای ناصر خاکی رنانی  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0931 و به شماره شناسنامه 2768 صادره  آبادان  
به شماره ملی 1819082911 نسبت به شش دانگ یکباب خانه  دو طبقه به 
مساحت 122 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 240 فرعی مجزی از 
82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند الکترونیکی  139520302006000283 مالحظه و 

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

53- رای شــماره 0959 مــورخ 1395/01/31 خانــم طاهــره مختاری 
ورنوسفادرانی  فرزند حسن  بشماره کالسه 0352 و به شماره شناسنامه 
66928 صادره  اصفهان به شــماره ملی 1281766348 نسبت به 3 دانگ 
مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 355/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 39 فرعی مجــزی از 122  اصلی واقــع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 254 و 257 دفتر 

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

54- رای شــماره 0960 مــورخ 1395/01/31 آقــای اکبــر مختــاری 
ورنوسفادرانی  فرزند عباس  بشماره کالسه 0353 و به شماره شناسنامه 
55 صادره  خمینی شهر به شــماره ملی 1140982141 نسبت به 3 دانگ 
مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 355/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 39 فرعی مجــزی از 122  اصلی واقــع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 254 و 257 دفتر 

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

55- رای شــماره 2154 مــورخ 1395/08/25 خانم اعظــم بیگی خوزانی  
فرزند عباس  بشماره کالسه 0316 و به شماره شناسنامه 3910 صادره 
به شماره ملی 11441348136 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
209/11 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 88 اصلی واقع در قرطمان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 228055 مورخ 94/02/30 

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

56- رای شــماره 6689 مــورخ 1395/11/28 آقــای ولــی اهلل اعالئــی 
ورنوســفادرانی  فرزند عبدالعلی  بشــماره کالســه 1446 و به شــماره 
شناسنامه 1256 صادره  به شــماره ملی 1141154641 نسبت به 3 دانگ 
مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 193/80 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 239 فرعی مجزی از 116  اصلی واقع در صحرای 
پا گودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

113406 مورخ 89/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 6690 مــورخ 1395/11/28 خانم زهرا ســتاره  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 1447 و به شــماره شناسنامه 1130182738 
صادره  به شــماره ملی 1130182738 نســبت به 3 دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 193/80 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 239 فرعی مجزی از 116  اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 5673 مورخ 

93/06/01 دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 5189 مورخ 1395/10/25 آقای محمــد تقی ابراهیم نیا  
فرزند حسن  بشماره کالسه 0763 و به شماره شناسنامه 17796 صادره 
خمینی شهر  به شماره ملی 1140177516 نسبت به شش دانگ یکباب خانه 
به مســاحت 157/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 963 فرعی 

مجزی از 84  اصلی واقع در 
خمینــی  ملــک  ثبــت  14حــوزه  بخــش  خــوزان  آبــاد  فتــح 
و  مالحظــه    694 دفتــر   221 در صفحــه  ثبــت  شــامل   شــهر 

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

59- رای شماره 6771 مورخ 1395/11/29 خانم فردوس منصوری سدهی 
فرزند محمد  بشماره کالســه 5671 و به شماره شناسنامه 1028 صادره 
مرکزی  به شماره ملی 1284486672 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 127/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 94 فرعی مجزی 
از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 214451 مورخ 91/09/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

60- رای شماره 6781 مورخ 1395/11/29 آقای سید حمیدرضا طاوسی  
فرزند سید حبیب اهلل  بشماره کالســه 1225 و به شماره شناسنامه 4213 
صادره به شماره ملی 5649359083 نسبت به شش دانگ یکباب ساختمان 
ویالیی به مساحت 1494 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 91  اصلی 
واقع در تیرانچی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 199452 

مورخ 94/12/08 دفترخانه 71  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 7862 مورخ 1395/12/21 خانم مریم هارون رشیدی  
فرزند بختیار  بشماره کالسه 1503 و به شــماره شناسنامه 791 صادره 
به شماره ملی 1129212378 نسبت به شش دانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 186/80 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 554 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه 
از مالک رســمی عبداهلل مجیری و ثبت در صفحه 225 دفتر 566 و ثبت در 
صفحه 100 دفتر 64 از مالک رســمی رضوان باجغلــی مالحظه و محرز 

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

62- رای شــماره 5360 مــورخ 1395/10/28 آقای یدالــه ابراهیم زاده 
ورنوســفادرانی فرزند احمدرضا  بشــماره کالســه 0580 و به شماره 
شناســنامه 118 صادره به شــماره ملی 1141033046 نســبت به شش 
دانگ یکباب خانه بهاســتثنای بهای ثمنیه اعیانی40 و 5/ حبه از 72 حبه به 
مساحت 221/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2616 فرعی از 87  
اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند111086 مورخ 81/09/21 دفترخانه 63 صفحه 402 دفتر 307 و دفتر 

307 صفحه 399 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 0794 مورخ 27/01/1396  آقای محسن امامی فر فرزند 
مسعود  بشماره کالســه 1211 و به شماره شناســنامه 4462 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1287385958 نسبت به شش دانگ یکباب باغ ویال 
به مساحت 2378 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 336 فرعی از 92  
اصلی واقع در تیرانچی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
الواسطه از مالک رســمی مهدی حاجی اقا معمار مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 0784 مورخ 27/01/1396  آقای رسول خرد پیشه فرزند 
قاسم  بشماره کالســه 0917 و به شماره شناســنامه 58812 صادره از 
اصفهان به شماره ملی 1281686549 نسبت به شش دانگ یکباب کارخانه 
رنگرزی ومغازه هــای متصله بــه مســاحت 1134/65  مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 104 اصلی واقع در اصغرآباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی رمضانعلی حاجیان 

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

65- رای شــماره 8313 مورخ 14/09/1393 خانم اشــرف خوش اخالق 
ورنوسفادرانی فرزند مهدی  بشماره کالسه 4079 و به شماره شناسنامه 
13125 صادره خمینی شهر به شماره ملی 1140129971 نسبت به شش 
دانگ یکبــاب کارگاه کابینت چوبی به مســاحت 157/07  مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 2401 فرعی از 87 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 42883 مورخ 62/11/03 دفتر 62 

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

66- رای شــماره 4357 مــورخ 25/03/1393 خانم مریــم صفار فرزند 
جعفرعلی  بشماره کالسه 3634 و به شــماره شناسنامه 8814 صادره به 
شماره ملی 1142313018 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مســاحت 206/40  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 و 
1396/1 فرعی از 113 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 134469 مورخ 91/05/08 دفتر 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 4356 مورخ 25/03/1393 آقای حسین مختاری خوزانی 
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 3635 و به شماره شناسنامه 542 صادره 
به شماره ملی 1141275368 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مســاحت 206/40  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 و 
1396/1 فرعی از 113 اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 170367 مورخ 86/01/28 دفتر 73 سند 158469 مورخ 

84/04/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 4000 مورخ 29/09/1395 خانم اعظم لطفی فروشانی 
فرزند سیف اهلل  بشماره کالسه 1128 و به شماره شناسنامه 1130238075 
صادره به شماره ملی 1130238075 نسبت به 1 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه به مســاحت 163/10  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1741 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 45516  مورخ 92/10/19 دفتر خانه 139 مالحظه و محرز 

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

69- رای شماره 3998 مورخ 29/09/1395 آقای مهدی پریشانی فروشانی 
فرزند محمداســمعیل بشــماره کالســه 1271 و به شــماره شناسنامه 
1130093573 صادره به شماره ملی 1130093573 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه نیمه تمام دو طبقه به مساحت 163/10  مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1741 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45516  مورخ 92/10/19 

دفتر خانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 3999 مورخ 29/09/1395 آقای محمد ابراهیم پریشانی 
فرزند محمد اسماعیل   بشماره کالسه 1270 و به شماره شناسنامه 5394 
صادره به شماره ملی 1142281973 نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ 

یکباب خانه نیمه تمام دو طبقه به مساحت 163/10  مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 1741 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 45516  مورخ 92/10/19 دفتر خانه 139 

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

71- رای شــماره 6976 مورخ 1395/11/30 خانم طوبــی کریمی اندانی 
فرزند حسن   بشماره کالسه 1455 و به شماره شناسنامه 321 صادره به 
شماره ملی 1289322244 نسبت به 4 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 203/80  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 724 فرعی از 
105 اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 239 دفتر 664  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 6975 مورخ 1395/11/30 آقای مصطفی مجیری اندانی 
فرزند مرتضی   بشماره کالسه 1456 و به شماره شناسنامه 1130059065 
صادره به شماره ملی 1130059065 نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت 203/80  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 724 
فرعی از 105 اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 248 دفتر 664  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 6757 مورخ 1395/11/29 خانم مریم رضایی آدریانی 
فرزند علی   بشماره کالسه 1230 و به شــماره شناسنامه 1130107981 
صادره به شــماره ملی 1130107981 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه 
به مساحت 179/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 71 فرعی از 
114 اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 212336 مورخ 91/05/24 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

74- رای شماره 6979 مورخ 1395/11/30 آقای احمد صالحی فرزند علی  
بشماره کالسه 2510 و به شماره شناســنامه 1074 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 1141110334 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
128  مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2426 فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آبــاد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه ارائه 
قولنامه عادی از مالک رسمی راضیه جزایری ثبت در صفحه 106 دفتر 129  

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

75- رای شــماره 4021 مورخ 1395/09/29 خانم عصمت رحمتی فرزند 
احمد   بشماره کالسه 6218 و به شماره شناسنامه 1425 صادره به شماره 
ملی 1141136554 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 180/27  
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 63 فرعــی از 111 اصلی واقع در 
صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 21758 مورخ 87/12/07 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
76- رای شــماره 5129 مــورخ 1395/04/30 آقــای مجتبــی عبداللهی 
خوزانی فرزند حســین   بشماره کالســه 0878 و به شــماره شناسنامه 
1130070166 صادره به شــماره ملی 1130070166 نســبت به شــش 
دانگ یکباب خانه به مســاحت 100/52  مترمربع مفروز ومجزی شــده از 
پالک 349 فرعــی از 114 اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 208948 مورخ 90/10/17 دفترخانه 73  مالحظه و

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

77- رای شــماره 6983 مــورخ 1395/11/30 خانم الهام ســتاره فرزند 
محمد   بشــماره کالســه 0675 و به شماره شناســنامه 2273 صادره به 
شماره ملی 1141259869 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
194/40  مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 136 فرعی از 116 اصلی 
واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 2973 مورخ 90/01/22 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

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

78- رای شــماره 6984 مورخ 1395/11/30 خانم احترام ماهوش فرزند 
احمدرضا   بشماره کالسه 0677 و به شــماره شناسنامه 13499 صادره 
به شماره ملی 1140133713 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
172/43 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 136 فرعی از 116 اصلی 
واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 2973 مورخ 90/01/22 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

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

79- رای شــماره 5103 مــورخ 1395/10/22 خانــم ســهیال نوروزی 
فرزند غالمرضابشــماره کالســه 0656 و به شماره شناســنامه 1326 
صادره به شــماره ملی 1141112851 نسبت به شــش دانگ یکباب خانه 
به مســاحت 192مترمربع مفــروز ومجزی شــده از پــالک 188 فرعی 
از 114 اصلی واقــع در صحرای شــمس آباد بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 437 دفتــر 656 امــالک  مالحظه و

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

80- رای شــماره 6981 مورخ 1395/11/30 خانم احترام ماهوش فرزند 
احمدرضا   بشماره کالسه 0676 و به شــماره شناسنامه 13499 صادره 
به شماره ملی 1140133713 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
178/85 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 136 فرعی از 116 اصلی 
واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 2973 مورخ 90/01/22 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/07 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/21 

م الف: 3338 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2122| پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 29 رجب 1438

No. 2122 | April 27, 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2122 | پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 | 29 رجب 1438

يادداشت
احیای موفق زن ۸۳ ساله اصفهانی

زن ۸۳ ســاله ای که دچار ایســت کامل قلبی تنفســی شــده بود، با تالش 
تکنســین های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، پس از انجام عملیــات احیا، به زندگی 

دوباره بازگشت.

حوادث

وزیر بهداشت دولت، روز گذشته به اصفهان 
آمد، با توپ پر هم آمد! وزیری که در میان 
سایر اعضای کابینه روحانی به خوش اخالقی شهره است برای 
بهره برداری از چند پروژه عمرانی و درمانی وارد شهر اصفهان شد و 
از همان بدو ورود شمشیر را برای رسانه ها از رو بست تا خبرنگاران 
اصفهانی حساب کار دستشان بیاید و مواظب باشند سوالی مطرح 

نکنند که به سرنوشت فرماندار »به دره« دچار شوند!
دیروز وقتی خبرنگار یکی از رســانه هــا درخصوص گالیه 
مــردم روســتاها درزمینه طرح تحــول ســالمت، از وزیر 
بهداشت سوال پرســید، وزیر، این ســوال را سوال تریبون 
صدا و سیما دانســت و دســت آخر هم جواب شفافی نداد! 
هرچند  حسن قاضی زاده هاشــمی را به خوشرو بودن می 
شناســیم اما روز گذشــته آقای وزیر، دل پری از رسانه ها 
داشــت و گفت: رســانه ها به حوزه درمان و بهداشــت بی 
مهری های زیادی کرده اند! هاشــمی که چندماه قبل با به 
کاربردن اصطالح کنایی برای سرداران »علم و قلم و حرم« 
حسابی خبرســاز شــده بود، این بار بازهم به سراغ اصحاب 
قلم رفت و از بی مهری های آنان ســخن گفت. وی در پاسخ 
به خبرنگار رســانه ملی با لحنی اعتراض آمیز گفت: شــما 
از طرف خودتان قضاوت می کنید؛ این کار خوبی نیســت، 
 این تریبون از بودجه بیت المال اســت؛ بــا دولت مهربان تر

 باشید.

