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وجود7  هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان اصفهان

بازگشت پرستوها
وقتی باز شدن رودخانه زاینده رود، روح زندگی را جاری می کند؛
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با وجود خشکسالی های چند ساله اخیر و باز شــدن مقطعی رودخانه زاینده رود، پرندگان هجرت خود به اصفهان را فراموش 
نکرده اند و با کوچک ترین احساس جاری شدن روح زندگی در بستر رودخانه زیبای زاینده رود، باز هم به این منطقه سفر می کنند.

کارشناس ارشد محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: براساس آخرین سرشماری در آذر ماه سال 
گذشته، کاهش حجم آب و خشکسالی های اخیر، تنوع و تراکم جمعیت پرندگان در زیستگاه های آبی استان را ...

دفتر آیت ا... مظاهری با انتشــار بیانیه ای، نســبت به 
اخبار نادرست انتخاباتی حمایت این مرجع عالی قدر از 
یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری واکنش نشان داد.
متن بیانیه به این شرح است:

بسمه تعالی
با توجه به انتشــار پاره ای از اخبار نادرســت، به اطالع 
عموم مردم آگاه و بزرگوار می رســاند مرجع عالی قدر 
حضرت آیــت ا... العظمــی مظاهری»مدظله العالی« 
در خصوص هیچ  یک از نامزدهــای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اســالمی ایران، اظهار رای 
و نظری نداشــته و ندارند و همواره بر ضرورت حضور 

گسترده و آگاهانه ملت فهیم و...
صفحه 11

 دفتر رییس حوزه علمیه اصفهان
طی بیانیه ای اعالم کرد:

 آیت ا... مظاهری نظری روی 
هیچ یک از نامزدها ندارد

پنج سالگی رکود
شاخص های مسکن در اصفهان دچار افت شده اند؛

برگزاری نخستین سمیتئاتر با محوریت مهارت گفت وگو
درآبفای استان اصفهان

نخســتین ســمیتئاتر با محوریت مهارت 
گفت وگــو،  با حضور دکتــر حمید دوازده 
امامی، عضو هیئت علمــی گروه مدیریت 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد خوراسگان 
و با همکاری موسســه فرهنگــی وهنری 
کیمیای فرهنگ نوین اســپادانا،مجتمع 
عالی آموزش و پــرورش صنعت آب و برق، 
مشــاوراموربانوان ودفتر آموزش، در سالن 
 شیخ بهایی آبفای اســتان اصفهان برگزار

شد.
درابتدای این برنامه، مجتبی قبادیان معاون 
منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آبفای 
اســتان اصفهان گفت:سمیتئاتر، آموزشی 
کاربردی اســت که محتوای آن برمبنای 
پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت 
ایجاد درک بهتر در مخاطب، به وسیله تئاتر 
به تصویر در می آید و در ادامه، نمایش ارائه 
شده، توسط استاد سخنران مورد تحلیل و 
تدریس قرار می گیرد. یکی از اهداف 
مهم در خلق و ابداع ایده 

ســمیتئاتر، ایجاد »جذابیت و اثربخشــی 
در امر آموزش« اســت. نتایج معطوف به 
جذابیت آموزشی، می تواند شامل تدریسی 
ملموس تــر و در هم آمیخته بــا واقعیات 
زندگی روزمره، ارتقای اثر بخشي و کارآیی 
در معرفي مطالب آموزشــي، ایجاد درک 
بیشــتر در مخاطب نســبت به موضوعات 
و محتواهــای مــورد یادگیــری و ایجاد 
جذابیت ها و لذت هــای حاصل از نمایش 
یا تئاتر در مخاطبان باشد تا یادگیرندگان با 
عالقه و پیگیری بیشتر راجع به موضوع، در 

جلسه حضوریابند.
گروه هنری کیمیای فرهنگ نوین اسپادانا 
با اجرای تئاتر، نقاط ضعــف ارتباط موثر 
اعضای خانــواده با یکدیگــر را به نمایش 
گذاشــتند؛ در ادامه هنرنمایــی این گروه 
تئاتر، دکتر حمید دوازده امامی به چگونگی 
ارتباط موثــر اعضای خانــواده پرداخت و 
گفت: مهارت ارتباط موثر شاید کلیدی ترین 
مهارت یک زندگی موفق باشد. ارتباط موثر 
در اکثر جنبه های زندگــی خیلی کلیدی 
و کمک کننده اســت. در روابط شــخصی 
و خانوادگــی، افرادی کــه از مهارت های 

ارتباطــی برخوردارند، زندگــی روان تر و 
لذت بخش تــری دارنــد. در زندگی کاری 
اکثر مشــاغل نیاز به مهارت های ارتباطی 
قوی دارد و افرادی که مهارت ارتباط موثر 
باالتری دارند، خیلی بیشتر در محیط کار 
رشد می کنند و از کارکردن لذت بیشتری 
می برند. ارتباطات قوی، در افزایش جایگاه 
اجتماعی افراد نیز خیلی موثر است. افرادی 
که ارتبــاط روان و موثر برقــرار می کنند، 
در نزد دیگران محبوب تر بــوده و جایگاه 

اجتماعی باالتری دریافت می کنند.
 وی افزود: برای بهبود مهارت های ارتباط 
موثر، به یک مــدل و تصویر کلــی از این 
دانش و مهارت هــای زیرمجموعه آن نیاز 
داریم؛ براین اســاس باید با دانش و آگاهی 
و مهارت های زیربنایــی و کلیدی ارتباط 
موثرآشنایی داشته باشیم؛ زیرا درحقیقت 
بدون بهبــود مهارت های گفت وگو، تالش 
برای بهبود ســایر مهارت هــای ارتباطی 
خیلــی اثربخش نیســت؛ ایــن درحالی 
اســت که  ارتباطات موثر می تواند به نحو 
قابل توجهی به رشد ما کمک کرده و باعث 

افزایش اثرگذاری ما بر دیگران شود.

شرکت آبفای استان اصفهان
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میالد با سعادت منجی عالم بشریت، برپاکننده 
قسط و عدل، حضرت مهدی موعود )عج( 

بر عموم شیعیان جهان مبارک باد . . .

رهبرانقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )ع(: 

هر کس بخواهد امنیت انتخابات را 
برهم بزند، قطعا  سیلی خواهد خورد
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طرح افزایش یارانه ها ،غیرکارشناسی است
ایرنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی طرح یکی از نامزدهای انتخابات 
در افزایش یارانه ها را ناپخته و غیرکارشناسی دانست و گفت: افزایش یارانه ها، تورم و 

گرانی قیمت حامل های انرژی در کشور را به همراه خواهد داشت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان، با حضور 
بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان 
دفاع مقدس را گرامی داشتند و از خداوند متعال، علو درجات 

آنان را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر 
در میدان و چند تن از فرزندان شــهیدان مدافع حرم را مورد 

تفقد قرار دادند.
در این مراسم، حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به عوامل اقتدار 
کشــور و ملت ایران و علت مخالفت بدخواهان با این عوامل 
اقتدار، به تبیین »اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت« 
دشمنان نظام اسالمی پرداختند و با تاکید بر اینکه امنیت و 
آرامش موجود کشــور در منطقه پرآشوب، یکی از افتخارات 
جمهوری اسالمی است که مورد هدف قدرت های استکباری 
نیز قرار دارد، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به چند 
موضوع مهم از جمله »اعالم صریح و قاطعانه اینکه مســایل 
اقتصادی و معیشــت مردم در اولویت آنها اســت«، سفارش 
کردند و گفتند: امنیت ملی و آرامش کشور بسیار مهم است و 
کاندیداهای محترم مراقب باشند به خاطر خطای در تشخیص، 
گســل های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک 
نکنند و در مسیر طراحی ناتمام دشمن قرار نگیرند، زیرا اگر 
کسی بخواهد برخالف امنیت کشور اقدام کند، قطعا با سیلی 

سختی مواجه خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک ایام ســالروز والدت حضرت 
بقیه ا... )عج(، به عوامل اقتدار کشور اشاره کردند و با تاکید بر 
اینکه دشمنان همواره نسبت به عوامل اقتداربخش جمهوری 
اســالمی بغض و کینه دارند، افزودند: سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی یکی از عوامل اقتدار کشور اســت که نشانه خشم و 
ناراحتی از آن، در تبلیغات بین المللی و اظهارات سیاسیون 

استکبار کامال آشکار است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »علم و پیشرفت علمی« را از دیگر 
عوامل اقتدار کشور برشمردند و خاطر نشان کردند: به همین 
علت است که آنها با اعزام مزدوران خود، دانشمندان هسته ای 
ما را ترور کردند، چون نسبت به پیشرفت علمی ایران، غضب 

و کینه دارند.
ایشان با تاکید بر اینکه »اقتصاد قوی و مستقل« از جمله عوامل 
اقتدار است، گفتند: علت تحریم ایران و اتخاذ تدابیر گوناگون 
برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور، همین موضوع است و ای 
کاش اقتصاددانان مومن کشور، تدابیر مختلف بدخواهان را 
به منظور ضربه زدن به اقتصاد، برای مردم کشور تشریح کنند.