      
این دویست و چهل و ششمین سفر استانی وزیربهداشت بود.  
قرار بود طرح های حوزه آموزش پزشکی از جمله تاالر نفیس، 
مرکز آموزش های مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دو 
مرکز تصویربرداری پزشکی در نجف آباد و لنجان، مجموعه چند 
منظوره آموزشــی، مرکز آزمون تدبیر، 20 طرح مهم آموزشی، 
بهداشتی و درمانی و همچنین طرح توسعه اورژانس بیمارستان 
آیت ا... کاشــانی اصفهان افتتاح شــود؛ طرح هایی که به گفته 
وزیر در راستای وظایف نظام برای خدمت رسانی به مردم مورد 
بهره برداری قرار گرفته و دولت نیز در قالب طرح تحول سالمت 
تالش های گسترده ای کرده اســت. دیروز، هاشمی در اصفهان 
طرح های زیادی را افتتاح کرد؛ افتتاح هایی که البته این روزها به 
سوژه مخالفان دولت تبدیل شده و از آن با عنوان بهره برداری های 
انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود. 
دکتر حسن قاضی زاده هاشــمی در جریان افتتاح طرح های 
درمانی و بهداشتی استان اصفهان، بازهم به سراغ قیاس دولت 
یازدهم با دولت های نهم و دهم رفت وگفت: قبل از دولت یازدهم 
فقط در 4۵ درصد روستاهای سیســتان و بلوچستان پزشک 
مستقر بود؛ اما اکنون ۱00 درصد روستاها دارای پزشک هستند 
و در دولت یازدهم 6 هزار و ۵00 طرح بهداشــتی و درمانی در 
روستاهای کشــور، اجرا و منجر به افزایش سطح کمی و کیفی 

خدمات پزشکی شده است.

خبرنگاری درباره تعرفه های جدید پزشکی پرسید و وزیرگفت: 
هنوز در این باره از سوی سازمان برنامه و بودجه تصمیمی گرفته 
نشده است.قاضی زاده هاشــمی در این سفر، بیمارستان ۱۵0 
تختخوابی المهدی در مجتمع بیمارستانی خورشید اصفهان و 
همچنین در راستای طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت، ۱2 
پایگاه و مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی در سراسر 
استان اصفهان  افتتاح کرد. این ســاختمان، با زیربنای حدود 
 ۱۱ هزار متر مربع از محل مشارکت خیران و اعتبارات دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان، تجهیز و بهره برداری شد.
طرح تحول نظام ســالمت شــاید یکی از چالش برانگیزترین 
طرح هایی بود که وزیر بهداشت در چهارسال گذشته با حواشی 
مربوط به آن دست و پنجه نرم کرد. طبیعی است که وقتی نوبت 
به سوال درباره این طرح می رسد، وزیر بازهم از دلخوری هایش 
بگوید و از اینکه بی انصافی های زیادی درباره طرح تحول نظام 
سالمت شده است: » با وجود همه تالش ها وحمایت های صورت 
گرفته برای اجرای طرح تحول نظام سالمت و تامین رفاه و آسایش 
بیشــتر مردم، بی انصافی های زیادی درباره آن از جمله درباره 

جامعه پزشکان و پرستاران صورت گرفته است.«
وقتی از وزیربهداشت درباره ادعای شکست طرح تحول سالمت 
پرسیده شد، گفت:» مردم به شــنیدن حرف های منفی عادت 
کردند و عمل را می بینند و در حال حاضر نه در بیمارستانی بسته 

شده و نه در ارائه خدمات سالمت، نقصی ایجاد شده است.«
شاید ماجرای وعده ۱00 روزه دولت باعث شده تا وزرا هم برای 
حرف زدن درخصوص حل مشکالت و دادن وعده، کمی دست به 
عصاتر حرکت کنند. هاشمی گفت:»کار بهداشت با یک یا دو دوره 
چهارساله حل نمی شود؛ نظام باید برای این حوزه برنامه داشته 
باشــد که خطوط آن در سیاست های کلی رهبر معظم ترسیم 
شده اســت و دولت ها باید ۱0 تا 20 سال آینده این سیاست ها 

را اجرا کنند.«
هاشمی با اشاره به نقش خیران در اجرای طرح های بهداشتی 
درمانی اصفهان نیز گفت: با تالش خیران اصفهانی به زودی یکهزار 
تخت بیمارستانی در این استان بهره برداری می شود و به طور 
حتم با مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرح های بهداشتی 
و درمانی، بیمارستان های مجهز و پیشرفته تری خواهیم داشت. 
خیران و دست اندرکاران علوم پزشکی از هیچ خدمتی به مردم 

دریغ نمی کنند.
»دولت قبل« نقش و جایگاه ویژه ای در سخنان چندماه گذشته 
وزیر بهداشت داشــته اســت. در روزی که وزیر خارجه با کنایه 
به دولت قبل گفت » اگر معنای کاغذپــاره ها را می فهمیدند، 
مشکالت کنونی به وجود نمی آمد«، وزیر بهداشت هم اینجا در 
اصفهان به ســراغ ۱0 دولت قبلی رفت)!( و گفت: »شاید اگر در 
طول ۱0 دولت قبل به اندازه همین دولت برای ساخت بیمارستان 
و گسترش تعداد تخت های بیمارستانی تالش می شد، اکنون در 
وضعیت بهتری در حوزه ســالمت بوده و هیچ کمبود و مشکلی 

نداشتیم.« 
وزیر بهداشــت تاکید کرد: تعداد طرح های حوزه ســالمت در 
اصفهان قابل توجه است و برخی از این پروژه ها بعد از ماه مبارک 

رمضان به بهره برداری می رسد.

مرگ راننده متخلف، چهار 
دقیقه پس از جریمه پلیس

رییس پلیس راه اســتان همدان گفــت: راننده خاطی 
چهار دقیقه پس از جریمه پلیس، به علت اصرار بر تردد 

با سرعت غیرمجاز، جان خود را از دست داد.
ســرهنگ رضا عزیزی بیان کرد: راننده 40 ســاله یک 
دستگاه خودروی سواری سمند با سرعت ۱70 کیلومتر 
در ساعت از سمت تهران به همدان در حال تردد بود که 

توسط عوامل پلیس آزاد راه توقیف شد.
وی اضافه کرد: راننده ســمند بی توجه به توصیه های 
پلیس مبنی بر مرگبار بودن سرعت باال و تاکید بر انجام 
تخلف خود بدون نگرانی از جریمه، پس از اعمال قانون 

به مسیر خود ادامه می دهد.
وی اظهار کــرد: تنها چهــار دقیقــه از جریمه پلیس 
می گذشــت که این خــودرو هفت کیلومتــر مانده به 
انتهای آزاد راه واژگون می شود که در این سانحه راننده 
خاطی فوت کرده و همسر و فرزند وی به شدت مجروح 
می شوند. رییس پلیس راه استان همدان افزود: با توجه 
به ســرعت باال، این خودرو پس از واژگونی ۳00 متر به 
بیرون از جاده پرتاب می شــود. وی تاکید کرد: عوامل 
پلیس راه دلسوزانه این فرد را به رعایت قانون تشویق و 
توصیه کردند؛ ولی لجبازی این فرد منجر به مرگ خود و 

مجروح شدن همسر و فرزندش شد.

در محور »خوانسار-داران«؛

انحراف به چپ پژو پارس ۴ کشته 
برجای گذاشت

معلمان،میهمان رهبر انقالب 
می شوند

قائم مقام ستاد بزرگداشت مقام معلم، ضمن اعالم برنامه های هفته 
معلم گفت: وزیر آموزش و پرورش درارتبــاط با پرداخت مطالبات 

فرهنگیان در هفته معلم خبرهای خوشی دارد.
به گزارش مهر، اسفندیار چهاربند در نشست خبری که به مناسبت 
بزرگداشت مقام معلم برگزار شد گفت: برنامه های هفته معلم را به 
استان ها ابالغ کرده ایم و اختیارات را به استان ها داده ایم. در هر استانی 
یک ستاد بزرگداشت مقام معلم ایجاد شده و تعداد ۱00 هزار مدرسه 

نیز برنامه های منجسمی را برگزار خواهند کرد.
چهاربند همچنین گفت: هفته معلم با سالروز شهادت استاد مطهری 
آغاز می شــود. وی یادآور شــد:تعداد 7۵0 هزار معلم بازنشسته در 
سراسر کشور داریم که گنجینه ارزشمندی هستند و باید از تجربیات 
آنان استفاده کنیم و قدر آنان را بدانیم. رییس مرکز برنامه ریزی منابع 
انسانی و فناوری اطالعات گفت: دیدار با مقام معظم رهبری، دیدار با 
رییس جمهور، دیدار با رییس مجلس شورای اسالمی، دیدار با خانواده 
شهید مطهری و تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی )ره( در مرقد 

امام، از دیگر برنامه های هفته معلم است.

تبلیغات در ساعات کاری مدارس 
ممنوع!

وزیر آموزش و پرورش، در زمینه فعالیت های انتخاباتی در مدارس، در 
ابتدا بر ضرورت حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات تاکید کرد.  
دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش با تصریح این مطلب که مهم 
نیست چه کسی انتخاب شود بلکه آنچه مهم است حضور حداکثری 
مردم در پای صندوق های رای است، زیرا حضور حداکثری باعث اقتدار 
نظام خواهد شد، می گوید: به تمام مدارس ابالغ کرده ایم که حمایت و 
تبلیغات برای کاندیدایی خاص در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع 
است. همه جا به مسئوالن عنوان کرده ایم که اصال وارد بحث تبلیغات 
به نفع کاندیدای خاصی نشوند؛ البته فرهنگیان و دانش آموزان را به 

مشارکت فعال دعوت می کنیم.

روزانه 9 ایرانی بر اثر سوءمصرف 
مواد مخدر می میرند

مرگ نه تن در روز بر اثر سوءمصرف مواد مخدر، به خودی خود آماری 
هولناک به حســاب می آید؛ اما ماجرا زمانی هراس برانگیزتر به نظر 
می رسد که بدانیم تنها شمار بسیار اندکی از معتادان و مصرف کنندگان 
مواد مخدر بر اثر ســوءمصرف می میرند؛ آماری که سازمان پزشکی 
قانونی کشور اعالم کرد و بر مبنای آن، شمار افراد جان باخته بر اثر 
سوءمصرف مواد مخدر افزایش یافته و به سه هزار و ۱90 نفر در سال 
رسیده اســت؛ یعنی مرگ روزانه حدود 9 تن از هموطنان مان بر اثر 
سوءمصرف مواد مخدر که در سال 9۵، سرنوشت دو هزار و ۸47 مرد 

و ۳4۳ زن ایرانی شد.
مصرف روزانه حدود 2 تن مواد مخدر در کشور، به قدرتمندتر شدن 
باندهای قاچاق مخدر و تولیدکنندگان مخدرهای صنعتی و دست 
 آخر، ختم شدن زندگی روزانه 9 ایرانی بر اثر سوءمصرف مواد مخدر 

می انجامد.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: درخواست های طالق با همکاری 
قوه قضائیه از خردادماه در ۱۱ استان کشور در دادگاه، ثبت الکترونیکی 
می شود تا زوجین پیش از مرحله دادگاه برای طالق، از مشاوره های الزم 
برخوردار شوند.  انوشیروان محسنی بندپی افزود: این طرح در استان هایی 
که میزان طالق در آنها زیاد است، اجرا می شود که از جمله آنها می توان 
به کرمانشاه،گیالن، مازندران، تهران و البرز اشاره کرد. وی خاطرنشان 
کرد: طرح ثبت الکترونیکی طالق به صورت آزمایشی در خراسان رضوی 
اجرایی شده است. وی یادآور شد: 47 درصد طالق ها در همان پنج سال 
اول ازدواج زوج ها شــکل می گیرد؛ برهمین اساس تالش کردیم با قوه 
قضائیه همکاری خوبی داشته باشیم تا قبل از اینکه طالق در قوه قضائیه 
ثبت شود، اختالفات زوج ها در سامانه الکترونیکی ثبت شده و زوج ها به 

گروه مشاوران ارجاع داده شوند. 

اجرای طرح بن پاداش 
سوادآموزی در 7 استان

اجرای طرح مشاوره قبل 
از طالق در11 استان

معاون آموزشی سازمان نهضت ســوادآموزی کشور، از اجرای طرح بن 
پاداش ۱0 میلیون ریالی سوادآموزی در 7 استان خبر داد که به صورت 

پایلوت برگزار می شود.
محمد مهدی مهدی زاده  درباره طرح ریشه کنی بی سوادی در 7 استان 
کشور اظهار داشت: طرح ریشه کنی بی ســوادی مناطق روستایی، به 
صورت پایلوت در مناطق روستایی استان های قم، یزد، ایالم، سمنان، 

بوشهر، خراسان جنوبی و چهارمحال وبختیاری در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه این طرح با اجرای طرح بن پاداش ۱0 میلیون ریالی 
سوادآموزی به صورت آزمایشی در دســت اجراست افزود: در این طرح 
۱0هزار بن بی سوادی به نام افراد بازمانده از سوادآموزی تهیه شده است.

مهدی زاده تصریح کرد: سوادآموزان پس از گذراندن دوره آموزشی و ارائه 
کارنامه قبولی، موفق به دریافت این بن خواهند شد.

کاهش 7/۴درصدی آمار 
جان باختگان حوادث 
ترافیکی در اصفهان

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، از کاهش 7/4درصدی آمار جان باختگان حوادث ترافیکی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل آن در استان 
اصفهان خبر داد.

علی سلیمانپور، آمار متوفیان حوادث ترافیکی استان اصفهان در سال 9۵ را یکهزار و 46 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد، 2۳۳ نفر زن و ۸۱۳ نفر مرد بودند.
وی اظهار کرد: این درحالی است که در سال 94، یکهزار و ۱29 نفر شامل 2۵۱ نفر زن و ۸7۸ نفر مرد در حوادث ترافیکی در استان اصفهان جان باختند. مدیرکل پزشکی 
قانونی استان اصفهان افزود: موضوع قابل توجه این است که بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 6۱6 نفر در جاده های برون  شهری، ۳79 نفردر مسیرهای درون  شهری، 
۱۵ نفر در جاده های روستایی، ۱2 نفر مربوط به جاده های خارج استان و 24 نفر سایر موارد گزارش شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین در مدت فوق 24 هزار و 
697 مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کردند که از این تعداد 6 هزار و ۵۸۳ نفر زن و ۱۸ هزار و ۱۱4 نفر مرد بودند.

رییس پلیس تولید و تبادل اطالعات انتظامی استان اصفهان 
اظهار داشــت: امروزه شــبکه های اجتماعی به عنوان ابزار 
نهادینه شده برای گفتمان ها و تعامل های اجتماعی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و عالوه بر این، به منظور توســعه 

تعامالت شهروندی، از این شبکه ها استفاده می کنیم.
وی تاکید کرد: در ایــن حوزه تعاملی، 
نقد و گفت وگوهای زیــادی در زمینه 
موضوع هــای متفاوت وجــود دارد و 
فرصت بســیار خوبی برای هم افزایی 
شــهروندان درباره موضــوع ها فراهم 

می کند.
یک شــبکه اجتماعی، یک ســاختار 
اجتماعی تشــکیل شــده از گره هایی 
است که توسط یک یا چند نوع خاص 
از وابســتگی به هم متصل اند. به بیان 

دیگر، یک شــبکه اجتماعی، ســایت یا مجموعه ســایتی 
اســت که به کاربران امکان می دهد عالقه مندی ها، افکار 

و فعالیت های خودشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: همان طور که در 
محیط های واقعی مسائلی مثل توهین و بی احترامی به افراد، 
هتک حیثیت، بر هم زدن نظم اجتماعی و تشــویش اذهان 

عمومی را به دنبال دارد، در فضای مجازی هم  شناخت الزم 
و تحلیل مسائل و استفاده از این تحلیل ها درگفتمان ها به 
نحوی که از آسیب پذیری مصون باشیم، فنی است که باید 

شهروندان از مهارت الزم درخصوص آن برخوردار باشند.
وی اضافه کرد: مصداق این موضوع درمحیط های مجازی 
نیز مورد نکوهش قرار می گیرد و قانون 
هم این موارد را در قانون جرایم رایانه ای 
به عنوان اقدام مجرمانه می شناسد. پس 
از  بررســی این آمارها مشخص شد که 
این نوع جرایم در سال ۱۳9۵، ۱9درصد 

افزایش داشته است.
رییس پلیس تولید و تبــادل اطالعات 
انتظامی اســتان اصفهان بــا تاکید بر 
احتیاط در انتشار محتوا در این شبکه ها 
خاطرنشــان کرد: بعضی از شهروندان 
با رعایت نکردن برخی از این مســائل برای خود مسئولیت 
پذیری ایجاد کرده و باید در برابر قانون پاســخگو باشــند. 
چنین ایجاب می کند که در شــبکه های مجازی، در مورد 
رفتار، گفتار و محتوایی که منتشــر می کنیم مراقب باشیم 
و به گونه ای عمل نکنیم که بعد از آن در مقابل  شــخص یا 

مرجع خاصی پاسخگو باشیم.

رییس اداره فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: سی و پنجمین 
جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان اصفهان، به عنوان 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی هنری دانش آموزان اســتان 
برگزار شد که دربخش حضوری 2هزار و ۳00 دانش آموز 

دختر و یک هزار و 900 دانش آموز پسر 
حضور داشتند.

محمد اســماعیل زاده با بیــان اینکه 
مســابقات فرهنگی هنری آموزش و 
پــرورش در 70 رشــته برگزار شــد، 
اظهار کرد: این رشته ها، در پنج بخش 
هنرهــای آوایی، هنرهای نمایشــی، 
هنرهــای دســتی و تجســمی، ادبی 
پژوهشی و رسانه و فضای مجازی است. 
دبیر سی و پنجمین جشنواره فرهنگی 

هنری دانش آموزان اصفهان افزود: از مجموع 70 رشته، 
2۵ رشته به صورت حضوری طی ۱2 روز و سایر رشته ها 

به صورت غیر حضوری داوری شد.
وی با اشاره به نام نویســی و شرکت 472 هزار دانش آموز 
در مرحله آموزشگاهی، ادامه داد: پس از داوری آثار بخش 
حضوری در دو مرحله آموزشــگاهی و ســطح مناطق و 

نواحی آموزش و پرورش اســتان، 49 هزار نفر به مرحله 
استانی راه یافتند.

اســماعیلی گفت: در پایان مرحله اســتانی جشــنواره 
فرهنگی هنری دانش آموزان اصفهــان، یک هزار و 700 
نفر به عنوان رتبه های اول تا ســوم معرفی شدند که تنها 
رتبه های اول مقطع متوســطه، 
جواز راهیابی به مرحله کشوری را 

دریافت خواهند کرد.
وی خاطر نشــان کرد: مسابقات 
دوره ابتدایی تا ســطح منطقه ای 
و ناحیــه ای، مســابقات مقطع 
متوسطه یک، تا ســطح استانی و 
مسابقات متوســطه دو، تا سطح 
کشــوری ادامه دارد. رییس اداره 
فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای 
پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: انتظار 
آموزش و پرورش اســتان از نهادهای فرهنگی و هنری 
اســتان آن اســت که از ظرفیت دانش آموزان هنرمند 
در عرصه های مختلف اســتفاده شود؛ زیرا آینده هنری 
استان در دســتان این جوانان است و این مستلزم تغییر 

نگاه مسئوالن است.

ريیس اداره فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش استان اصفهان:

آینده هنری استان، در دست جوانان است
ريیس پلیس تولید و تبادل اطالعات انتظامی استان اصفهان تاکید کرد:

مهارت استفاده از شبکه های اجتماعی و مصون ماندن از آسیب ها

آموزش و پرورشپلیس فتا

وزيربهداشت، روز گذشته برای افتتاح و بهره برداری از چندطرح در حوزه آموزش، بهداشت و درمان و پزشکی 
به اصفهان آمد.

عکس نوشت

خبر

هشدار

آمار

چند روزقبــل مامــوران پلیس بخــش امامــزاده عبدا... 
درشهرســتان آمل، از درگیری بین سه نوجوان در روستای 
»اســکومحله« با خبرشــده وخــود را به آنجا رســاندند. 
آنهــا در بررســی های مقدماتی دریافتند که ســه نوجوان 
به دلیل اختالف و مشــاجره شــدید در فضــای مجازی با 
یکدیگرقرارمالقات حضوری گذاشــته اند وپس ازدرگیری 
شدید، یکی ازآنها به نام »رضا« از سوی نوجوان دیگر به نام 
»علی« با ضربات چاقو به شدت مصدوم شده و پس از انتقال 
به بیمارستان جان باخته است. این درحالی بود که ماموران 
دریافتند عامل جنایت از محل گریخته و در مکان نامعلومی 
مخفی شده است. با تالش شــبانه روزی کارآگاهان پلیس، 
مخفیگاه عامل قتل، شناســایی و او در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شد. متهم در تحقیقات ضمن اعتراف به قتل گفت: 
»ما درتلگرام باهم دوســت شــده بودیم. تا اینکه به خاطر 
مســائلی با هم جروبحث های مجــازی می کردیم و برای 
گفت و گوی حضوری با هم قرار مالقات گذاشتیم. اما آنجا بین 

ما جروبحث شدیدی درگرفت و این اتفاق افتاد.«

         پایان تلخ دوستی تلگرامی 

ایسنا نوشت: جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد 
که ثبت نام برای جریمه ریالی ســربازی، از ۱۵ اردیبهشت ماه 96 

اجرایی خواهد شد.
سردار ابراهیم کریمی در باره نحوه اجرای طرح جریمه ریالی در سال 
96 اظهار کرد: برابر تصمیمات اتخاذ شــده، امسال نیز طرح جریمه 
ریالی سربازی اجرایی شــده و بر اساس آن تمامی مشموالن غایبی 
که تا پایان سال 96 حداقل هشت سال یا بیشتر از آن غیبت داشته یا 
از ترک یگان خدمتی شان گذشته باشد، می توانند با پرداخت جریمه 

ریالی، از انجام خدمت سربازی معاف شوند.
جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه وضعیت 
اکثر افرادی که در طرح جریمه ریالی ســال گذشته ثبت نام کرده 
بودند مشخص شده است، افزود: ثبت نام برای این طرح در سال 96 
از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و متقاضایان می توانند به همراه 
مدارک الزم به دفاتر پلیس+۱0 مراجعه کنند. وی اضافه کرد: پس از 
ثبت درخواست واجدان شرایط، درخصوص راستی آزمایی و صحت 
مدارکشان اقدام شــده و کارت معافیت برای آنها صادر خواهد شد. 
کریمی از دیگر مشموالن غایب نیز که مشمول بهره مندی از جریمه 
ریالی سربازی نیستند، خواســت تا هرچه سریع تر نسبت به تعیین 

تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام کنند.

اعالم زمان آغاز ثبت نام جریمه 
ریالی سربازی 96

زاينده رود

ناجا

وزير بهداشت خوشروی دولت، درحاشیه بهره برداری از پروژه های 
عمرانی حوزه سالمت در اصفهان، از بی مهری رسانه ها گاليه کرد

افتتاح با توپ پُر!
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در خانه سیمین و جالل هنوز به روی میهمانانش بسته است
با وجود آنکه قریب به سه سال از واگذاری منزل جالل آل احمد و سیمین دانشور 
به شهرداری می گذرد، هنوز خبری مبنی بر آماده شدن این خانه به عنوان خانه 

ادبیات ایران اعالم نشده است.

سعید  اصفهــان از جمله مکان هایی اســت که در آثار 
نریمانی

 
شعرای فارسی جایگاه ویژه ای دارد و اهمیت این 
شهر باعث شده تا اکثر شاعران درباره خصوصیات و ویژگی های این شهر 
ابیاتی را بســرایند .گاه این شــهر را با شهر خود مقایســه کنند و گاه از 

خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد آن سخن به میان آورند.
بزرگانی چون حافظ،خواجوی کرمانی،فردوسی توسی و خاقانی از جمله 
شاعران غیر اصفهانی هستند که در شــعر خود از این شهر یاد کرده اند.
خاقانی شروانی یکی از هنرمند ترین شــاعران ایران است.پر بیراه نیست 
اگر بگوییم خاقانی در علوم مختلف مانند طب،نجوم و ... اطالعات کاملی 
داشته است و این علوم را در شــعر خود به کار برده است که از این لحاظ 
کمتر شاعری توانایی برابری با وی را دارد.خاقانی شاعر قرن ششم است و در 
قالب های مختلف،شعر سروده؛ وی شاعري اهل سیاحت بود و در سفرهاي 
خود از شهرهاي بغـداد، کوفه، مدائن ، ري ، اصفهان ، همدان ، شام، موصل 
و ارمنستان آن روزگار گذشت و در هر شهري با عالمان و شاعران و بزرگان 
 آن شهر دیـــدار کرد. می گویند یکی از شاگردان خاقانی در سال551 ،
یک رباعی در هجو مردم اصفهان سرود. مردم اصفهان این توهین را از جانب 
خاقانی دانسته و او را نکوهش کردند .خاقانی به همین سبب و برای دلجویی 
از مردم اصفهان یک قصیده در مدح این شهر سرود که از قصاید مشهور در 

باره اصفهان است.این قصیده با این مطلع آغاز می شود: 
نکهت حور است یا هوای صفاهان        

جبهت جوز است یا لقای صفاهان؟
خاقانی در آغاز این قصیــده و با اســتفاده از صنعت»تجاهل العارف«یا 
نادان نمایی، هوای اصفهان را با بوی خوش حوریان برابر دانســته است.از 
نکات جالب توجه در این قصیده اشاره شاعر به سرمه اصفهان است. سرمه 
یکی از هفت قلم آرایش در ادبیات فارسی است که نوع اصفهانی آن همواره 

زبانزد بوده است.خاقانی در این باره می گوید:
دیده خورشید چشم درد همی داشت           

 از حسد خاک سرمه زای صفهان
همچنین در این قصیده به محله قدیمی اصفهان اشاره شده است.»جی« 
یکی از محالت قدیمی اصفهان است که در این قصیده برتر از شهری چون 

ری آمده است:
رای به ری چیست؟ خیز و جای به جی جوی

 کانکه ری او داشت، داشت رای صفاهان
خاقانی در ضمن این قصیــده به خاطر تخلف شــاگرد از مردم اصفهان 
عذرخواهی می کند  و به گفته خود در نماز صبحش دعاگوی اصفهان است.
یاد کردن از اصفهان در اشعار خاقانی به این قصیده ختم نمی شود. وی در 
قصیده دیگری در باب ســفر حج،خوار و حنظل بیابان های مکه را به گل 

شکرهای اصفهان تشبیه کرده است.

اصفهان و شعر و ادب

فیروزه   اصفهــان به عنــوان یکی از 
مهم ترین پایگاه های شــعر  ملک پور

کشــور از دیربــاز دارای 
انجمن های ادبی تاثیرگذار بوده است. در اواخر دوره 
صفویــه و تشــکیل دوره زندیــه در اصفهــان به 
انجمن های ادبی رســمی برمی خوریم. یکی از این 

انجمن ها را طبیب اصفهانی اداره می کرده است. 
دومین انجمن ادبــی اصفهان را نشــاط اصفهانی 
بنیان گــذاری کرده ولــی مهم تریــن انجمن ادبی 
اصفهان که از ســال 1343 به طور رسمی شروع به 
کار کرد، انجمن ادبی صائب بود. انجمنی که هر هفته 
صبح های جمعه، بر مزار صائب، پذیرای جمع کثیری 

از اصفهانی های ادب دوست بود. 
انجمن صائب آرام آرام به شــهرتی جهانی رسید و 
ورود به این انجمن بــا کارت مخصوص، امکان پذیر 
بوده اســت و جوانان به راحتی به ایــن انجمن راه 
پیدا نمی کرده اند. اصفهــان را می توان یکی از مراکز 
 فعال ادبی، به خصوص از قرن نهم تا قرن چهاردهم 

دانست.
در اواخر قرن نهم با روی کار آمدن حکومت صفوی 
و مهاجرت بعضی از شاعران به هند، سبک هندی به 
وجود آمد، اما به زودی شاعران زبردستی چون صائب 

تبریزی در اصفهان به سرودن شعر پرداختند. همین 
باعث شد که ســبک اصفهانی یا بازگشت به سبک 
قدیم، در اواخر قرن دوازدهم آغاز و تا اواســط قرن 
چهاردهم ادامه یابد؛ البته در ادبیات، این بازگشت به 
سبک قدیم را یک دوره ادبی محسوب می  کنند و آن 

را سبک نمی دانند.  
صبای کاشــانی، نشــاط اصفهانــی و آذر بیگدلی 
از مؤسســان این دوره بازگشــت ادبی هستند و از 
محبوب ترین شــاعران این دوره طبیب اصفهانی را 
می توان نام برد. شاعران در این دوره با وزنی آرام و در 
بحری یکنواخت شعر می سرودند و اشعار آنها معموال 

عامه پسند بوده است. 