رهبر انقالب اسالمی، به »قدرت نظامی» به عنوان یکی دیگر 

از عوامل اقتدار اشــاره و خاطر نشــان کردند: جنجال های 
گسترده ای که در مورد توان موشکی جمهوری اسالمی به راه 
انداخته می شود، به دلیل خشم و کینه ای است که از این عامل 

اقتدار در دل دارند.
 فرمانده کل قوا تاکید کردند: ما موشــک داریم و موشک های
 ما بســیار دقیق اســت و اهداف مورد نظر را از فاصله هزاران 
 کیلومتری با دقت باال، هــدف قرار می دهد و ایــن توانایی را
  با قدرت حفــظ خواهیم کرد و بــا قدرت هــم آن را افزایش

 خواهیم داد.
ایشان، »عناصر نظامی فداکار« همچون شهیدان صیاد شیرازی 
و شوشتری را از دیگر عوامل اقتدار دانستند و افزودند: »ایمان، 
حیا و اخالق جوانان« و همچنین »روحیه جهاد و مقاومت در 
ملت«، از دیگر عوامل اقتدار هستند و به همین علت است که به 
روحیه مقاومت و جهاد، تهمت »خشونت و تندروی« می زنند 
و متاسفانه برخی هم این ادبیات استعماری را در داخل تکرار 

می کنند.
رهبر انقالب اسالمی، »مجموعه های حافظ امنیت« از جمله 
»نیروهای مسلح« را از دیگر عوامل اقتدار برشمردند و تاکید 
کردند: بستر امنیت برای هر کشــوری، الزم تر و مهم تر از هر 
چیزی است، زیرا اگر امنیت نباشد، پیشرفت علمی و اقتصاد 

هم وجود نخواهد داشت.
حضرت آیت ا... خامنه ای بعد از برشــمردن عوامل اقتدار به 
تببین موضوع »دولت مقاومت« پرداختنــد و گفتند: امروز 
جمهوری اسالمی ایران، دولت مقاومت است و دولت مقاومت 

یعنی تسلیم زورگویی نشدن و در موضع اقتدار، ایستادن.
ایشــان با تاکید بر اینکه دولت مقاومت با عنصر یا ســازمان 
مقاومت در فالن کشــور، قابل مقایسه نیســت خاطر نشان 
کردند: دولت مقاومت دارای سیاست، اقتصاد، نیروهای مسلح، 

تحرک بین المللی و منطقه نفوذ وسیع است.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه دولت مقاومت همواره 
از طرف قدرت طلبان و نوکران آنها هدف دشمنی قرار دارد، 
گفتند: دولت مقاومت، نه اهل سلطه طلبی و دست اندازی به 

کشورهاست و نه اهل قرار گرفتن در موضع دفاعی و انفعالی.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: برخی تصور می کنند برای 
اینکه خود را از تهمت سلطه طلبی و اقتدار طلبی بین المللی و 
منطقه ای، دور کنیم باید در الک دفاعی فرو برویم درحالی که 

چنین تفکری اشتباه است.
ایشان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، خاطر نشان کردند: موضع 
دولت مقاومت، »قدرت بازدارنده« و »اقتدار بازدارندگی« است 
و جمهوری اسالمی ایران همچون گذشــته، مسیر »اقتدار 
بازدارنده« را با اتکا به همت و تالش و ابتکار و اســتعدادهای 

خود ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اســالمی هدف از سیاســت »قدرت بازدارنده 
نظام اسالمی« را جلوگیری از تصور تعرض به ایران از جانب 
زورگویان بین المللی دانستند و تاکید کردند: دشمنان بدانند 
اگر به فکر تعرض به ایران بیفتند، با واکنش ســختی مواجه 
خواهند شد زیرا همانطور که قبال هم گفته شده، دوران »بزن 
دررو« گذشته است و آنها ممکن است شروع کننده باشند، اما 

پایان کار دست آنها نخواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای سپس به تبیین اهداف دشمن در 
مقابله با جمهوری اسالمی پرداختند و افزودند: دشمن، سه 
هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در دستور کار خود 
قرار داده که هدف کوتاه مدت آنها »برهم زدن امنیت کشور و 

ایجاد آشوب و فتنه« است.
ایشــان با تاکید براینکه یکی از افتخارات جمهوری اسالمی 
به وجود آوردن محیطی امن در منطقه پر از ناآرامی و دنیای 
پر از تشنج کنونی است، گفتند: این امنیت را ملت و مسئوالن 
دلسوز به واسطه آگاهی ها و هوشــیاری ها و به روز بودن ها 

ایجاد کرده اند.
رهبر انقالب اســالمی، موضوع »اقتصاد و معیشت مردم« را 
هدف میان مدت دشمنان خواندند و خاطر نشان کردند: در 
طراحی بدخواهان، اقصاد کشور نباید حرکت کند، معیشت 
مردم باید لنگ بماند، کار و تولید رونــق نگیرد و بیکاری به 
عنوان یک بال باید عمومیت پیدا کند تــا در نهایت، مردم از 

جمهوری اسالمی ناامید شوند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تنها راه مقابله با این هدف دشمن را 
»اجرای شعار سال« و »عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی« 
و »رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال« دانستند و تاکید کردند: 
اگر این مسیر دنبال شود، قطعا دشمن به هدف خود نخواهد 

رسید.
ایشان هدف بلند مدت دشمنان را »از بین بردن اصل نظام« 
بیان کردند و با اشاره به اینکه این موضوع بر خالف سال های 
اول انقالب، دیگر صراحتا اعالم نمی شود، خاطر نشان کردند: 
اکنون مقابله با اصل نظام از طریق »تغییر رفتار« در دستور کار 
آنها قرار گرفته است و تغییر رفتار هم یعنی با راه اسالم و انقالب 
و خط امام به تدریج زاویه ایجاد شــود و در نهایت، در مسیر 

مقابل انقالب حرکت شود.
رهبــر انقالب اســالمی ســپس بــه موضــوع »انتخابات 
۲۹ اردیبهشــت« اشــاره کردند و گفتند: انتخابات یکی از 
زمینه هایی اســت که هم می تواند مایه اعتال و آبروی کشور 
 شود و هم می تواند مایه ضعف و سســتی و ایجاد مشکالت،

 شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: اگر مردم در انتخابات 
حضور یابند و این حضور همراه با »نظم و اخالق و رعایت حدود 
اسالمی و قانون« باشد، قطعا انتخابات مایه آبرو و عزت نظام 
جمهوری اسالمی خواهد شد، اما اگر در انتخابات، قانون شکنی 
و بداخالقی شود و با حرف های خود، دشمن را امیدوار کنیم، 

انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد.
ایشان با تاکید بر اینکه نظام اسالمی در برگزاری انتخابات، تازه 
کار نیست و در ۳۸ سال گذشته انتخابات متعددی را برگزار 
کرده و با محیط های فکری و وسوســه ها آشناست، گفتند: 
من چند توصیه به آقایان محترم نامزدها دارم؛ نخست آنکه 
قاطعانه در برنامه ها و اظهارات خود بگویند »مسائل اقتصادی 
و معیشت مردم اولویت آنهاست و برای حل مشکالت اقتصادی 

تالش خواهند کرد.«
رهبر انقالب اسالمی افزودند: توصیه دوم آن است که باید در 
اظهارات و برنامه های نامزدها، موضوع »استقالل ملی و عظمت 

و سربلندی ملت ایران«، خودنمایی کند و برجسته باشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: ملت ایران یک ملت 
انقالبی و سرافراز است و نباید این ملت را در مقابل قدرت های 
بزرگ به تسلیم وا داشت و آن را تضعیف و سرشکسته کرد، زیرا 
ملت ایران به اقتدار، زنده است و اگر این اقتدار نبود، دشمن 
همچون برخی کشورهای وابســته و مزدور منطقه، بر کشور 

مسلط می شد.
ایشان گفتند: آقایان نامزدها باید صراحتا نشان دهند که در 

مقابل زیاده خواهی آمریکا و خباثت صهیونیست ها ایستاده اند.
توصیه سوم رهبر انقالب اســالمی به کاندیداهای انتخابات 

ریاست جمهوری، »حفظ امنیت ملی و آرامش کشور« بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: آقایان کاندیداها مراقب باشند 
»گسل های اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی« را در کشور 

تحریک نکنند.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: دشمن، ســال های متمادی 
به دنبال این هدف بوده است اما مردم مومن کرد، مردم غیور 
آذربایجان، مردم عرب خوزستان، و مردم بلوچستان و ترکمن 
به عنوان صاحبان انقالب با مشت به دهان دشمن کوبیدند و در 

مقابل او با قدرت ایستادند.
ایشــان با تاکید بر اینکه موضوع امنیت بســیار مهم است، 
افزودند: کاندیداها مراقب باشند به خاطر خطای در تشخیص، 

طراحی نیمه کاره دشمن را تکمیل نکنند.
رهبر انقالب اسالمی، مسئوالن امنیت و آرامش کشور به ویژه 
قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت کشور را به مراقبت و حفظ 
کامل امنیت توصیه مؤکد کردند و گفتند: اگر کسی بخواهد 
در انتخابات برخالف امنیت کشور اقدامی انجام دهد، قطعا با 

واکنش و سیلی سختی مواجه خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه دشــمنان در سال 
۸۸ حماقت به خرج دادند و کشور با عظمت ایران را با برخی 
کشورهای دست چندم که قبال با چند ده میلیون دالر، در آنها 
آشوب و ناامنی ایجاد کرده بودند، اشــتباه گرفتند، افزودند: 
نتیجه آن حماقت، برخورد با دیوار مستحکم اراده و عزم ملی 

مردم بود.
ایشان بار دیگر تاکید کردند: امنیت برای کشور و مردم و به تبع 

آن برای من بسیار مهم است 
و بایــد در انتخابات، امنیت 

به طور کامل حفظ شود.
رهبــر انقالب اســالمی در 
بخش دیگری از سخنانشان، 
سپاهیان دانشجو در دانشگاه 
افسری امام حســین)ع( را 
به مغتنم شــمردن فرصت 
ارزشــمند تحصیل در این 
دانشــگاه توصیــه و خاطر 
نشــان کردند: این دانشگاه 
می تواند انسان های مستعد 
را به نقطه ای برساند که هر 
انســان با معرفت و حکیم و 
عالمی به آن جایگاه غبطه 

بخورد.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین ماه شــعبان را ماه بارش 
رحمت الهــی خواندند و با ســفارش به همه مــردم به ویژه 
جوانان برای استفاده از برکات این ماه بویژه اعمال شب نیمه 
شعبان، گفتند: ماه شعبان سراسر الطاف الهی و شادی است 
اما متاسفانه امسال با حادثه معدن در استان گلستان و حادثه 
شــهادت مرزبانان در استان سیســتان و بلوچستان، مواجه 
شــدیم ولی به هرحال این ماه، ماه دلباختگــی به اهل بیت 

علیهم السالم است.
ایشان توســل به امام زمان)ع( را وسیله ای برای اظهار ارادت 
و عبودیت در پیشگاه خداوند متعال دانستند و تاکید کردند: 
معتقدین به ظهور، هیچگاه دچار یأس و ناامیدی نمی شوند و 
می دانند که بعد از ظلمت، قطعا خورشید طلوع خواهد کرد و 

این وعده قطعی پروردگار است.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه ما مأمور به انتظار هستیم، 
خاطر نشان کردند: انتظار به معنای بی صبری کردن نیست 
بلکه انتظار به معنــای »آماده باش دائمی« اســت و منتظر 
باید به گونه ای عمل و خود را اصــالح کند که دل آن بزرگوار 

را شاد کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: قدرت و دل ها متعلق 
به خداوند متعال است و ملت ایران با اتکا به لطف الهی مسیر 
خود را با قدرت طی خواهد کرد و در این مسیر، جوانان نقش 

برجسته ای دارند.

مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین)ع(، صبح دیروز با حضور 
حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.

رهبرانقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین )ع(: 

هر کس بخواهد امنیت انتخابات را برهم بزند، قطعا سیلی خواهد خورد

یادداشت

اخبار

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، عبدالرضا مصری، نماینده مردم 
کرمانشاه در مجلس را به عنوان ناظر مجلس در شورای رقابت انتخاب 
کردند.به گزارش ایسنا؛ محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان و 
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس از سوی کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس به صحن علنی مجلس معرفی شده بودند که 
با کناره گیری مفتح به نفع مصری، نمایندگان مجلس نماینده مردم 
کرمانشاه در مجلس را با ۱۳۱ رای از مجموع ۱۶۳ نماینده رای دهنده 
به عنوان جایگزین حسن سلیمانی ناظر مستعفی مجلس در شورای 

رقابت انتخاب کردند.

علی مطهری و محمدرضا عارف از حســن روحانی که برای حضور در 
جمع نمایندگان به مجلس رفته بود استقبال کردند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: کمیسیون با توجه به 
مدارک موجود، فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش را به 
عنوان عضو و رییس دو شرکتی که وی در آنها مسئولیت داشته نمی داند 
چرا که ایشان براساس مدارک آذر ۹۵ استعفای خود را اعالم کرده است.

به گزارش ایسنا؛ داوود محمدی در جلسه علنی روز گذشته مجلس 
شورای اسالمی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص 
عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیئت مدیره دو شرکت خصوصی 
گفت: وی پس از حضــور در وزارت آموزش و پــرورش از عضویت در 
هیئت مدیره این شرکت استعفا داده و مدارک استعفای خود را به این 
کمیسیون ارائه کرده است. نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: 
در پی دستور روز گذشته رییس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ ،آقای 
دانش آشتیانی اعالم کرد اینجانب پس از ۱۲ آذر ماه سال ۹۵ استعفای 
خود را از دو شرکت خصوصی مذکور اعالم کردم که این استعفا مورد 
قبول واقع شده است. وزیر آموزش و پرورش گفت که متن استعفایش 
را از طریق پست سفارشی به سازمان ثبت شرکت ها فرستاده و مدارک 
آن نیز موجود است. ایشان تاکید کرده که حتی حق الشرکه خود را که 
به میزان ۵ میلیون ریال بوده واگذار کرده است. وی تاکید کرد: از نظر 
کمیسیون اصل ۹۰ وزیر آموزش و پرورش، به عنوان عضو و رییس هیئت 
مدیره دو شرکت خصوصی با توجه به مدارک موجود،  شناخته نمی شود، 

چرا که ایشان سال گذشته استعفای خود را رسما اعالم کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه این اتحادیه به طور 
فزاینده خواستار و متعهد به اجرای کامل برجام است، تاکید کرد: اکنون 

این توافق به جامعه بین الملل تعلق دارد.
به گزارش ایسنا؛ فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در نشست شورای امنیت سازمان ملل و همکاری این سازمان با 
اتحادیه اروپا در برقراری صلح و امنیت جهانی گفت: با مقامات آمریکایی 
درباره اجرای کامل برجام و به عالوه نقش منطقه ای ایران به ویژه درباره 
نقاطی که برای ما کلیدی محسوب می شوند؛ از سوریه تا یمن صحبت 
شد و به طور مستقیم به دولت آمریکا اعالم کرده ام که اتحادیه اروپا به 
طور فزاینده خواستار و متعهد بر اجرای کامل برجام است و این بدان 
معناست که از سوی تمام طرف ها این اقدام انجام شود.بر اساس این 
گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، موگرینــی در ادامه گفت: ما بر 
وضعیت )اجرای برجام( از طریق ریاستی که برای کمیسیون مشترک 

برگزیده ایم، نظارت می کنیم. 