زاینده رود

دیباچه  
 اکثر آثار نظم  و نثر فارسی دارای مقدمه است.ذکر و 
یاد خداوند و برشمردن صفات نیک خداوندی از جمله 
موضوعاتی است که شاعران در ابتدای اثر خود به آن 
پرداخته اند.در این بین دیباچه ســعدی شاهکاری 
اســت بی همتا که نظیرش را در کمتر اثری از ادب 
فارسی می توان یافت.سعدی پس از شکر خداوند که 
»طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید 
نعمت« به ذکر لطف خداونــدی پرداخته که »باران 
رحمت بی حســابش همه جا رسیده و خوان نعمت 
بی دریغش همه را کشــیده«. در بیان لطف بیکران 
خداوند چه بیتی زیباتر از این می تواند حق مطلب 

را بیان کند که : 
دوستان را کجا کنی محروم              

  تو که با دشمنـان نظر داری
و به راستی که نعمت های قطع نشدنی خداوند برای 
دوست و دشــمنش نازل می شود.مهم ترین نعمت 
خداوند نفسی است که فرو می رود »که ممد حیات 
است و چون بر می آید مفرح ذات«و در هر نفسی دو 
نعمت وجود دارد و برای هر نعمت شکری واجب است 

ولی چگونه می توان شکر این نفس های ممتد را به جا 
آورد؟همان بهتر که عذر به درگاه خدا آوریم ؛چرا که 

از دسـت زبـان کـه بر آید                    
کز عهده شکرش به در آید؟

سعدی از پرســش انکاری به بهترین شکل استفاده 
کرده تا خواننده اش با قدری تأمل پی به پاسخ ببرد.

دیباچه گلســتان  با نکات شــگف آور دیگری ادامه 
می باید.سعدی در دیباچه خود به بندگان گناهکار 
پریشان روزگار توصیه می کند که دست انابت به امید 
اجابت به درگاه خداوند دراز کنند؛ چرا که انسان غیر 
از او کسی را ندارد و خداوند متعال دست بنده خود 

را خواهد گرفت.

در پهنه بی کران شعر فارسی می توان شاعرانی 
زاینده رود

را یافت که با وجود نقش مهم شان در پیشــرفت ادبیات فارسی،  

آنگونه  که باید و شاید شناخته نشده اند.به عنوان مثال هر گاه در 

سبک شناسی فارسی سخن از سبک عراقی و شعر عاشقانه به میان 

می آید شاعران بزرگی چون سعدی و حافظ از خاطرمان می گذرند 

که درباره شعرشان سخن ها گفته و همایش ها برگزار شده  است.

حال آنکه سبک عراقی شــاعران توانای دیگری را نیز دارد که در 

سرودن شعر، چیره دست بوده اند.

 یکی از این شــاعران کمال الدین اســماعیل اصفهانی اســت.
 
کمال الدین اســماعیل فرزند دیگر شــاعر مشــهور اصفهانی،
جمال الدین اصفهانی است.  

در تاریخ ادبیات فارسی کمتر شاعری را می توان یافت که در سرودن 

شعر به پیروی از پدر خود ادامه داده باشد.کمال الدین از شاعران 

سبک عراقی است که در سرودن قصیده و غزل مهارت داشته است.

او پیش از سعدی نخستین شاعری بود که  در غزل تحولی ایجاد کرد 

و سپس شاعرانی چون سعدی و خواجو، غزلیات او را سر مشق خود 
قرار دادند.  

مهارت و استادي کمال الدین اسماعیل در خلق معاني دقیق و باریک 

و التزامات دشوار و تقید آوردن ردیف هاي مشکل است و همین خلق 

مضمون و معاني باریک سبب شده است که وي را »خالق المعاني« 
بنامند. 

استاد شمیسا در کتاب سیر غزل در شعر فارسی در این باره می گوید: 

»معاني و مضامین دقیق و نازک خیالي هایي که در اشعار گویندگان 

قرن هشــتم یعني خواجو،کمال خجندي ،سلمان ساوجي و امثال 

ایشان به حد وفور موجود است سرچشــمه اصلي آن گفته هاي
 

 خالق المعاني، استاد کمال الدین اسماعیل اصفهاني است.« 

دیوان کمال اســماعیل در قالب هاي مختلف شعر فارسي از قبیل 

قصیده ،غزل ، رباعي ،قطعه ،ترکیب بند و مثنوي است .غزلیات وي 

بیشترجنبه دنیا گرایي و عیني دارد و در اواخر عمربه عرفان گرایش 

پیدا کرد و اشــعاري در مورد قناعت ،ریاضت و عدم اعتنا به امور 

دنیوي سرود که به ذوق عرفاني او مربوط است.

پیروان کمال الدین اسماعیل،امیر خسرو دهلوي ،سلمان ساوجي و 

ازهمه مهم ترحافظ است.با وجود همه توانایی های کمال الدین، این 

شاعر بزرگ از زمره شاعرانی است که در حد و مقام خود شناخته 
نشده اند.

 ادبیات اصفهان در شعر فارســی قابلیت های بی شماری دارد ولی 

این قابلیت ها نسبت به شهری چون شیراز پنهان مانده است.دلیل 

اصلی این امر را می توان در ناشناخته بودن شاعران و ادبای اصفهان 

دانست.اصفهان در طول حیات خود شــاعران  و نویسندگان بی 

شماری را در دامن پرورده است که شناسایی هر یک می تواند ارزش 

اصفهان را در ادبیات فارسی نمایان سازد.

   کمال الدین اصفهانی؛خالقی ناشناخته

آفریجگان اصفهان
آفریجگان جشنی است که روز سی ام بهمن ماه )انیران روز( برپا می شده 
و به نام های آبریزان،آبریزگان  و آب پاشان آمده است.این جشن تا حدود 
قرن یازدهم هجری در اصفهان رایج بوده و مثال شاه عباس کبیر در بیست 
و سومین سال جلوس خود در چهارباغ این جشن را برپا داشته است.در 
کیفیت این جشن آمده است:»در زمان فیروز ،جد انوشیروان،چندین 
سال باران نیامد و قحط و خشکسالی پدید آمد.فیروز خراج از ممالک 
برداشت حتی هدایا و نقدینه های آتشکده را نیز به مردم داد و چون کار 
سخت شد در آتشکده نیایش و تضرع آغاز کرد تا اینکه باران بارید و مردم 
از تنگی نجات یافتند. در اصفهان نیز باران آمد و فیروز در بیابان فارس 
و در کام فیروز امروزی جشنی بر پا کرد که بدین نام مشهور شد.« عید 

دیگری نیز در اصفهان برپا می شده که »کژین« نام داشته است.

اصفهان یکی از شــهرهای باستانی و تاریخی 
سیاوش 
پاک سرشت

ایران اســت که تاریخچه فرهنگی چند هزار 
ساله دارد و در باب تاریخ وفرهنگ و معماری 
آن، تحقیقات زیادی صورت گرفته اســت . زبان رایــج مردم اصفهان، 
فارسی است که در هر منطقه ای، به شکل و حالت خاصی بیان می کنند 

و ما به آن لهجه می گوییم. 
غالــب تریــن و مشــهورترین لهجه،همــان لهجه اصفهانی اســت 
که بدون آشــنایی با لغات و اصطالحــات، درک آن مشــکل خواهد 
بــود .  بحــث لهجه هاوگویش هــای محلــی ایــران، از مباحثــی 
 اســت که اخیــرا مــورد توجــه محققــان ایرانــی و خارجــی قرار

گرفته است .  
لهجه های محلی، اغلب ادبیاتی داشت که نوشته نمی شد و تنها در یاد 
و ذهن گویندگان لهجه ها، باقی می ماند و به دیگران منتقل می شد و 
در بردارنده  کلمات رکیکی بود که مورد پسند محققان قرار نمی گرفت.

ناگزیر، آنها نیز برای حفظ قداست کالم،از نوشتن به لهجه های محلی 
خودداری می کردند.)هرچند در حوزه شعر وادبیات، برخی از شاعران 
ایرانی، اشعاری را به لهجه محلی سروده اند که مورد پسند مردم عامه، 
نیز واقع شده اســت.( به همین دلیل تحقیق در این باب،هرگز درایران 

مرسوم نشده است.
امروزه مورخان می خواهند که با استفاده بهینه از تاریخ شفاهی،زوایای 
تاریک تاریــخ ایران،به خصــوص دوره معاصــر را کــه  در هاله  ای از 
ابهام فرو رفته، روشــن کنند. این تاریخ شفاهی،شــیوه نوینی اســت 

دربازســازی وقایع گذشــته که ازطریق مصاحبه با افراد مطلع زمان 
 متوجــه زبــان و لهجه های محلــی مراکز مهــم تمدن هــای ایرانی،
به خصوص شهر اصفهان شدیم تا از طریق روایات مردم عامه به بررسی 

وقایع تاریخی آن بپردازیم.
بنابراین ضروری اســت که  با ایــن لهجه ها و گویش های محل آشــنا 
 باشــیم؛چرا که موظف هســتیم مفاهیم کلمات و اصطالحات آنها را
به درســتی انتقال دهیم. با توجه به اینکه می دانیم مفهوم هر کلمه و 
اصطالحی، در هر لهجه ای و در هر دوره تاریخی متفاوت است،پس اگر 
امروزفهم لغات و اصطالحات لهجه ها،برای ما مشــکل باشد،برای نسل 

بعد از ما مشکل تر خواهد بود.
آنچه از تحقیقات محققان خارجی و ایرانی در باب لهجه اصفهانی تا به 
امروز دریافتیم، این است که اصفهان به دلیل پیشینه  تاریخی اش و قرار 
گرفتن بر سر چهارراه های تمدن های شرق و غرب جهان، از مراکز عمده 

فرهنگ و لغات عامیانه بوده است. 
بنابراین اکثرکلمات و لغاتی که وارد این لهجه شده،عالوه بر اینکه با لغات 
دیگر لهجه های محلی ایران مشابه است،اصطالحات و لغات دیگری را 
هم از زبان های خارجی پذیرفته و دگرگون کرده وبه شکل امروزی در 

آورده است.
در مورد منشــأ پیدایش ایــن لهجه ها،آنچه که از شــواهد تاریخی بر 
می آید،در اوایل ظهور اسالم یعنی اواســط قرن سوم هجری،ایرانیان 
بــه لهجه هــای مخصــوص بــه خودشــان صحبــت مــی کردند و 
 اعرابی کــه در ایران ســاکن بودنــد پیوســته از این وضع شــکایت 

داشتند. 
شمس قیس رازی نیز در باب این موضوع با کمال تعجب می گوید که 
مردم عامه عراق،از اشعاری که به زبان محلی شان سروده می شد بیشتر 

لذت می بردند تا اشعار شیوا و دالویز دری.
عباس اقبال هم می گوید که اغلب لهجه های امروزی از بقایای لهجه های 
زبان پهلوی اســت که شعبه ای از زبان فارســی است و درقسمت های 
شمال وشــمال غرب و مغرب وجنوب ایران رایج بوده و به کلی غیر از 

فارسی دری است.
حمزه اصفهانی، در بــاب زبان پهلوی می گوید زبان پهلوی منســوب 
به پهله اســت که پنج شــهر از جمله اصفهان،ری،همدان،ماه نهاوند و 

آذربایجان را  در بر می گیرد.
با توجه بــه مطالب فوق،می تــوان احتمال داد که لهجــه اصفهانی از 

لهجه های زبان پهلوی نشأت گرفته باشد.
در هر حال تحقیــق در باب لهجه اصفهانی به واســطه وســعت زیاد 
و کثــرت محــالت از اقــوام مختلــف به جــا مانــده و تغییــرات و 
 دگرگونی هــای آن،طــی زمان هــای مختلــف و تاثیرخاصــی کــه 
با سوادشــدن اکثر مردم داشــته و نفــوذ بیش از پیــش لهجه های 
دیگر باعث شــده که مــردم اصفهان،اصالت لهجه خود را به ســرعت 
از دســت بدهند و تنها درافراد مســن و عامی وبی ســواد این اصالت 
حفظ شــود. از این رو تحقیــق و جمــع آوری لغــات و اصطالحات 
 لهجــه اصفهانــی وســیر وتحــول وتطــور آن،طــی دوره کنونــی 

شاید دشوار باشد.

فارسی به لهجه اصفهـانی!

  گلی از گلستان سعدی سبک شعر اصفهان در گذر تاریخ

رد پای ادب فارسی

  داستان واره ها و اساطیر ادب فارسی

فارسی به لهجه اصفهـانی!
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تمدید قرارداد کشاورز با گیتی پسند
  محمد کشاورز،کاپیتان گیتی پسند با حضور در دفتر  این باشگاه و توافق با مسئولین 
گیتی پسند قراردادش را با این تمدید کرد و این تیم را   در جام باشگاه های آسیا و 

لیگ برتر فوتسال فصل 96-97 همراهی خواهد کرد.

علیرضا منصوریان برای فصل بعد کاوه رضایــی را می خواهد، اما تا این 
لحظه باشگاه موفق نشده با این بازیکن حتی سر کلیات قرارداد به توافق 
برسد. خبرها حکایت از آن دارد که کاوه می خواهد برود و به همبازیانش 
گفته هدف اولش بازی در خارج از ایران است. در همین حال شایعاتی 

درباره احتمال حضور این بازیکن در پرسپولیس شنیده می شود.
ولی این سوال پیش می آید که اگر پیشنهاد پرسپولیس جدی باشد، کاوه 
واقعا لباس قرمز را به تن می کند؟ او به خاطر استقاللی بودن و حساسیت 
هواداران، به پرسپولیس نمی رود؟ ظاهرا باید گفت اگر واقعا شرایطش 
مهیا باشد، کاوه قرمز پوش می شود! آنها که این بازیکن را می شناسند 
می دانند زیاد درگیر رنگ ها نیســت. او همواره از این حرف می زند که 

فوتبالیستی حرفه ای است و برایش مهم نیست کجا بازی می کند. 

سپاهان بعد از مذاکره با ســرمربی کروات خود برای جذب بازیکن نیز 
دست به کار شده است.

در شرایطی که زالتکو کرانچار بعد از بازگشت به سپاهان تا فصل جاری 
قرارداد امضا کرده، به نظر می رســد او در این چند هفته توانســته نظر 
مسئوالن این باشگاه را برای تمدید قرارداد به خود جلب کند. در همین 
راستا مذاکرات نهایی با سرمربی کروات صورت گرفته و حتی سپاهانی ها 
برای جذب بازیکن نیز دســت به کار شده اند.شــنیده می شود یکی از 
بازیکنان مدنظر سرمربی کروات لوسیانو پریراست که در ابتدای فصل 
از سپاهان به گسترش فوالد رفت، اما حاال اصفهانی ها برای بازگشت او 
تالش می کنند. باید دید در نهایت سپاهان برای فصل بعد چه بازیکنانی 

را جذب کرده و چه نفراتی را از دست می دهد.