عکس روز

استقبال از روحانی در بهارستان

 عبدالرضا مصری 
ناظر مجلس در شورای رقابت شد

دانش آشتیانی عضو هیچ شرکت 
خصوصی نیست

موگرینی تاکید کرد: 

برجام متعلق به جامعه بین الملل 
است

وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، با ارســال پیامی انتخاب 
اسماعیل هنیه به ریاســت دفتر سیاســی جنبش مقاومت اسالمی 

حماس را به وی تبریک گفت.
محمدجواد ظریف در این نامه ضمن تبریک انتخاب هنیه به ریاست 
دفتر سیاسی حماس ابراز امیدواری کرد که رییس دفتر سیاسی جدید 
حماس بتواند با اســتمداد از خداوند متعال و بهره جستن از تجارب 
مقاومت در کنار دیگر مجاهدان ســرافراز فلسطین بتواند نقشه های 

دشمن را خنثی کند.
در این پیام آمده اســت: امیدوارم اکنون که این مســئولیت سنگین 
 در شــرایط خاص فلســطین و منطقه بر عهده جنابعالی گذاشــته 
 شــده اســت بــا اســتمداد از خداونــد متعــال و بهره جســتن 
 از تجارب ارزشــمند پوینــدگان راه افتخارآفریــن مقاومت، بتوانید 
 در کنار دیگر مجاهدان ســرافراز فلســطین و مقاومــت، تهدیدات 
 و دسیســه های دشــمن صهیونیســتی و متحدان پنهان و آشکار 
 آن را کــه وحدت جهان اســالم را هــدف گرفته و بــا تفرقه افکنی
  و فتنــه گــری در صــدد فراموشــی آرمــان فلســطین و قدس و 
شکست راه مقاومت فرزندان شجاع امت اســالمی می باشند، نقش 

بر آب کنید.
وزیر خارجه ایران در پایان پیام خود بر ادامه حمایت جمهوری اسالمی 
ایران از مقاومت ملت فلسطین تاکید و بر ارواح طیبه شهدای فلسطین 

درود فرستاد.

تسنیم:روزنامه »پاکستان« مدعی شد که مهدی هنر دوست، سفیر ایران 
پس از احضار به وزارت خارجه پاکستان گفته است که ما قصد انجام هیچ 
عملیاتی در خاک پاکستان را نداریم و رسانه های معاند سخنان سردار باقری، 
رییس ستادکل نیروهای مسلح ایران را به شیوه مغالطه آمیز نشر داده اند. این 
روزنامه نوشت که هنردوست در گفت وگو با »جیو نیوز« تصریح کرد: روابط 
ایران و پاکستان از مجاری دیپلماتیک پیگیری خواهد شد و تمام مشکالت 
موجود نیز با گفت وگو حل می شود. این درحالی است که پاکستان به بهانه 
مبارزه با تروریسم بارها به خاک افغانستان حمله کرده است.رییس ستادکل 
نیروهای مسلح با اشاره به شهادت تعدادی از مرزبانان میرجاوه گفت بود: 
ادامه این امر در مرزهای مشترکمان با پاکستان قابل تامل نیست و انتظار 
داریم مقامات این کشور با مسئولیت پذیری و کنترل مرزها و دستگیری و 

تحویل تروریست ها، پایگاه های آنها در آن کشور را تعطیل کند.

ظریف به رییس دفتر سیاسی جدید 
حماس، پیام داد

روزنامه »پاکستان« از قول سفیر ایران مدعی شد:

 ایران قصد انجام عملیات
 در خاک پاکستان را ندارد

 آقایان نامزدها 
باید صراحتا نشان 
دهند که در مقابل 

زیاده خواهی 
آمریکا و خباثت 
صهیونیست ها 

ایستاده اند

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رییســه مجلس در نشســت 
 علنی روز گذشــته مجلس،بیانیه بیش از ۱۵۸ نماینده در حمایت از
 آیت ا... عیسی احمد قاسم رهبر شیعیان بحرین را قرائت کرد که متن 

این بیانیه به شرح زیر است:
 رهبر شــیعیان بحرین، آیت ا... عیســی احمد قاســم در آســتانه 
 محاکمــه ناعادالنــه قــرار گرفتــه اســت، بــدون شــک
  محاکمه ایــن عالــم وارســته محاکمــه فریــاد آزادی یک ملت

 است. 
ملت بزرگ بحرین به رهبری عیسی احمد قاسم سال ها در راه رسیدن 
به آزادی های مشــروع خویش مقاومت کرده اســت لکن محاکمه 
رهبری که برآمده از بطن جامعه خویش اســت نشــانه درماندگی و 
 ذلت رژیم مستکبر حاکم بوده و البته امیدبخش برای یک ملت بزرگ

 است.
نماینــدگان ملت ایــران در مجلس شــورای اســالمی ضمن اعالم 
همبســتگی با مردم بحرین، محاکمه عیسی احمد قاسم را با دخالت 
رژیم آل سعود که در انبوه هیاهوی رســانه ای استکبار جهانی است 
محکوم می کند و به رژیم آل خلیفه و آل سعود نسبت به عواقب این 
اقدام خطرناک که موجب جریحه دارشدن احساسات مسلمین جهان 

می شود هشدار می دهد.
همچنین از تمام مسلمین و آزادی خواهان جهان برای حمایت از رهبر 

بحرین دعوت به عمل می آید.

نمایندگان مجلس در حمایت از رهبر 
شیعیان بحرین بیانیه صادر کردند

ایســنا: وزیر اطالعات شــایعات مطرح شــده درباره بازداشت برخی از 
معدنچیان و خانواده های آنها در گلستان را تکذیب کرد. محمود علوی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع صحت 
بازداشت برخی از معدنچیان و خانواده های آنها در گلستان، اظهار کرد: 
وزارت اطالعات، بازداشتی نکرده است و برابر اطالعاتی که ما داریم حتی 
یک نفر در معدن گرگان و گلستان نه از خانواده ها و نه از کارگران بازداشت 
نشده و این مطلب از اساس دروغ است و من تعجب می کنم که چرا افرادی 

برای اهداف سیاسی خود متوسل به دروغ می شوند.
وزیر اطالعات دولت یازدهم افزود: آنها حتی اعالمیه ای را به نام آیت ا... 
نورمفیدی منتشــر کرده بودند که وی اعتراض کرده است ، اما با استان 
که تماس گرفتیم اعالم کردند که ایشــان هیچ اعالمیــه ای نداده اند و 

تکذیبیه ای نیز در همین زمینه در سایت خودشان قرار دادند.

وزیر اطالعات: 

 احدی از معدنچیان بازداشت
 نشده اند
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کارت سوخت ماندنی شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی با اصالح ماده ۱۱ قانون توسعه حمل و نقل 
عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند: بر اساس طرح اصالح ماده یک قانون توسعه 

اصفهان،مشکل تامین آب شرب نداردحمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، استفاده از کارت سوخت ادامه می یابد.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان، 
بااشاره به افزایش ۴۰۰ میلیون مترمکعبی ذخیره سد زاینده رود، 
گفت: وضعیت بارش های امســال به گونه ای اســت که به لحاظ 

تامین آب شرب در اصفهان مشکلی نخواهیم نداشت.
علی بصیرپور افزود: پیش از بارش ها ذخیره سد زاینده رود حدود 
۳۵۰ میلیون متر مکعب بود.آب بخش کشاورزی استان اصفهان 
نیز مطابق اعداد تعیین شــده )معــادل ۵۲۶ میلیون مترمکعب( 

تحویل داده می شود.
وی تصریح کرد: بنابر تصمیمات اتخاذ شده تا اواسط خرداد ماه آب 
زاینده رود تحویل کشاورزان شرق اصفهان داده می شود؛ همچنین 
کشاورزان غرب اســتان نیز تا پایان تابستان هر ماه و در یک نوبت 

۱۰روزه حقابه خود را تحویل می گیرند.
بصیرپور در جــواب اینکه به دنبال افزایش بارش ها و حجم ســد 
زاینده رود، آیا رودخانه زمان بیشتری در شهر جاری خواهد ماند 
گفت: با افزایش ورودی سد زاینده رود، سعی در ذخیره بیشتر آب 
در پشت سد داریم و مطابق تصمیم قبلی، دریچه های سد تا اواسط 
خرداد ماه برای کشاورزی شرق اصفهان و جریان رودخانه در شهر 

اصفهان باز است.
درحال حاضر بارش های کوهرنگ ۱۶ درصد از مدت مشابه پارسال 

و یک درصد از مدت مشابه متوسط درازمدت بیشتر است.