بمب جنجالی پرسپولیس 
منفجر می شود؟

مهاجم برزیلی در مسیر 
بازگشت به اصفهان

کاروان کشتی آزاد و فرنگی ایران در حالی خود را برای حضور 
دربازی های همبستگی کشــورهای اسالمی آماده می کند که 
تیم های ترکیــه و آذربایجان، اصلی ترین رقبای کشــورمان 

خواهند بود.
چهارمین دوره بازی های همبســتگی کشــورهای اسالمی 
در روزهای ۲۲ اردیبهشــت تا اول خرداد ماه به میزبانی شهر 
باکو آذربایجان برگزار می شود و کشور میزبان به عنوان یکی 
از رقبای اصلی کشــتی ایران محسوب می شــود. رقیبی که 
کشتی گیرانش مدت هاست در میادین جهانی و المپیک برای 
ایران خطرساز شدند و حتی توانســته اند شکست های تلخ و 

فراموش نشدنی را بر ملی پوشان ایران تحمیل کنند.
بدیهی است این بار نیز تیم های کشتی آزاد و فرنگی جمهوری 
 آذربایجان با تکیه بــر حمایت مالی دولتمــردان و همچنین 
با توجه بر امتیاز میزبانی به عنوان یکــی از اصلی ترین رقبای 
کشتی ایران تلقی می شوند و به هیچ عنوان تحمل شکست در 

کشورشان را ندارند.
در نتیجه می توان از هم اکنون منتظر بهترین نفرات کشــتی 
آذربایجان در ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی این کشور 
 بود و مصاف بســیار حساســی را در برابر نماینــدگان ایران 

پیش بینی کرد.
یکی دیگر از مدعیان توانمند بازی های همبستگی کشورهای 

اســالمی، کاروان کشــتی ترکیه اســت. کاروانی کــه آزاد و 
فرنگی کاران عنوان دار و با تجربــه ای را در ترکیب خود دارد 
و برای کســب موفقیت از هیچ تالشــی دریغ نمی کند. گفته 
می شود کشتی گیران ترکیه مدت هاست در استانبول اردو زدند 
و مدعی هستند در تمامی اوزان می توانند برای رقبای خود در 

باکو خطرساز شوند.
یکی از نــکات قابل توجــه در این میان، برنامه های فشــرده 
تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران نسبت به رقبای اصلی 
خود است؛ چراکه کاروان کشتی ایران دو هفته قبل از حضور 
در بازی های همبستگی کشورهای اســالمی باید در میدان 
 مهم دیگــری یعنی رقابت هــای قهرمانی آســیا در دهلی نو 

حضور یابد.
این در حالی است که کادر فنی تیم ملی هم به ناچار باید نیرو 
و توان موجود را به دو گروه تقسیم کرده و به همین دلیل، کار 
سخت تری را برای کسب نتیجه نسبت به تیم های آذربایجان 

و ترکیه پیش رو دارد.
البته باید نیمه پر لیوان را هم دید؛ چراکه تجربه و توان باالی 
برخی ملی پوشان اعزامی به بازی های همبستگی و همچنین 
حضور برخی چهره های جوان باانگیزه و جویای نام توانســته 
ترکیب خوبی از کشتی آزاد و فرنگی ایران را مهیای حضور در 

این آوردگاه بین المللی کند.

منهای فوتبال
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی؛

جدال ایران و همسایگان مدعی روی تشک کشتی

قاب روز

اقدام جالب هواداران ناراضی آرسنال 

شباهت رضا پرستش به مهاجم آرژانتینی 
بارســلونا در رســانه های این کشور 

انعکاس پیدا کرد.
پس از انتشــار عکس هــای رضا 
پرستش و شباهت زیاد او به لیونل 
مســی، رســانه های آرژانتینی و 
آمریکای جنوبی نیز به این موضوع 
پرداختند.روزنامه اوله نوشــت:  اگر در 
خیابان های تهــران راه بروید، می توانید بدل 
مسی را ببینید. او رضا پرســتش نام دارد و توانسته از این شباهت 
بهره ببرد و خود را مشــهور کند تا جایی که مردم از او درخواست 
سلفی می کنند. روزنامه Bola vip نوشت: دوقلوی گمشده مسی 
در ایران حضور دارد. رضا پرستش شباهت زیادی به ستاره بارسلونا 
و جهان دارد. به همین خاطر او شهرت زیادی پیدا کرده است.سایت 
la opnion، از پرستش به عنوان بدل مســی یاد کرد و روزنامه 
entrelineas نوشــت: باورنکردنی است، بدل مســی در ایران 
زندگی می کند)!(ســایت infobae نیز به این موضوع پرداخت و 
نوشت: پسری که ابتدا در نانوایی کار می کرد، اکنون به علت شباهت 
باالیش به مسی مشهور شده است. او مدل موهایش همچون مسی 
است و ریش خود را مانند مســی رنگ کرده است و با پیراهن تیم 
ملی فوتبال آرژانتین در خیابان های تهران راه می رود و مردم با او 

سلفی می گیرند.

مربی تیم ملی والیبال ایران، یک روز پس 
از اتمام لیگ صربستان و کسب عنوان 
نایب قهرمانی این مســابقات، وارد 
تهران شــد و به ایگور کوالکوویچ، 
ســرمربی تیم ملی ایران و دوست 

قدیمی و صمیمی خود پیوست.
دراگان کوبیلیسکی، 46 ساله و متولد 
شهر بلگراد در صربســتان است. او در 
تیم پارتیزان بلگراد به همــراه کوالکوویچ به 
عنوان قهرمانی لیگ و جام حذفی یوگسالوی سابق رسیده و نایب 
قهرمان باشگاه های اروپا شده است. کوبیلیسکی بعد از بازنشستگی 
کوالکوویچ، باز هم به بازی و البته همکاری با دوست نزدیک خود ادامه 
داد و با تیم »بودوکنوست« به عنوان قهرمانی لیگ صربستان دست 

پیدا کرد. هدایت این تیم بر عهده ایگور کوالکوویچ بود.
سرمربی فعلی تیم ملی ایران، سپس به اســلوونی رفت و با کمک 
مربیگری دراگان کوبیلیسکی با تیم ACH والی، ۲ عنوان قهرمانی 
لیگ و۲ عنوان نخســت جام حذفی این کشــور را به دست آورد. 
کوالکوویچ و کوبیلیســکی همچنین قهرمانی در لیگ منطقه ای 
موســوم به »موزا« با حضور قهرمانان لیگ کشورهای مجارستان، 
کرواسی، اسلوونی، اتریش و اسلوواکی را نیز در کارنامه مشترک خود 
دارند. همکاری آنها در تیم ملی صربستان نیز تا زمان پایان قرارداد 
کوالکوویچ با فدراسیون والیبال این کشور ادامه داشت.کوبیلیسکی 
یک سال هم برای تیم ملی کشورش در لیگ جهانی بازی کرده و سال 
گذشته به عنوان دستیار نیکوال گربیچ به عنوان قهرمانی لیگ جهانی 
۲016 رسید. او صبح جمعه وارد تهران شد تا چالش جدید را در کنار 
کوالکوویچ تجربه کند. کوالکوویچ که سال هاست ارتباط نزدیکی با 
کوبیلیسکی دارد، معتقد است که هر دو طرف، درک خوبی از هم به 
ویژه در زمینه والیبال دارند. چهارمین هفته تمرینات تیم ملی والیبال 
ایران از دیروز در فدراسیون والیبال آغاز می شود و کادر فنی این تیم 

نیز با ورود کوبیلیسکی تکمیل شد.

روز جمعه مارکا مدعی شده بود که دیوید 
دخه آ  به مســئوالن منچستریونایتد 
اعالم کرده خواستار جدایی از این 
تیم و پیوستن به رئال مادرید است 
ولی تلگراف در گزارش اخیر خود 

این موضوع را تکذیب کرده است.
تلگراف به نقل از یک منبع آگاه مدعی 
شــده که دخه آ هیچ درخواستی برای 
جدایی ارائه نکرده اســت. با این وجود گفته 
می شود مورینیو در حال بررســی گزینه ها برای دروازه است تا در 
صورت جدایی دخه آ، دروازه بان جدیدی را بــه الدترافورد بیاورد. 
گفته می شود در صورت اصرار رئال مادرید و دخه آ برای این انتقال، 
منچستریونایتد ۵0 تا 60 میلیون پوند برای فروش این دروازه بان 
اسپانیایی طلب می کند و البته در عین حال مورینیو امیدوار است 
بتواند در این شرایط، موراتا را از رئال مادرید جذب کند. مورینیو به 
 جز گریزمن، موراتا را هم برای خط حمله تیمش در نظر گرفته است؛ 
چرا که مصدومیت زالتان برنامه های وی را دچار تغییر کرده و البته 

وین رونی هم احتماال در تابستان، الدترافورد را ترک می کند.

ســتاره چلســی اخیرا در ضیافت شام با 
مدیربرنامه هایش دیده شــد.حضور 
دیگو کاستا همراه خورخه مندس، 
مدیربرنامه هایش در یک ضیافت 
شــام مجلــل در لنــدن حرف و 
حدیث های خاصی به وجود آورد.

طبق آنچــه خبرنــگاران پاپاراتزی 
اشاره کرده اند،ماجرا به پیشنهاد باشگاه 
ساوت همپتون به این بازیکن مربوط می شود. 
کنسرسیومی ثروتمند از شرق آسیا قصد خرید باشگاه ساوت همپتون 
را دارد و مقامات این شرکت در مالقات با مدیربرنامه های کاستا اعالم 
کرده اند اولین هدفشان جذب موکل مندس است. مندس در همین 
رابطه طی یک ضیافت شام با کاستا به صحبت پرداخت تا در این مورد 
ابهامات برطرف شود.از اتفاقات مراسم شام دو نفره هنوز اخباری به 

بیرون درز نکرده است.

بازتاب شباهت بدل ایرانی مسی 
در رسانه های آرژانتین

دوستان قدیمی در کنار هم 

 تکذیب درخواست »دخه آ«
 برای خروج از منچستر یونایتد

 راز شام کاستا
با مدیربرنامه هایش

خبر روز 

اتفاق روز

فوتبال جهان

یکی از هواداران آرسنال که به شدت از حضور ونگر در این تیم ناراضی است، اعتراض خود را به شکلی جالب نشان داد.
نتایج ضعیف ونگر با آرسنال باعث شده تا نارضایتی از او به اوج برسد. از همین رو، هواداران به شیوه های مختلف در 
حال نشان دادن اعتراض خود به  او هستند و یکی از هواداران خالق، با استفاده از ویدیو پروژکتور، اعتراضش به حضور 
ونگر را روی دیوار ورزشگاه امیریتس، هایبری )ورزشگاه سابق آرسنال( و چندین مکان توریستی شهر لندن نشان داد.

یکی از هواداران تیم تراکتورســازی با پای پیــاده از آذربایجان 
حرکت کرد و به اصفهان رسید!

شهریار عباس زاده هوادار تیم تراکتورسازی که در گذشته نیز 
برای بازی تراکتورسازی و استقالل پیاده به تهران سفر کرده بود، 
این بار از شهر خداآفرین 1400 کیلومتر را با پای پیاده سپری 
کرد تا به اصفهان رســید و خودش را برای بازی تراکتورسازی و 

سپاهان آماده کرد.
 این هوادار روز ۲1 فروردین ماه از خداآفرین حرکت کرده بود و 

در اصفهان با استقبال هواداران سپاهان مواجه شد.

   بعد از ســومین روز اعتصاب بازیکنان پرســپولیس، علی اکبر 11هوادار تراکتور پیاده به اصفهان رسید!
طاهری، سرپرست این باشگاه اعالم کرد که سرخپوشان بیش از 

هر تیم دیگری در لیگ برتر دریافتی داشتند. 
 حــاال باشــگاه پرســپولیس بــرای اینکــه ادعای خــود را 
ثابت کند، تصمیــم گرفته در روزهای آینده به صورت شــفاف 
 پرداختــی به بازیکنان خــود در این فصل را روی ســایت خود 
 منتشــر کند تا در نهایت هــواداران در این خصــوص قضاوت

 کنند.

رودست طاهری به پرسپولیسی ها
 یکی از حاشیه های جشــن قهرمانی پرسپولیس 
گم شــدن مدال کمال کامیابی نیا بــود که باعث 
شد پرسپولیســی ها به بی نظمی های موجود در 
مراســم اشــاره و اعتراض کنند.حاال راز گم شدن 
مدال این بازیکن مشــخص شده اســت.به نوشته 
نامه نیوز، بــا بازبینی برخی از فیلــم هایی که از او 

 و دختر خردســالش گرفته شده مشخص شــده که کسی مدال وی را به ســرقت نبرده است. 
در فیلم ها مشخص شد مدال هافبک قرمزها در دســت دختر خردسال وی بوده و او مدال را در 

قسمتی از زمین رها کرده است.

راز گم شدن مدال کامیابی نیا

در تاریــخ و فرهنگ ایران زمین که شــاهنامه نمودی از 
آن اســت، پهلوانان باعــث افتخار و ســربلندی تمدن 
ایرانی هســتند و نام پهلوانان فراوانی ثبت شــده است.
نام هر یــک از پهلوانان بــر تارک تاریخ و تمــدن ایرانی 
می  درخشــد و وجودشــان را هاله  ای از ویژگی  های مهم 
اخالقی مانند طهارت نفس، شــرافت اخالقی، پایبندی 
به اصــول مردانگی، وفای بــه عهد و پیمان تا ســر حد 
جان، خــردورزی، مظلومیــت، حســابگری و زیرکی، 
عالی ترین نمونه جمــال و کمال و عفــت، نجابت، رام و 
آرام در مقابل تقدیر و سرنوشــت، بزرگوار و بزرگ منش، 
در بر گرفته است .در فرهنگ اســالمی - ایرانی، حضرت 
ابراهیم )ع( نخســتین مظهر فتوت است. امام علی )علیه 
الســالم( قطب آن و حضرت حجت )علیه السالم( خاتم 
آن می باشد. در تفکر واالی اســالمی این فلسفه اخالق 
و معنویت جوانمردان اســت و از این رو همــه پهلوانان 
خود را یاران امام علی )علیه الســالم( می  دانند و الگوی 
اخالقی و شخصیتی پهلوانان راستین، موالیشان حضرت 

علی)علیه السالم( است.
در همین راستا جشنواره فرهنگ پهلوانی » گود و گذر« 
به همت سازمان ورزش شــهرداری اصفهان و دبیرخانه 
دائمی »اصفهان؛ پایتخت فرهنگ پهلوانی« با محوریت 
کاربردی کردن فرهنگ پهلوانی در فرهنگ عامه در میان 
استقبال پرشور مردم شهر اصفهان در حاشیه زاینده رود 
و پارک آبشار برگزار شد. این جشــنواره عصر روز جمعه 

با حضور ورزشکاران، مربیان، مرشــدان، پیشکسوتان و 
پهلوانان شــهر با لباس یکنواخت که شعار »شهر پهلوان 
می خواهد« بر آن نقش بســته بود، برگزار و صدای ضرب 
و زنگ و نوای مرشــد با صدای جریان زنده رود و با بارش 

باران بهاری هم آوا شد.
علی قاســمی مدیرعامل ســازمان ورزش شهرداری در 
این مراسم با اشــاره به هفته نکو داشــت اصفهان اظهار 
داشــت: 9 ویژه برنامــه و ده ها فعالیت بــرای این هفته 
مدنظر قرار داده شده است. در سال جاری نیز برنامه های 
ورزش پهلوانی و زورخانه ای در اماکن عمومی، پارک ها 
و میادین بیش از پیش فعال خواهد شــد تا بتوانیم این 
فرهنگ غنی اسالمی را به آحاد مردم به خصوص به نسل 
جوان انتقال دهیم. اصالت ما ایرانیــان به همین ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی اســت که در روح آن جوانمردی و 

پهلوانی نهفته است. 
وی ادامه داد: ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان با دو 
رویکرد نشــاط آوری و ایجاد شادابی در اجتماع به دنبال 
تامین ســالمتی جسمی و روحی شــهروندان بوده که با 

مشارکت شهروندان در این برنامه ها همراه است.
از نکات قابل توجه این مراســم حضــور علی حالجیان 
معاون سازمان ورزش شهرداری اصفهان بود که به عنوان 
ورزشکار در میان باستانی کاران به ورزش می پرداخت. 
همچنین تعــدادی کاراتــه کار با لباس کاراتــه در این 

مراسم حضور پیدا کرده بودند.