ویژه

کافه اقتصاد

رشد 34 درصدی صادرات 
استان اصفهان 

مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
در فروردین ماه امسال ۳۱9 میلیون و 7۱۴ هزار تن کاال 
به ارزش 98 میلیون و 8۱9 هزار دالر صادرات داشت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 7۵ درصد و 

از نظر ارزش ۳۴ درصد افزایش داشته است.
اســداله احمدی ونهری افزود: صادرات استان اصفهان 
در فروردین ماه امسال به ۴۴ کشور جهان انجام شده که 
عمده کشورهای مقصد صادراتی آن، عراق، امارات متحده 
عربی، افغانستان، تایلند، عمان، پاکستان، چین، ترکیه، 
ترکمنستان و ازبکستان بوده و نشانگر رشد قابل توجهی 
است. وی ادامه داد: براساس آمار واردات گمرک استان 
در این ماه، اجزا و قطعات خودرو حدود پنج میلیون دالر، 
ماشین آالت مکانیکی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دالر، 
ماشین آالت برقی حدود 9۵7 هزار دالر و عمده واردات 
مواد اولیه، اجزا و قطعات و خطوط تولید از کشــورهای 
 چین، آلمان، ایتالیــا به مقصد گمــرک اصفهان بوده 

است.

دبیرانجمن صنایع لبنی کشــور، از آغاز توزیع یارانه ۲۰ میلیارد تومانی 
لبنیات میان کارخانجات لبنی خبر داد و گفت: صادرات این محصوالت 

در سال گذشته به 77۳ میلیون دالر رسید.
رضا باکری  اظهارداشــت: مبلــغ مذکور ۲۰۰ میلیارد تومــان بوده که 
۵۰میلیارد تومان آن به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید توافقی 
شــیرخام تعلق یافته و ۱۵۰ میلیارد تومان آن نیز به عنوان مشوق های 
صادراتی در نظر گرفته شده که در فاز اول ۲۰ میلیارد تومان آن پرداخت 
شده است. وی اضافه کرد: شرکت ها، صرف نظر از مقدار عدد پرداختی، 
در پی تعهد هیئت دولت مبنی بر پرداخت این مبلغ، درخصوص افزایش 
میزان صادرات خود اقدام کردند؛ همین مســئله سبب رشد صادرات و 
باعث شد این رقم از ۶۲۴ میلیون دالر در سال 9۴، به 77۳ میلیون دالر 

در سال 9۵ برسد.

رییس اتــاق بازرگانی وین، در نشســت بررســی فرصت هــای تجاری و 
ســرمایه گذاری بین وین و اصفهان، از آغاز همکاری های آموزش هتلداری 
پایتخت اتریش با دانشگاه اصفهان خبر داد. »والتر روک « با استقبال از توسعه 
روابط و همکاری این اتاق با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان، افزود: شــروع همکاری بین این دو مرکز آموزشی، آغاز خوبی برای 
توسعه همکاری های اقتصادی، بازرگانی و آموزشی بین وین و اصفهان است. 
وین دارای موقعیت اقتصادی، جغرافیایی و سیســتم حمل و نقل کارآمد و 
مناسبی است که شرایط خوبی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در آن 
به وجود آورده است. وی ســرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را پایه و اساس 
موفقیت وین در جذب سرمایه گذاران خارجی و نقش موثر در رشد ناخالص ملی 
دانست و ادامه داد: وین تا کنون بالغ بر 9۳۰ میلیارد یورو جذب سرمایه گذاری 

خارجی داشته است و حدود ۳۰۰ شرکت خارجی در آن فعال اند.

آغاز توزیع یارانه ۲۰ میلیارد 
تومانی میان کارخانجات لبنی

همکاری مرکز آموزش هتلداری 
وین و دانشگاه اصفهان 

حسین مصطفوی مدیر امور انرژی شرکت آبفای استان اصفهان، 
در جلسه ای که با حضور رییس گروه مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان و کارشناسان دفتر مدیریت 
مصرف برق، بهره برداران و رابطین انرژی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزار 
شد، پیرامون مدیریت مصرف انرژی شرکت در ادارات گفت: 
براساس بخشــنامه وزارت نیرو، طی سال های 9۶ - 9۵،  باید 
۲۰درصد از مصرف انرژی ادارات از طریق انرژی تجدیدپذیر 
تامین شود که در این راستا پنل های خورشیدی بهترین منبع 
برای مصرف این نوع انرژی هستند. وی گفت: شرکت آبفای 
استان اصفهان تدابیری را جهت کاهش مصرف ۱۰درصدی 
انرژی در ساختمان های اداری مدنظر قرارداده است و از این رو 
از رابطین انرژی خواسته می شود تدابیر الزم را جهت مدیریت 
مصرف انرژی در ساختمان های اداری لحاظ کنند. همچنین 
در صدد مدیریت مصرف انرژی، مراکزی را ایجاد کرده ایم که 
تاسیسات شــرکت در آن قرار دارد. مصطفوی، تامین پایدار 
انرژی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: در هر شرایطی، چه 
در زمان پیک مصرف و چه در هنگام وقوع حوادث و بحران های 
احتمالی، باید انرژی تاسیسات تامین شــود تا خللی در ارائه 
خدمات به مشترکین صورت نگیرد. بر این اساس آبفای استان 
اصفهان با هماهنگی رابطین انرژی و بهــره برداران، در صدد 
تامین پایدار انرژی هســتند و راهکارهای الزم را در دســتور 

کار قرار داده اند. این درحالی است که مدیریت مصرف انرژی 
درزمان پیک مصرف که ۱۵ خرداد تا ۱۵ شــهریور است نیز 
ازجمله اقداماتی است که شرکت آبفا در این بازه زمانی مدنظر 
قرار داده. در ادامه این جلسه، رستمی کارشناس دفتر مدیریت 
برق شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: متاسفانه 
مصرف انرژی در ادارات دســتگاه های اجرایی شهر اصفهان، 
در سال 9۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و این 
درحالی است که مصرف انرژی باید در ادارات، نهادینه و الگوی 
مصرف به خوبی در آنها پیاده گردد؛ چرا که اقشار مختلفی از 
مردم به ادارات مراجعه می کنند وکارکنان الگوی مناسبی برای 

ارباب رجوع در زمینه مصرف انرژی هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: این استان، تنها تولیدکننده جنین منجمد 
گاو در ایران و تامین کننده »تلیسه« مورد نیاز سایر نقاط 

کشور به حساب می آید.
امیرحســین افیونی افزود: مرکز تخصصی پرورش تلیسه 
در اصفهــان، تامیــن کننده تلیســه ممتاز برای ســایر 
استان هاســت. اســتان اصفهان برای اولین بار در سطح 
کشور، در زمینه صادرات تلیســه شیری اصیل متناسب 
با اســتانداردهای بین  المللی و همچنین صادرات شــیر 
خام و تولید شــیر حاوی »امگا ۳«، موجب ارزآوری برای 

کشور شد.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان اضافه کرد: تولید جنین  منجمد از گاوهای 
شیری با ارزش اصالح ژنتیکی باال، در حال حاضر در یکی 
از گاوداری  های اســتان، آن هم برای اولین بار در سطح 

کشور، در حال انجام است.
افیونی اظهار کرد: با توجه به کیفیت شیر تولیدی استان 
با قابلیت عرضه در بازار منطقه ای، سال گذشته سه هزار و 
7۰۰ تن شیرخشک تولیدی گاوداری های صنعتی استان، 

به کشور روسیه صادر شد.
وی ادامــه داد: اصفهان یکــی از قطب هــای مهم تولید 
محصوالت دامی در کشــور به شــمار می رود؛ به طوری 

که دارای ۲/9میلیون رأس گوسفند و بز)جز دام عشایر( 
و ۴۳۰ هزار رأس گاو و گوساله و بالغ بر ۱۰ هزار نفر شتر 
اســت که معادل ۶/8میلیون واحد دامی)دام ســبک و 

سنگین( را شامل می شود.
افیونی گفت: استان اصفهان با یکهزار و ۶۲۳ واحدصنعتی 
و 9 هزار و ۶۰ واحد نیمه صنعتی و سنتی دامداری، از نظر 
تولید شیر خام، رتبه اول کشور را با تولید سالیانه بالغ بر 
یک میلیون و ۱9۳ هزار تن و رتبه اول کشور را در زمینه 
تولید شــیر به ازای هر رأس گاو شــیری در اختیار دارد.
تلیســه به گاو ماده ای گفته می شــود که هنوز گوساله 

نزاییده باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:

اصفهان؛ قطب تولید جنین منجمد گاو در کشور 

جهاد کشاورزیآبفا
مدیر امور انرژی شرکت آبفای استان اصفهان:

تامین پایدار انرژی تاسیسات، یکی از اولویت هاست

سکه تمام بهار آزادی
11،710،000 ریال)طرح جدید(

6،630،000 ریالنیم سکه

3،800،000  ریالربع سکه

2،610،000 ریالسکه یک گرمی

1،136،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

وضعیت بخش مسکن در ســال های اخیر به دالیل متعددی بســیار وخیم بوده و 
شاخص های کشوری و آمارهای رسمی در دوره پنج ساله، همگی بر افت ساخت وساز 
و معامالت و گســترش رکود داللت می کنند. بر اســاس اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس، شاخص بخش ساختمان در سال گذشــته نیز ۱۶/۶درصد کاهش داشت و 
حتی با وجود رشد اقتصادی در سایر بخش ها، این بخش کوچک تر از قبل شد. در حال 

حاضر در شهر اصفهان، قیمت هر مترمربع خانه به  طور متوسط ۲/۵میلیون تومان 
بوده و با درآمدهای معمول خانوارهای اصفهانــی، منهای هزینه های زندگی، دوره 
انتظار خانه دار شدن افراد از زمان اشتغال، عددی فراتر از ۳۰ سال محاسبه می شود.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، ۲۵ درصد از اصفهانی ها از خانه اجاره ای استفاده 
کرده و ۵۳/8درصد هزینه خانوار اصفهانی صرف مســکن می شود. از این  رو قدرت 
خرید قسمت اعظمی از جامعه صرف سایر هزینه ها شده و توانی برای خرید مسکن 
وجود ندارد؛ نتیجه این شرایط، افت شدید تقاضا و ایجاد مازاد عرضه در بازار مسکن 
شــده که به گفته معاون اول رییس جمهور، ارزش آن به ۲۵۰ میلیارد دالر می رسد 
و تعداد آن بالغ بر ۳ میلیون خانه خالی از ســکنه برآورد می شود.  آمارهای مسکن 

اصفهان وضعیت رکودی این بخش از اقتصاد استان را به  خوبی نمایان می سازد. تعداد 
پروانه های صادرشده در پایان سال ۱۳9۴ در حالی به ۱7 هزار و ۳۱9 عدد رسیده که 
این آمار برای سال ۱۳9۲ برابر با ۲9 هزار و 8۰۳ عدد بوده است و در بهار سال گذشته 
نیز تنها ۳ هزار و ۵8۰ پروانه ساخت در اصفهان صادرشده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۲۶ درصد کاهش را نشان می دهد. مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه ها 
نیز دیگر شاخص مهم بازار مسکن است که طی سال های اخیر در اصفهان وضعیت 
مناسبی نداشته و در بهار سال گذشته نسبت به مدت مشــابه سال ۱۳9۴، حدود 
۳۰درصد کاهش را نشان می دهد.تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های 

ساختمانی نیز در اصفهان روند نزولی داشته و ۱8 درصد افت را تجربه کرده است.

شاخص های مسکن در اصفهان دچار افت شده اند؛

پنج سالگی رکود

در شرایطی به زمان انتخابات نزدیک می شویم که شاید بتوان 
در آستانه انتخابات، بزرگ ترین دغدغه فکری این روزهای 
خانواده ها و بخصوص جوانان را امنیت شــغلی، معیشت و 
شــرایط اقتصادی عنوان کرد. به گفته کارشناسان و طبق 
آمارهای اعالم شده، اســتان اصفهان صنعتی ترین استان 
کشور، از باالترین میزان بیکاری رنج می برد و دور از عدالت 
است اگر این آمار را مختص بومی های استان در نظر بگیریم؛ 
چرا که ســهمی از این آمار بیکاری را مهاجرین به اصفهان 
تشــکیل می دهند و به هر حال اولویت شــهروندان در گله 

مندی به مسئوالن، وضعیت اقتصادی است.
امنیت در همه عرصه ها و بخصوص در راســتای مطالبات 
مردمی، ازجمله مواردی است که در صورت مرتفع ساختن 
این مطالبات، جامعه رو به رشــد بوده و سیری صعودی به 
خود خواهد گرفت؛ از ســویی عدم توجه به آنها که بی شک 
امنیت اجتماعی را احاطه کرده است، موجب تردید در افکار 

و تصمیم ها خواهد شد.
قشر جوان و دانشجو شاید بزرگ ترین گروه مطالبه گر اشتغال 

در جامعه باشــند. اگر گذری کوتاه به یکی از دانشگاه های 
سطح شهر داشــته و چند دقیقه ای پای صحبت های آنها 
نشسته باشید، از اهمیت موضوع اشتغال و دغدغه اقتصادی 

این قشر آگاه خواهید شد.
به همین منظور سری به یکی از دانشگاه های بزرگ و معتبر 
شهر اصفهان زدیم؛ دانشــگاهی که برای پذیرش در آن باید 
جزو نفرات برتر باشــی. در بدو ورود مهم ترین موضوعی که 
جلب توجه می کرد، مناظرات سیاسی دانشجویان با دیدگاه 

های مختلف در ارتباط با انتخابات بود.
محمد جوادی دانشجوی رشــته اقتصاد، در حالی که بسیار 
آرام سعی در القای نظر خود به سایرین داشت، می گفت: رشد 
جمعیت، نیاز مردم به اشتغال و زیرساخت های اقتصادی و 
اجتماعی را افزایش می دهد و مســئوالن باید در این زمینه 
برنامه ریزی کنند؛ چرا که راه رســیدن به رشد و توسعه هر 
چه بیشــتر منطقه را فراهم می کند. شهرســتان اصفهان 
ظرفیت های بسیار باالیی در حوزه اقتصادی دارد که اگر به آن 
توجه شود، می تواند در توسعه و رشد کشور تاثیرگذار باشد.

محمــد در حالــی که ســایر همکالســی هایــش او را به 
تئوری پردازی دور از واقعیت جامعه متهم می کردند ادامه داد: 
چرا همیشه فکر می کنیم فقط کشور ماست که با مشکالت 
اقتصادی دست به گریبان اســت؛ در صورتی که کشورهای 
به ظاهر موفق از لحاظ اقتصادی، در الیه های درونی جامعه 
مشکالت عمیقی دارند؛ هر چند نمی شود کم توجهی برخی 

از دولت ها در زمینه رونق اقتصادی را نادیده گرفت.
ایرج طاهری خودش را از جمع کمی عقب کشید و با حالتی 
عصبی گفت: چرا همیشــه توجه به مســائل و اولویت های 
اقتصادی و معیشتی مردم، در آستانه انتخابات اهمیت پیدا 
می کند؛ در صورتی که این مردم با تمام وجود در همه زمان 

با رگ و پوست  واستخوان مشکالت را احساس می کنند.
این دانشجوی کارشناسی ارشــد زمین شناسی، با اشاره به 
اینکه در حال حاضر هیچ گونه کار ثابت و درآمد مناســبی 
ندارد، ادامه می دهد: به امید رونق اقتصادی و بهبود اوضاع 