محمدعلی شجاعی، رییس فدراسیون تیراندازی با کمان 
در 4 ســال اخیر به گونه ای کار کرد که بی شــک یکی از 
 پرحاشیه ترین رؤسای فدراســیون ها در این دوران بود،
 به طوری که اتفاقات اخیر و جعل امضا برای نشســتن بر 
مسند قدرت توســط دو نماینده این فدراسیون، بیش از 

گذشته صحت انتخابات این فدراسیون را زیر سوال برد.
محمدعلی شجاعی 3 سال پیش در انتخابات کمیته ملی 
المپیک برای پســت خزانه داری ثبت نام کرد و طبق نامه 
سازمان بازرسی مبنی بر ممنوعیت حضور دو شغله ها قرار 
شد  وی بعد از انتخابات از سمت خود در ریاست فدراسیون 
استعفا دهد، اما این حرفش هیچ وقت عملی نشد به طوری 
که بعد از دو ســال تصمیم گرفت از خزانه داری کنار برود 
و در نهایت نیــز آبان ماه 94 از خزانه داری اســتعفا کرد و 
همین اتفاقات باعث شد تا انتخابات فدراسیون تیراندازی 
با کمان که توسط نصرا... سجادی برنامه ریزی شده بود به 

هم بخورد.
اولتیماتــوم وزارت به شــجاعی برای اصالح 

اساسنامه
در همان زمان تعدادی از رؤسای هیئت ها با ارسال نامه ای 
به وزارت ورزش خواهان اصالح اساسنامه این فدراسیون 
و برگزاری انتخابات شــدند. به دنبال ایــن اتفاق، اصالح 
اساسنامه تیراندازی با کمان که اشکاالت زیادی داشت و 
به تصویب هیئت وزیران نیر نرسیده بود در دستور کار قرار 
گرفت، اما بعد از مدتی خبــری از اصالحات نبود تا اینکه 

بعد از رسوایی های اخیر رییس مبنی بر به قدرت نشستن 
سوال برانگیزش، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان 

با دادن اولتیماتوم خواستار اصالحات در اسرع وقت شد.
شجاعی در اساســنامه جدید بازهم همه کاره 

شد!
شــجاعی این بار به حرف های وزیر جدید توجه کرد، اما 
اساســنامه ای را مجددا نوشت که نه دســتورالعمل های 
داخلی در آن رعایت شــده و نه طبق قوانین فدراســیون 
بین المللی اســت. این اساســنامه به وزارت ورزش ارسال 
شده، اما قرار اســت کارشناسان با بررســی آن ایرادات را 
برطرف کنند. در اساســنامه قبلی این فدراسیون ریاست 
مجمع برعهده رییس فدراســیون اســت و وزارت ورزش 
نقشــی در انتخابات ندارد، همین امر مشــکالتی را برای 
وزارت ورزش در خصــوص برگزاری انتخابــات به وجود 

آورده است.
خرداد؛ پایان دوره 4 ساله رییس پر حاشیه

دوران 4 ســاله ریاست شــجاعی یک بار تمام شده، اما به 
نظر می رســد دل کندن از صندلی ریاست برایش سخت 
است و با چنگ و دندان ســعی بر حفظ آن دارد.حاال باید 
دید وزارت ورزش این بار برای انتخابات این فدراســیون 
چه برنامه ای دارد و تکلیف شجاعی در تیراندازی با کمان 
به چه صورت خواهد بود. آیا اساســنامه این فدراســیون 
همچون گذشته رییس را همه کاره می داند یا وزارت هم 

نقشی در انتخابات خواهد داشت؟

برگزاری جشنواره فرهنگ پهلوانی درکنار زاینده رود؛

گود و گذر
حاشیه های ناتمام فدراسیون تیراندازی با کمان؛ 

اقتدار به وزارت ورزش برمی گردد؟

 اصالت ما ایرانیان 
به همین ورزش 

زورخانه ای و 
 پهلوانی است 
که در روح آن 
 جوانمردی و 

 پهلوانی  نهفته
 شده است

دوران 4 ساله 
ریاست  شجاعی 

یک بار تمام شده، 
اما به نظر می رسد 

دل کندن از صندلی 
ریاست  برایش 
سخت است و با 

چنگ و دندان سعی 
بر حفظ آن دارد
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اساتید حوزه علمیه اصفهان تجلیل می شوند 
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان از برگزاری مراسم روز پاسداشت 
مقام استاد و تجلیل از 500 نفر از استادان حوزه های  علمیه این شهر  با سخنرانی 

حضرت آیت ا... مظاهری خبر داد.

اخبار کوتاه

مسئول ســازمان بســیج طالب و روحانیون اصفهان در نشست 
سیاســی با موضوع »مولفه های اصلی انتخابات« که در مدرســه 
علمیه حضرت فاطمه محدثه)س( اصفهان برگزار شد، با اشاره به 
اهمیت جانفشــانی در راه والیت و امامت، گفت: محبت ما به امام 
عصر)عج( تا چه اندازه است؟ آیا به اندازه ای به ایشان محبت داریم 

که جان خود را در راه حضرت فدا کنیم؟
حجت االســالم میثم حاجی احمد، تصریح کرد: ما باید با درست 
عمل کردن به وظیفه خود زمینه را برای ظهور و فرج آقا آماده کنیم 

و تا شرایط را مهیا نکنیم انتظار معنا نمی دهد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت انتخابات و ضرورت انتخاب اصلح، 
افزود: باید برای انتخاب اصلح اولویت هایی را لحاظ کنیم که حضور 
حداکثری و انتخاب کاندیدای تراز انقالب اســالمی ایران در آن 

مدنظر باشد.
حجت االســالم حاجی احمــد در خصوص حضــور حداکثری 
تصریح کــرد: چون هدف دشــمن بدبیــن کردن اذهــان مردم 
نســبت به نظام و والیت فقیه بوده و تمام تالش خــود را در این 
زمینه به کار گرفته اســت، لــذا تحقق حضــور حداکثری مردم 
 به منظور خنثی ســازی این هدف، و بیمه کــردن انقالب، امری

الزم و ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان در نخستین نشست 
اتحادیه انجمن های اسالمی اســتان اصفهان گفت: تاکنون ۴0 
انجمن اسالمی در سطح استان اصفهان از سازمان تبلیغات اسالمی 

مجوز فعالیت دریافت کرده اند.
حجت االســالم رحمت ا... اروجی  افزود: انجمن های اسالمی از 
جمله تشکل های مردمی وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی است 
که با هدف احیا و ترویج مفاهیم و تعالیم اسالمی و انقالبی و سالم 
سازی محیط های کاری در چهار حوزه محالت، اصناف، کارمندی 

و کارگری فعالیت می کنند.
مدیر کل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان افزود:انجمن های 
اسالمی اصیل ترین، انقالبی ترین و مؤمن ترین نهاد غیر دولتی در 

سطح کشور هستند.
حجت االســالم اروجی ورود به عرصه هــای دارای خأل فرهنگی 
مذهبی در محــالت را یکی از اولویت هــای اتحادیه انجمن های 
اســالمی خواند و گفت: تشــکل های دینی به ویژه انجمن های 
اسالمی باید در زمینه ها و عرصه هایی که فعالیت گروه های دینی 

و مذهبی دیگر کمرنگ است، حضور فعال و موثر داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت معرفی هویت و ظرفیت اتحادیه انجمن های 
اسالمی و اقدام عملیاتی در اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
گفت: موثرترین تبلیغ، کار و تالش موثر است و اتحادیه انجمن های 
اسالمی باید به گونه ای عمل کند تا نهادهای دیگر از نقش و ظرفیت 

عظیم آن آگاه شوند و متقاضی همکاری با آن باشند.

مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیون اصفهان: 

حضور حداکثری در انتخابات آینده 
انقالب را بیمه می کند 

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

اخذ مجوز فعالیت ۴۰ انجمن اسالمی 
در استان اصفهان

اخطار اجرایی
2/93 شماره: 950842 ش 9- 1396/1/27 به موجب رای شماره 1963- 950 تاریخ 95/11/5 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هاشم البوغبیش فرزند 
چبین شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون و ششصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک 593787- 94/7/20 صادرات تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان )محکوم له( 
جواد صفری فرزند سیف اله به وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان شیخ 
صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد 18. و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:2152 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()222 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

2/94 کالسه پرونده: 293/95 شــماره دادنامه: 503- 95/07/11 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 16 
شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل صدیقی به نشانی شــاهین شهر خیابان صیاد 
شــیرازی فرعی 6 غربی پالک 163 وکیل: کیوان مختاریان دهکردی- به نشانی اصفهان خیابان 
شریعتی چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه ششــم واحد 28 خوانده: محمد توکلی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف در خصوص دعوی آقای ابوالفضل صدیقی به طرفیت محمد توکلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شــماره های 283516- 93/4/28 و 283515-  93/2/28 و 
283525 – 93/2/28 و 15786- 93/4/28 عهده بانک صادرات و ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 3/265/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
به مبلغ دو میلیون ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چکهای موصوف تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2156 شعبه 16 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()331 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/96 شماره: 580/95 ش 20 - 1395/12/24 به موجب رای شماره 990 تاریخ 95/10/19 حوزه 
بیستم شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آقای مجید 
محرابی فرزند محمدعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و 
پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/935/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان آقای غالمرضا خزائلی فرزند میرزاعلی شغل بازنشسته به نشانی 
اصفهان میدان آزادی اول چهارباغ باال بن بست دارستان پالک 45 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2159 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/97 شــماره: 950741 ش 5 - 1396/1/28 به موجب رای شماره 9509976793501611 تاریخ 
95/11/7 حوزه 5 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه الهه 
احمدی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته وجه چک به شــماره ی 809736 – 94/12/10 و 525/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات 
محکوم له: مجتبی شریفیان به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ مشیرالدوله چهارراه هزاردستان 
تراشکاری شریف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2161 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()177 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/105 شــماره: 794/95 ش 51 - 1396/1/16به موجب رای شماره 991 تاریخ 95/10/30 حوزه 
51 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید کمال درخشنده 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
790/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ 95/8/1 )تقدیم دادخواست( و پرداخت نیم عشردر حق اجرای احکام . مشخصات محکوم له: 

سید حسین درخشنده به نشانی انتهای بلوار اصفهانک ابتدای شهرک فجر جنب نانوایی پالک 1176 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2180 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/107 کالســه پرونده: 951244 شــماره دادنامــه: 9509976793802395- 95/12/11 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرشته بهارلویی فرزند محمود به 
نشانی اصفهان بلوار کشاورز  سه راه ســیمین نبش کوی 117 مجتمع دی طبقه 6 واحد 44 غربی 
وکیل: علی مؤمن به نشانی اصفهان بلوار کشاورز سه راه سیمین نبش کوی 117 مجتمع دی طبقه 
6 واحد 44 غربی خوانده: بهروز دیلمی فرزند حسن به نشــانی مجهول المکان شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی خانم فرشته بهارلویی با وکالت 
علی مؤمن به طرفیت بهروز دیلمی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 میلیون ریال وجه چک به 
شماره 902007/307778- 94/7/18  به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 3/860/000 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/7/18( تا تاریخ اجرای حکم 
و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2182 شعبه 

هشتم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()337 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

2/109 شماره: 95-224 - 1396/1/26 به موجب رای شماره 642 تاریخ 95/7/17 حوزه هجدهم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهرام اسماعیلی فرد 
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته به انضمام مبلغ 3/480/000 ریال بابت هزینه ی دادرســی و مبلغ 600/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر از زمان سررســید چک لغایت اجرای حکم )1390/5/16( نیم 
عشر دولتی. رای صادره غیابی است. مشخصات محکوم له: عرفان جوزدانی شغل آزاد به نشانی 
روبروی پاالیشــگاه جنب خ 26 پیمانکاری مجید قراباغی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:2093 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)186 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

2/120 آقای امین وحدت منفرد در پرونده شماره 960013 د 40 این شعبه به اتهام ترک انفاق نسبت 
به همسر و فرزندان و توهین تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، 
در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می شود.م الف: 

2201 شعبه 40 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)80 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

2/152 شماره: 950679 ش 5- 1396/1/20 به موجب رای شماره 1645 تاریخ 95/10/8 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- محمدرضا بزرگ 
زاده 2- محمد آیتی هردو به نشانی مجهول المکان محکوم است به خواندگان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته وجه چک به شماره ی 067469- 
95/2/25 و پرداخت 4/030/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ی قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات 
محکوم له: عباس مقصودی بــا وکالت حجت اله خدارحمی و وکیــل در توکیل الهام خدارحمی به 
نشانی اصفهان خ مولوی خ پوریای ولی فروشگاه لوازم بهداشتی و ساختمان ثامن. نشانی وکیل: 
اصفهان چهارراه توحید ساختمان بانک ملت طبقه اول واحد 3. الهام خدارحمی: اصفهان خ نیکبخت 
ساختمان ماکان طبقه دوم واحد 23. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:2123 شعبه 5 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()237 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/176 شماره پرونده: 267/95 ش 2 شماره دادنامه: 445- 95/11/30 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 
دوم شورای حل اختالف نایین خواهان: فرشــید خردمند فرزند محمود ساکن نایین خیابان امام 
عکاسی طلوع خواندگان: 1- حمزه حسنی فرزند محمدتقی به نشانی مجهول المکان 2- علی گودرزی 
ساکن فشم روستای اللون دادگستری لواسان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: خواهان دادخواستی 

به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی فرشید خردمند به طرفیت 1- حمزه 
حسنی 2- علی گودرزی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
265274 مورخ 95/5/23 با احتســاب کلیه خسارات ناشی از دادرسی شــامل هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با التفات به اینکه ارائه ســند تجاری از ناحیه خواهان حکایت از استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خواندگان داشته و بقای اصول مســتندات مذکور  بخصوص گواهی 
عدم پرداخت سند تجاری در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشــتغال ضمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه 
شورا حضور نیافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته الیحه دفاعیه ای هم 
ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد و خدشــه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است. لذا با استصحاب دین خواندگان دعوی  خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و قانون استسفاریه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 حکم 
به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ خواســته به انضمام هزینه دادرسی 
به مبلغ 3/225/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای کامل 
حکم طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
 شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی نایین می باشد. 