کار، روزها را می گذرانیم؛ اما هر سال دریغ از پارسال!
سیما غالمی دانشجوی علوم اجتماعی که دید مثبتی به این 
صحبت ها نداشت گفت: من دانشجوی سال آخر، هر چقدر 
به روزهای پایانی تحصیل خود نزدیک می شــوم استرس و 
دغدغه برای یافتن کار مرتبط با رشته تحصیلی بیشتر آزارم 
خواهد داد؛ چرا که شرایط مناسبی در حال حاضر برای رشته 
خود در بازار اشــتغال نمی بینم؛ پس ترجیح می دهم برای 
اینکه تاثیر مخرب این مشکالت بر من کمتر باشد، خود را با 
رویای ادامه تحصیل به امید یافتن شغل مد نظر سرگرم کنم.
او ادامه می دهد: اگر با مدرک فعلی و شرایط حال حاضر بازار 
کار بخواهم به اشــتغال فکر کنم، تنها می توانم منشی گری 
برای یک شرکت یا مطب یک پزشک را انتخاب کنم و این در 
حالی است که با باالترین رتبه تک رقمی و با هزار آرزو به این 

دانشگاه پا گذاشته ام.
هر کدام از این دانشــجویان دید و نگاهی مختص به خود را 
داشت و تا ســاعت ها با هم درباره مشکالت و آینده نامعلوم 
خود صحبت می کردند. از جمع آنها که جدا شــدم، در راه 
بازگشت طبق معمول راننده تاکسی در حال صحبت با مسافر 
خود درخصوص انتخابات بود؛ این راننده که معلوم بود جوانی 
ســرباز دارد، با حالتی طعنه آمیز گفت: وضعیت در آستانه 
انتخابات همیشه گل و بلبل است؛ ای کاش هر سال انتخابات 
برگزار می شد! سپس لبخند تلخی زد و ادامه داد: از حاال غصه 
شغل و ازدواج پسر سربازم برای من روز و شب نگذاشته است.
به هر حال پرهیز از حاشیه سازی های سیاسی و اقتصادی و 
همچنین مرتفع ساختن مسائل و مشکالت مردمی با اتکا به 
مدیریت جهادی از سوی مسئولین، رکن اصلی ایجاد امنیت 

سیاسی و اقتصادی در سطح جامعه است. 
به طور حتم مسئوالن و دولتمردان می توانند با ارائه عملکرد 
مطلوب خود، امنیت سیاسی و اقتصادی را در راستای ایجاد 
اعتماد بین مردم، بــرای آنها رقم بزنند که ایــن امر تنها با 
شفاف ســازی و توجه به دغدغه های مردمــی امکان پذیر 

خواهد بود.

اشتغال؛ مطالبه جوانان از دولت

قیمت انواع
فلش مموری 

بازار

Touch T03 32G - سیلیکون پاور

52,000
 تومان

64,000
 تومان

SP Touch T06 8G - سیلیکون پاور

23,000
 تومان

27,000
 تومان

Touch T03 16G - سیلیکون پاور

21,000
 تومان

35,000
 تومان

سال 96 در حالی شروع شد که از آغازین روزها حال و هوایی سیاسی به خود گرفته بود و شاید 
بتوان بهار 96 را سیاسی ترین بهار طی سال های اخیر دانست. انتخابات مهم و سرنوشت ساز 
ریاست جمهوری در کنار انتخابات شورای شهر و روستا و به طور خاص برای شهر اصفهان، انتخابات میان دوره 

مجلس شورای اسالمی، رنگ و جلوه شهر را بیش از پیش سیاسی کرده است.

شهرستان اصفهان 
ظرفیت های بسیار 

باالیی در حوزه 
اقتصادی دارد که 

اگر به آن توجه 
شود، می تواند 

در توسعه و رشد 
کشور تاثیرگذار 

باشد

فاطمه 
کاویانی

بخشودگی سود و وجه التزام 
تسهیالت کمتراز۲5۰میلیون 

ریال در بانک کشاورزی
دستورالعمل بخشودگی ســود و وجه التزام تسهیالت 
کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال به بانک کشاورزی ابالغ شد.

مرتضی افشــاری سرپرســت مدیریت شــعب بانک 
کشــاورزی اســتان اصفهان با اعالم این مطلب گفت: 
کلیه بدهکاران بانک کشاورزی که تسهیالت آنها کمتر 
از ۲۵۰ میلیون ریال است، می توانند با مراجعه به بانک 
کشاورزی، از مزایای بند »۲« تبصره ۳۵ قانون بودجه 

کشور استفاده نمایند. 
وی ازشرایط اصلی بهره مندی از بخشودگی وجه التزام و 
سود تسهیالت کمتر از ۲۵۰میلیون ریال را تسویه نقدی 
اصل بدهی، عنوان و اظهار کرد: با توجه به محدودیت 
بودجه ابالغی، اولویت با بدهکارانی اســت که زودتر به 

بانک مراجعه کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: بــه منظور بهره مندی تعداد 
بیشتری از مشــتریان محترم از این بند قانونی، کلیه 
شعب بانک کشاورزی استان اصفهان حتی در ساعات 
غیر اداری و روزهای تعطیل نیز تا پایان اردیبهشت ماه 
 ســال جــاری در خدمــت هم اســتانی های عزیــز 

هستند.
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يادداشت
شاگردعباسکیارستمیآثارشرانشانمیدهد

 »یکتا درویــش« کــه از شــاگردان عباس کیارســتمی بــوده اســت، آثار
 ویدئوآرت - اینستالیشن و عکس هایش را در نمایشگاهی با نام »دیلیت« روی 

دیوار خواهد برد.

این روزها عالوه بــر خبرگزاری ها و مطبوعات، شــبکه های 
اجتماعی نیز در تب و تاب فضای متاثر از انتخابات ریاســت 
جمهوری دولت دوازدهم هســتند؛ رســانه های نوینی که به 
اعتقاد بســیاری در جهت دهی به افکار عمومی نقش مهمی 

ایفا می کنند.
به گزارش ایسنا؛ بسیاری از کارشناسان رسانه بر این باورند که 
شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر تا اندازه ای سکان دار 
جریان های سیاسی در دنیا شــده اند و اظهارنظرهای مداوم 
سیاســیون در رســانه های اجتماعی نیز مهر تاییدی بر این 
موضوع است و حاال به نظر می رســد نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری ایران نیز همچون ســایر رویدادهای سیاسی اخیر 
داخلی و خارجی، بی تاثیر از شبکه های اجتماعی نخواهد بود.

همانند انتخابات  ریاست جمهوری در چند دوره گذشته، هر 
یک از کاندیداها می توانند از طریق صداوســیما با مخاطبان 
خود ارتباط مســتقیم برقرار کننــد و از طریق این رســانه 
برنامه های خود را ارائه دهنــد. همچنین گردهمایی های هر 
یک از نامزدها، همایش ها، سفرهای استانی که می روند و ... از 
دیگر راه های برقراری ارتباط مستقیم میان مردم و نامزدهای 
انتخاباتی اســت، اما در عین حال باید به ایــن نکته نیز توجه 
داشت که با گسترش شبکه های مجازی و حضور فعاالنه عده 
زیادی کاربر در این شبکه ها، بخشی از زندگی اجتماعی مردم، 

خواه ناخواه در این فضا شکل گرفته است.
از سوی دیگر با توجه به تغییرات فضای رسانه ای، صداوسیما 
که از آن به عنوان رسانه ای »ملی« یاد می شود، دیگر همچون 
سابق قدرتمند و انحصاری نیســت. حتی با وجود اینکه تنها 
رســانه پخش کننده مناظره های انتخاباتی، صداوسیماست 
و از این جهت نقــش مهمی در جریان ســازی انتخاباتی ایفا 
می کند ولی باز هم نتایج این جریان سازی اغلب در شبکه های 
مجازی نمــود پیدا می کنــد؛ چراکه این شــبکه ها به خوبی 
توانسته اند فرصت اظهار نظر را برای مردم به ویژه افرادی که 
هیچ گاه فرصت ابراز عقیده نداشته  یا به هر دلیلی اجازه آن را 

نداشته اند، فراهم کند.
از طرفی با وجود شــبکه های اجتماعی، مخاطبان به راحتی 
می توانند نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان دهند و 
آنها را به بحث بگذارند؛ فضایی که به اعتقاد بسیاری می تواند 
مســیر دموکرات کردن اظهارنظرهای اجتماعی را در آینده 
هموارتر کند و از این پس مسئوالن نه تنها نمی توانند نسبت به 
جریان سازی های مجازی بی تفاوت باشند، بلکه خودشان نیز 

باید در این عرصه حضور فعاالنه ای داشته باشند.
تاکنون نیز  بسیاری از اهالی سیاست در این شبکه های مجازی 
چه آنهایی که فیلتر شده و چه آنهایی که نشده اند حضور پیدا 
کرده اند و نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان می دهند 

و بیانیه منتشر می کنند.