م الف:29 شعبه دوم شورای حل اختالف نایین)418 کلمه، 4 کادر(
مفاد آرا)نوبت اول(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2/180 شماره: 139660302031000038-1396/2/4 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139660302031000033 – 96/2/4 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای رضا فرخی حاجی آباد فرزند حبیب ا... به شماره شناسنامه 244 صادره 
از نائین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 349/40 متر مربع پالک ثبتی 17320 اصلی 
واقع در روستای حاجی آباد بخش دو ثبت نایین خریداری از مالک رسمی آقای نقدعلی و حبیب اله 
فرخی مع الواسطه بصورت عادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/2/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

96/2/25 م الف: 43 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)217 کلمه، 2 کادر(
مفاد آرا )نوبت دوم(

آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

1/39 شــماره: 1285938-96/1/16 آگهي مفاد آرا قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي که در اجراي ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشار و محلي آگهي مي شود و در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهي، راي هیئت با حضور نماینده شوراي اسالمي روستا در محل الصاق مي گردد تا 
شخص یا اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهي و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که 
اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض، گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. 
1-  راي شــماره 139560302021000156 مورخ 95/12/26- آقاي جواد برخوردار فرزند اکبر 
به شماره ملي 1188939149 ششدانگ یکقطعه ملک مزروعي پالک شماره 1372 فرعي واقع در 
زواره 16 اصلي دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 1242/20 مترمربع خریداري 

عادي مع الواسطه از سید عبدالحسین اصباح طبائي زواره. 
2- راي شماره 139560302021000157 مورخ 95/12/26 – آقاي علیرضا حمامي فرزند اکبر به 
شماره ملي 1189576041 ششدانگ یکبابخانه احداثي بر روي قسمتي از پالک شماره 1861 فرعي 
واقع در زواره 16 اصلي دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 192/62 مترمربع 

خریداري رسمي از جواد زمان زاده. 
م الف:27 فدائي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

تاریخ انتشار نوبت اول:1396/01/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/10)324 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/194 شــماره صادره: 1396/43/359252 – 1396/2/7 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 2187 فرعی از 27/232 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند غرب اصفهان به نام ام البنین جهانگیری فرزند رضا مفروز 
و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه 

شنبه مورخ 96/03/02 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 3330  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)148 

کلمه، 2  کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/196 شماره صادره: 1396/43/358463 – 1396/2/4 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه  پالک شماره 2175 فرعی از 27/63 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام علیرضا قائدی فرزند نعمت اله و شریک مفروز 
و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 96/02/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.م الف: 3481  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
1/222 شــماره صــادره: 1396/43/349287 – 1396/1/9 نظر بــه اینکه آقای ســعید دهقانی 
فرزند حبیب اله با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 3408 مورخ 1395/11/07 دفترخانه 
410 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت به میزان یک دانگ  مشــاع از ششــدانگ پالک 
شــماره 12/4880 صفحه 430 دفتــر 499 بخش چهارده اصفهان شــماره ثبــت 88358  تحت 
شــماره چاپی 025687 صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال شــماره 41843 مورخ 
1381/09/29 دفترخانــه 78 اصفهان بــه نامبرده انتقــال یافته  در ضمن به موجب ســند رهنی 
به شــماره 132094 مــورخ 1383/7/23 دفترخانــه 15 اصفهان در قبال یکصــد و پنجاه و هفت 
میلیون و چهل و سه هزار و سیصد و چهل و یک ریال تمامی مورد ثبت فوق در رهن بانک مسکن 
شــعبه مرکزی قراردارد و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجائی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه ســند مالکیت مزبور از درجه اعتبار 
ساقط و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه 
ارائه گردید از انجام معامله خــودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید. 
انجام هرنوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به اســتعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده ســند مســترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 2148 حیــدری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

 )316 کلمه ، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/200 شــماره صــادره: 1396/43/350956 – 1396/1/17 نظــر به اینکه آقای ســعید دهقانی 
فرزند حبیب اله با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 32871 مورخ 1395/10/26 دفترخانه 
78 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به میزان نیم دانگ  مشاع از ششدانگ پالک شماره 
12/4880 که به موجب سند انتقال شــماره 41843 مورخ 1381/09/26 دفترخانه 78 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافتــه در صفحه 481 دفتر 297 بخش چهارده اصفهان شــماره ثبت 32618 تحت 
شماره چاپی 2/149460 صادر و تسلیم گردیده در ضمن به موجب سند رهنی به شماره 132094 
مورخ 1383/07/23 دفترخانه 15 اصفهــان در قبال یکصد و پنجاه و هفت میلیون و چهل و ســه 
هزار و ســیصد و چهل و ســه هزار و هفتصد و چهل و یک ریال تمامی مورد ثبــت فوق در رهن 
بانک مســکن شــعبه مرکزی قراردارد که نامبرده در تاریخ 1382/02/16 اعالم بر مفقود شــدن 
سند مالکیت مرقوم نموده که پس از تشــریفات قانونی سند المثنی به شــماره چاپی 019858 به 
نامش صادر گردیده. لذا مجددا اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری مفقود 
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت. لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از 
درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به 
آن دفترخانه ارائه گردیــد از انجام معامله خــودداری و آن را جهت اعمال مقــررات به این اداره 
ارسال نمائید. انجام هرنوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 2947 حیــدری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

 )353 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/207 در خصوص پرونده کالسه 95-988 خواهان سید مهدی نبیا دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت محمد صادقی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/03/13  ساعت 15/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:3169 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(

مدیریت شهری اصفهان هدف از احداث جایگاه های کوچک 
سوخت رسان در این شهر را ایجاد تعادل بین نیاز شهروندان 
به جایگاه های سوخت و همچنین افزایش کیفیت هوا اعالم 

کرده است.
شــهردار اصفهان در خصوص اهداف اجرای طرح ســاخت 
 جایگاه های کوچک سوخت رسان در شــهر اشاره و تصریح 

می کند: از آنجا که شهرداری ها باید به شهروندان و معضالت 
شهر به صورت عام نگاه کنند و در زمینه رفع معضالت شهری 
گام بردارند، چند هدف عمده و کلی در این زمینه دنبال شد 
که مهم ترین آنها صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی به 
دلیل کاهش سفرهای درون شهری و ترددهای اضافه برای 
سوخت گیری، کمک به کاهش آلودگی هوا به علت تجهیز 

جایگاه ها به سیســتم بازیافت بخارات بنزین که در طوالنی 
مدت موجب کاهش آمار بیماری ها خواهد شد، کاهش زمان 

سوخت گیری و به تبع آن کوتاه شدن صف جایگاه هاست.
مهدی جمالی نژاد ادامه می دهد: از مجموع آالینده های وارد 
شده به اصفهان بخش زیادی از آن متعلق به صنایع شهری، 
بخشی صنایع خانگی و مقداری هم ناشی از ترافیک است، 
بنابراین برداشتن هر قدم در بحث کاهش ترافیک و به تبع 
آن کاهش آلودگی هوا در طوالنی مدت برای تضمین سالمت 
جامعه ضروری اســت.احداث جایگاه های توزیع ســوخت 
در 17 نقطه شــهر اصفهان امروزه برای همگان واضح است 
که عدم مکان گزینی بهینه مراکز خدمات شهری در بیشتر 
کالنشهرها چه معضالت عظیمی در رفت و آمدهای داخل 
شــهر ایجاد کرده و حجم باالی تردد شهروندان و سفرهای 
بی مورد و مکرر تا چه اندازه بر مشــکالت زیست محیطی و 
ترافیکی افزوده است. رییس اداره هماهنگی مناطق معاونت 
ترافیک شــهرداری اصفهان اظهار می کند: جانمایی نقاط 
مناســب برای احداث جایگاه های توزیع ســوخت کوچک 
شهری با تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان معاونت های 
حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری اصفهان، نمایندگان 
شــهرداری های مناطق 15 گانه، ســازمان محیط زیست و 

شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام شده است.
عبداللهــی ضمن تقدیــر از همــکاری های پاالیشــگاه و 
استانداری اصفهان در  احداث جایگاه های کوچک سوخت 
رسان، ادامه می دهد: از مهم ترین نقاط قوت این پروژه توزیع 
مراکز عرضه سوخت در شــهر اصفهان بود که با تحقق این 

اقدام تمرکز زدایی جایگاه های سوخت انجام شد.
رییس اداره هماهنگی مناطق معاونت ترافیک شــهرداری 
اصفهان یادآور می شود: با اجرای فاز اول در 17 نقطه شهر 
اصفهان جایگاه ها احداث شــد و البته هدف ما بهره مندی 
کلیه مناطق شــهر اصفهان از این امکان بــود، از این رو در 
فازهای بعدی تعــداد جایگاه ها با همکاری دســتگاه های 
ذی ربط از جمله استانداری و پاالیشــگاه اصفهان افزایش 

خواهد یافت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
گفت: به دنبال اجرای طرح »بفرمایید دوچرخه« 
برای تشویق هر چه بیشتر شهروندان در استفاده 
از این وسیله نقلیه پاک، طرح استقرار گیره های 
پارک دوچرخه نیز در نقاط مختلف شهر اصفهان 
اجرا می شــود.علیرضا صلواتی اظهارکرد: در 
راستای ترغیب هر چه بیشتر شهروندان برای 
استفاده از دوچرخه، تاکنون طرح های زیادی 
در شهر اصفهان اجرا شده و به دنبال آن تاثیرات 

خوبی را در میان شهروندان شاهد بوده ایم.
وی ادامه داد: از سال گذشته جلساتی با اتحادیه 

فروشندگان دوچرخه شهر اصفهان برای کمک 
به اقتصاد خانوارها برای خرید دوچرخه برگزار 
کردیم که نتیجه آن اجــرای طرح »بفرمایید 
دوچرخه« در شهر اصفهان است. وی در ادامه به 
اجرای طرح استقرار گیره های پارک دوچرخه 
اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور تسهیل در 
پارک دوچرخه ها و در کنار مساجد، مدارس، 
چهارراه ها، ایســتگاه های اتوبوس، بانک ها و 
مراکز تجاری در حال اجراست تا شاهد انسجام 
بخشــی پارک دوچرخه ها در شــهر اصفهان 

باشیم.

مدیر عامــل ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 10 
درصد از پســماندها از مبــدأ تفکیک می 
شود، ادامه داد: خوشبختانه تفکیک از مبدأ 
شهروندان اصفهانی نسبت به سایر شهرها 
مناسب است، اما باز هم شهروندان باید برای 
تفکیک پســماند از مبدأ تالش کنند تا به 

نتایج مثبتی دست پیدا کنیم.
امیر حسین کمیلی با اشــاره به اینکه ۲0 
ایســتگاه بازیافت ثابت در مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان احداث شده است، عنوان 

کرد: شهروندان می توانند بازیافت های تر، 
خشک و خطرناک خود را به این ایستگاه ها 
تحویــل دهنــد و در برابــر آن اصفهــان 

کارت های خود را شارژ کنند.
کمیلی بابیان اینکــه همچنین ۶0 کانکس 
ســیار نیز در مناطق 15 گانه شــهرداری 
اصفهان مستقر است، ادامه داد: شهروندان 
می توانند بــرای تحویل بازیافــت خود به 
کانکس ها و ایستگاه ثابت بازیافت از ساعت 
۹ صبح الی 1۳ و بعدازظهرها از ساعت 15 تا 

17 مراجعه  کنند.

عزم جدی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای اصفهان؛

افزایش پمپ های بنزین کوچک  در شهر

از مهم ترین نقاط قوت 
این پروژه توزیع مراکز 
عرضه سوخت در شهر 
اصفهان بود که با تحقق 
این اقدام تمرکز زدایی 

جایگاه های سوخت 
انجام شد

  طرح ساخت جایگاه های کوچک سوخت رسان، برای نخستین بار در کشــور در شهر اصفهان اجرا شد. این
 مینی پمپ بنزین ها در راستای کاهش آلودگی هوا با ایده های نو به اصفهان آمده اند.

چهره

معاون وزیر ورزش در اصفهان:

 اعتبارات ورزش کشور
 1۰ برابر افزایش یافت

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان  
در جشــن قهرمانــی 
فوتبال اســتان اصفهان 
گفت: بنابر اســتنادات و 
مدارک موجود، اعتبارات 
ورزش و جوانان طی سه 
سال تصدی دولت تدبیر 
و امید نسبت به قبل، 10 
برابر افزایش یافته است.

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات اصفهان 
خبر داد:

برگزاری الکترونیکی انتخابات 
شوراها در 1۰ شهر

نتخابات استان  رییس کمیته اطالع رسانی ستاد ا
اصفهان گفت: انتخابات شوراهای اسالمی 10 شهر 
این استان به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

احمدرضا ضیایــی افزود: این تصمیم روز پنجشــنبه 
گذشــته در نهمین جلســه ســتاد انتخابات استان 
 اصفهان به ریاســت معاون سیاسی امنیتی استانداری

 اتخاذ شــد. وی با تشــریح تصمیمات اتخاذ شده در 
این جلسه افزود: انتخابات شــورای شهر در شهرهای 
کاشــان، نجف آباد، زرین شــهر، گلپایگان، شاهین 
شهر، شــهرضا، فوالد شــهر، مبارکه، آران و بیدگل و 
خمینی شــهر به صورت الکترونیکی برگزار می شود. 
رییس کمیته اطالع رســانی ســتاد انتخابات استان 
اصفهان افزود: شــهرهای یاد شــده زیرساخت الزم 
برای برگــزاری انتخابــات الکترونیــک را در اختیار 
دارند و به همین دلیل مقرر شــد انتخابات شوراهای 
اسالمی این شهرها به صورت الکترونیک برگزار شود. 
رییس کمیته اطالع رســانی ســتاد انتخابات استان 
اصفهان با بیان اینکه این استان برای برگزاری انتخابات 
از آمادگی کامل برخوردار است، افزود: در نهمین جلسه 
ستاد انتخابات استان بر همکاری دستگاه های اجرایی 
در برگزاری باشکوه انتخابات ۲۹ اردیبهشت تاکید شد.   

استقرار۲۰ ایستگاه ثابت بازیافت درمناطق 1۵گانه شهریپارک دوچرخه ها در شهر منسجم می شود

با مسئوالن
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هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم 

او راضى خواهد بود.
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لبخندک

اندوه عمیق بی دلیل
آدم نباید فکر کند کــه این فقط رنگ، لباس 
یا یک ترانه اســت که مد می شــود. یکی از 
چیزهایی کــه اتفاقا خیلی مد اســت، اندوه 
عمیق بی دلیل اســت. این روزها هرچه شــما غمگین تر باشید، 
به روزتر و باکالس ترید. آدم های شــاد، الکی خوش هستند؛ برای 
همین است که هرجا بروید شــما را به اندوهگین تر بودن دعوت 
می کنند. غمگین تر بودن آدم را عمیق تر و ســنگین تر نشــان 
می دهد. غمگین بودن مثل یک عینک شــیک اســت که وقتی 
می زنید شما را از یک آدم ساده و سطحی به یک روشنفکر تمام عیار 
تبدیل می کند. مهم نیست غصه چه چیزی را می خورید؛ در خیلی 
از موارد اصال کسی از شما نمی پرســد که داستان چیست و چرا 
همیشه به افق دور، به دریایی خیره شده اید که انگار یکجا ناوگان 
کشتی های تجاری تان را بلعیده است. غمگین بودن هم می تواند 
یک مد باشد؛ مثال یک روز عصر را تصور کنید که با دوستانتان در 
یک کافه قرار گذاشته اید. چرا؟ البد چون می خواهید بابت همان 
لیوان چایی که در دانشکده می شود با هزار تومان خرید، هشت هزار 
تومان پرداخت کنید. البته مســئله فقط یک لیوان چای نیست؛ 
غمگین تر شدن هم هســت. توی یک کافه کوچک، دنج و تاریک 
با یک موسیقی غمگین و صداهایی که توی هم گم می شود، آدم 
یکهو احساس می کند که باید غصه همه چیز را بخورد؛ غصه روزی 
که او را از نیســتان ببریده اند و از فردایش »در نفیرش مرد و زن 
نالیده اند« تا غصه خانه نوه اش که ممکن است به دلیل گرمایش 

زمین و آب شدن یخ های قطبی زیر آب برود.
لطفا یک نفر آن موزیک را عوض کند!

دالیلی که باعث شکست 
خوردن  ما می شود )2(

۳. نادیده گرفتن اشتباهات گذشته
بعضی آدم ها در حین زندگی کردن، درس می آموزند 
و بعضی دیگر فقط زندگی می کنند. شکست درواقع 
یک معلم اســت؛ اما به شــرط اینکه با آن درست 
برخورد کنید. افراد عاقل از اشــتباهات  خود درس 
می گیرنــد و از تالش های ناموفق بــا عنوان تجربه 

یاد می کنند.
شکست خود را از یک موضع صحیح واکاوی کنید. از 
خودتان بپرسید چه هدفی را دنبال می کنید، برای 
رسیدن به هدف مورد نظر چه برنامه ای دارید و چرا 
استراتژی شــما در تالش های قبلی جواب نداد. تا 
زمانی که مشــکل را به درستی بررســی نکنید، به 
سختی می توانید در تالش های بعدی نتیجه بگیرید؛ 
مثال اگر نیاز مالی داریــد، بدانید که افزایش درآمد 
فقط یکی از راهکارهای حل مشکالت مالی است و 
راهکارهای موثر دیگری مانند کاهش هزینه ها نیز 
شــاید بتوانند نیازتان را برطرف کنند؛ پس با دقت 

بیشتری به اقدامات  خود فکر کنید.
۴. توجیه کردن

برنده ها اقدامــات ناموفق خــود را تجزیه  و تحلیل 
می کنند، اما توجیه نــه. در حالی که بازنده ها دائما 
آماده  توجیه هستند و همیشه یک دفتر صدبرگ از 
عذر و بهانه های مختلفی که مانع موفقیتشان شده 

است، آماده  تحویل دارند.
باید دیدگاه  خود را اصالح کنید. به هر تالش ناموفقی 
به منزله  شکســت نگاه نکنید. آدم های کمی پیدا 
می شــوند که در همه  زمینه ها در همان تالش اول 
به نتیجه مطلوب می رســند و بســیاری از ما فقط 
درصورت تالش های مکرر می توانیم به اهداف مان 
شکل دهیم. پس تا جایی که می توانید تالش های 
ناموفق خــود را موشــکافانه تر بررســی کنید و از 

تجربیات گذشته تان درس بگیرید.
۵. بی انضباطی

مطمئن باشید هر کس که به موفقیتی دست پیدا 
کرده، حتما منضبط و قاعده مند پیش رفته اســت. 
برای موفقیت، به مهارت هایی از قبیل تسلط بر خود، 

ایثار و پرهیز از عوامل اختالل گر نیاز دارید. 
خالصه  کالم اینکه باید همه حواس تان را به مسیری 

که در پیش دارید معطوف کنید تا به بیراهه نروید.
ایده آل گرا نباشید. شــاید در ذهن تان یک تصویر 
ایده آل از موفقیت داشته باشــید که البته می تواند 
انگیزه بخش باشد؛ اما چنین تصویری خیلی اوقات 

واقع گرایانه نیست. 
آگاه باشــید که همه  مشــکالت تان با دستیابی به 
صرفا یک هدف خاص رفع نخواهد شد. باید به طور 
مشــخص بدانید که چطور می توانید اهداف  تان را 
برآورده کنید. همچنین خودتان را در طول مسیر با 

جزئیات بی مورد آزار ندهید.

مهارت زندگی

»انتخابات لیله القدر نظام اســامی« آرا و نظرات مقام معظم رهبری 
درباره انتخابات در نظام مردم ساالری به کوشش سعید اشیری است 
که نشر انقاب اسامی آن را متناسب با حال و هوای این روزها چاپ 
کرده. برپایی نظام جمهوری اسامی و مشارکت مردم در تمام برنامه ها 
و تصمیم  گیری های اساســی آن، بر تمامی تصورات و برداشت های 

نادرست از اسام و حکومت اسامی خط بطان کشید.
در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:»آنچه امروز در سطح کشور در 
زمینه انتخابات جریان دارد، همان چیزی است که برای ملت ایران و 
برای سرنوشت این کشور، امری الزم و ضروری و مطلوب است. شور و 
شوق انتخابات، همه  جا را فراگرفته است و همه احساس می کنند که 
در این امر بزرگ، سهیم و شریك اند. ملت احساس می کند که آینده 
امور اجرایی کشور در دستان اوست؛ زیرا یك نفر را در رأس قوه مجریه 

می فرستد. آینده سازندگی کشور، اداره کشور، روابط کشور، فرهنگ 
کشور، اقتصاد کشور، مسائل اجتماعی، مسائل انسانی، همه و همه از 
همین  جا آغاز می شود. یك دوره دیگر به دنبال دوره های گذشته )که 
بحمدا... با موفقیت همراه بوده اســت( در پیش است. مردم احساس 
می کنند در این قضایا سهیم اند. این درســت همان چیزی است که 
ما آن را از خدای متعال می  خواســتیم و دشمن مایل نبود و در دل از 
آن ناراحت بود و می خواست این گونه نباشد. دشمن می  خواست که 
انتخابات در ایران با اســتقبال عمومی مواجه نشود؛ اما امروز عکس 
آنچه دشــمن می  خواهد، در صحنه مشهود اســت. همه منتظر روز 
جمعه  اند؛ همه منتظرند که بتوانند به آن کســی که مورد عاقه  شان 
است و به تشخیص آنها اصلح است، رای بدهند. این، چیز خیلی خوب 

و برجسته  ای است.«

انتخابات لیله القدر نظام اسالمی
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

دانا کسی است که می داند که نمی داند!
فیلسوف کسی است که تصدیق می کند دانش زیادی ندارد و این 
موضوع او را آزار می دهد؛ با این حال او داناتر از همه کسانی است که در 
مورد دانستنی ها و مهارت خودشان، در زمینه هایی که هیچ اطالعی 
از آنها ندارند، سر و صدا می کنند. من می گویم دانا کسی است که 
می داند که نمی داند. سقراط خودش اعتراف می کرد که فقط یک چیز 
می داند و آن اینکه هیچ چیز نمی داند. این گفته را آویزه گوش کن؛ 
چون این اعتراف حتی بین فیلسوف ها خیلی کمیاب است. یادت باشد 
که این اعتراف بین مردم، می تواند به قیمت از دست دادن جان آدم 
تمام شود. همیشه خطرناک ترین آدم ها کسانی هستند که می پرسند. 
جواب دادن تا این اندازه خطرناک نیست. در یک سوال می تواند بیش 

از هزاران جواب، باروت خشک وجود داشته باشد.

دنیای سوفی، یوستین گوردر

 در قسمت شمالی کشور رومانی، روستایی آرام و خلوت 
به نام  Ciocanesti  واقع شــده است؛ روستایی که با 
سایر روستاها تفاوت  هایی دارد. زندگی در این روستا 
کمی متفاوت است، ساکنین آن سعی دارند کاری کنند 
که این روســتا چهره ای کامال متفاوت داشــته  باشد؛ 
بنابراین در گوشــه و کنار روستا از آثار هنری و نقاشی 

استفاده کرده اند.
روی دیوارهای تمامی خانه ها نقش های هندســی و 
 طرح هایی وجود دارد که برای هــر خانه با خانه دیگر 
متفاوت اســت. همچنین تخم مرغ های رنگ شــده و 
لباس های ســنتی رومانیایی  را می توان در گوشــه 
 و کنار روســتا مشــاهده کرد که همگی دست ســاز

 هستند.   
چهره ای که این روســتا از خود به نمایش می گذارد 
حس و حالی جدید در بیننده ایجاد می کند؛ هر خانه 
جدیدی که ساخته می شود  باید نقش و نگار جدیدی 
روی دیوارهایش داشته باشد و هیچ دو خانه ای نباید 

مشابه هم طراحی شوند. 

  هنری ترین روستای جهان!

دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

اخیرا چند فسیل تخم دایناسور 70 میلیون ساله حین حفاری داخل 
یک سایت ساخت و ساز در جنوب شرق چین کشف شده که این 
موضوع، یک دستاورد بزرگ برای زمین شناسان محسوب می شود.

این 5 تخم که در ماسه سنگ های استان گوانگدونگ چین به خاک 
سپرده شده بودند، حدودا در عمق 8 متری زمین قرار داشته اند و 
دانشمندان بر این باورند که ظاهرا آنها به جهت محافظت در دوره 
کرتاسه پســین، به این شــکل در زیر خاک قرار گرفته اند. »کوی 
لیچنگ« محقق موسسه باستان شناسی گواندونگ، به تلویزیون 

مرکزی چین )CCTV ( این گونه می گوید:
»ما 5 تخم پیدا کرده ایم که 3 مورد از آنها تخریب شده، اما همچنان 
قابل مشاهده است. 2 تخم دیگر نیز درون سنگ همانند یک مهر 
قرار گرفته اند. ظاهرا این تخم ها در شکل و شمایلی قراردارند که باید 

آنها را متعلق به دایناسورهای گیاهخوار دانست.«

موزه پست و تلگراف یا موزه ارتباطات، امروزه می تواند لقب زندگی 
دوباره یک موزه را به خود اختصاص دهد.

بنابراین گزارش، بنای این موزه در میان سال های 1307 تا 1313 
شمسی با هزینه 500 هزار تومان در خیابان سپه نهاده شد و معمار 

آن نیکالی مارکف، معمار ایرانی- گرجستانی بود. 
موزه ارتباطات )پست و مخابرات( امروزی در 10 بهمن ماه سال 
1369 بازگشایی شد. این موزه با نمایش آثار گوناگونی از پیشینه 
ارتباطات و فناوری اطالعات در کشــورمان، رونــد پیش رونده 

ابزارهای ارتباطاتی را در بستر تاریخ نشان می دهد.
 مــوزه پســت و تلگــراف بــه عنــوان یکــی از کهن تریــن 
و زیباترین ساختمان های دولتی برپا شــده، جایگاه شایسته ای 
 برای بازدید عالقــه مندان به آثــار تاریخی و کهن به حســاب 

می آید.

کشف تخم دایناسور 
70میلیون ساله در چین

زندگی دوباره 
یک موزه در موزه پست

سرسره بازی در دفتر کار یوتیوب

امروزه و در دنیای به هم متصل ارتباطات، هرجایی که دسترسی 
به اینترنت داشــته باشــید به کمک ابزارهای نویــن تکنولوژی 
می توانید بــا همکاران تان ارتبــاط برقرار کــرده و در اصطالح 
»دور کاری« کنید؛ اما همان طور که گفته شد برای قوت بخشیدن 
 به تعامالت و ارتباطات کاری، نیاز بــه وجود دفتر کاری فیزیکی 

خواهد بود.
اما منحصر بودن و خالقیت در ایجاد محیطی شــاد و نشاط آور 
برای افزایش بهره وری نیز مورد تاکید کارشناسان و نظریه پردازان 
است. یکی از دفاتر کاری که تالش داشته با ایجاد تغییرات خالقانه، 
محلی مناسب را برای انجام امور کاری فراهم آورد، شرکت یوتیوب 
اســت. در دفتر مرکزی ســایت یوتیوب، کارمندان برای پایین 
 آمدن از طبقات می توانند به جای اســتفاده از پله یا آسانسور، از 
سرســره های بزرگ اســتفاده کنند! یوتیــوب دومین وب گاه 

پرطرفدار دنیا پس از گوگل و پیش از فیس بوک است.
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تصاویر روز

سواحل دیدنی دنیا
یکی از مقاصد گردشگری پرطرفدار دنیا،ساحل های زیبا در گوشه و کنار جهان است

سارا محمدی

استاد گرامی، 
سرکار خانم 

سپیده رهایی

ضمن تبریک به خاطر موفقیت هایتان، 
آرزوی پیروزی روز افزون شــما را در 
تمامی عرصه هــا از خداوند متعال  

خواستارم.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