در همین راســتا وحید عقیلی،رییس دانشــکده ارتباطات 
اجتماعی و خبر دانشگاه آزاد اســالمی گفت وگویی با ایسنا 

انجام داده اســت.وی معتقد اســت »همان مسئله ای که 
درباره اعتبار و صحت اخبار منتشــر شده در شبکه های 

اجتماعــی مطــرح اســت، دربــاره 
جریان سازی آنها نیز وجود دارد. به 

هر حال شبکه های اجتماعی 
به عنوان یک ابزار ارتباطی 

نایی هــای زیــادی  توا
دارنــد؛ امــا اینکــه 

جریان سازی های 
و  سیاســی 

اجتماعــی از ســوی چه 
کسانی ایجاد می شــود، بسیار 

حائز اهمیت است.«
او ادامه داد: اگر این جریان سازی از ســوی آحاد مردم یعنی 
گروه های اجتماعی انجام شود، نمی تواند به عنوان یک جریان 
خنثی کننده خیلی قوی عمل کند و فقط می تواند نمایشی از 

شکل گیری افکار عمومی باشد.

عقیلی با اشاره به پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه، اظهار کرد: این اتفاق به خوبی به ما 
نشان داد که جریان ســازی در طبقات باال که مطمئنا مردم 
نیستند، انجام شــد. اگر جریان سازی رسانه های اجتماعی به 
صورت طبیعی ناشی از کنش متقابل و فضای گفتمانی مردم 
باشــد، به افکار عمومی تبدیل می شود و در فضای جامعه هم 
نمود پیدا می کند، اما اگر این جریان سازی در طبقات باال و به 

صورت هدفمند صورت بگیرد، بحث متفاوتی است.

عکس روز

اخبار فرهنگی

»جزیره بی تربیت ها ۵« شهرام شفیعی از پرفروش ترین 
کتاب های کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
در پنج روز اول سی امین نمایشــگاه بین المللی کتاب 

تهران شد.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، 
این کتاب طنز که به تازگی منتشر شده، ادامه ماجراهای 
»خانواده سلطنتی بی تربیت ها« است که چهار شماره 
قبل آن در ســال های گذشته از ســوی کانون به چاپ 
رسیده اســت. راوی جزیره  بی تربیت ها پسری نوجوان 
اســت که ماجراهای خود و خانــواده اش در یک کاخ را 
تعریف می کند. آنها بازماندگان یک سلسله هستند و به 

عنوان مراقب و راهنما در کاخ باقی  مانده اند.
در این دوره از نمایشــگاه، کتاب های »قایم موشــک 
)مجموعه ۱۰۰ تایی ها(«، »راز خانه ســه خواهرون« و 
»بچه  گروفالو« از تولیدات کانــون نیز در پنج روز اول با 
استقبال خوب مخاطبان روبه رو شد و به ترتیب در رده 

پرفروش ترین های چاپ اول قرار داشت.
بر همین اســاس، کتاب های »گروفالو«، »زیبا صدایم 
کن«، »بردیا و ملکه سرزمین عاج«، »هستی«، »شاهزاده 
خانومی در مترو«، »راز باغ متروک« و »آرزوی سوم« نیز 
از جمله کتاب های تجدید چاپی کانون است که به ترتیب 

در شمار پرفروش های این دوره از نمایشگاه هستند.
همچنین، »دست به دست«، »عروسک سارا«، »چوب 
چین«، »دومینو« و لوح فشــرده »بارون میاد جرجر« 
به ترتیب ســرگرمی هایی هســتند که در نمایشــگاه 
 کتاب تهران جــزو پرفروش ترین محصــوالت کانون 

به شمار می روند.

»جزیره بی تربیت ها«  بین 
پرفروش ترین ها قرار گرفت

ابالغرای
2/414 کالسه پرونده: 951174 شــماره دادنامه: 9609976793500226- 96/1/31 
مرجع رسیدگی شعبه پنجم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی مرادخانی 
محمودآبادی خ شاپور جدید خ امیرکبیر بعد از سه راه لیالند روبروی مجتمع تجاری 
امیرکبیر ابزار نیروکار وکیل: حسین محمدیان- نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت ارغوان ط 3 واحد 18. خوانده: مسعود 
منصوری به نشانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مهدی مرادخانی محمودآبادی 
به طرفیت آقای مسعود منصوری به خواسته مطالبه مبلغ 11/500/000 ریال وجه چک 
به شماره 983027 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 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 و نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه 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 آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصــد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و  1/310/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/7/25( 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: 4404 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()321 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

2/68 کالسه پرونده: 95-912 شماره دادنامه: 9609976794500048 تاریخ رسیدگی 
96/1/23 مرجع رسیدگی شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: لیال نیکخواه 
دهنوی به نشانی اصفهان خ مشــتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی کوچه 15 خسروآباد 
کوچه اژه ای پ 34 . خواندگان: 1- مرتضی شفائی مقدم 2- بهناز شفائی مقدم 3- گوهر 
امیری 4- شیخ نوراله شفائی مقدم همگی به نشــانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مابه التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی به مبلغ 167/090/000 ریال بانضمام 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 اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
خانم لیال نیکخواه دهنوی به طرفیت 1- مرتضی و 2- بهناز شــفائی مقدم و 3- گوهر 
امیری و 4- شیخ نوراله شــفائی مقدم به خواســته مابه التفاوت متراژ یک باب منزل 
مسکونی به مبلغ 167/090/000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی بدین توضیح 
که حسب اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان مدعی است یکباب منزل مسکونی 
واقع در اصفهان خ مشتاق اول خ ابوالحسن اصفهانی کوچه 15 کوچه اژه ای پ 34 را 
به موجب مبایعه نامه مورخ 95/3/18 از خواندگان خریداری و بموجب شرط مندرج در 
قولنامه مقرر شده در صورت کم یا زیاد شدن متراژ ساختمان مابه التفاوت قیمت رد 
و بدل گردد و از آنجایی که طبق نامه شهرداری متراژ منزل مسکونی 88/59 مترمربع 
می باشد لیکن در قولنامه متراژ منزل یاد شده  93 مترمربع اعالم گردیده مابه التفاوت 
ثمن معامله را مطالبه نموده است علیهذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و استماع 
اظهارات خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 95/12/8 و عدم حضور خوانده با وصف 
ابالغ قانونی و نیز مالحظــه مفاد قولنامه مــورخ 95/3/18 تنظیمی فی مابین اصحاب 
دعوی و نیز تصویر اســتعالم نامه شهرداری خواســته خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و مستندا به مواد 10 و 220 و219 و 225 ق مدنی و ماده 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م 
حکم به محکومیت خواندگان )بالسویه( به پرداخت مبلغ 167/090/000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 5/295/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )95/9/16( لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس از انقضای مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2099 شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک() 418 کلمه، 4 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

2/351 شماره صادره: 96/25004977 – 96/2/16 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک شــماره 45/436 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام عبدالرضا بابایی فرزند علیرضا نسبت به چهار دانگ مشاع و شریک در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخ 96/3/18 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20  ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخوست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 4454 حیدری رئیس 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

2/362 شــماره صــادره: 96/25003952 – 96/2/16 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 3415 فرعی از 25/701 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام علی نوروزی فرزند عبداله در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیراز ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
96/3/16 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  ثب ت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 4541 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

2/398 نظر به اینکه در پرونده کالسه 950996 بنا به درخواست امین روانفر به طرفیت 
آقای مولود فرجی با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناســی و وصول 
نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند 
اخطار می گردد. ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه ی کارشناسی و اعالم نظر، به آدرس 
ذیل مراجعه نمایید. اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم. م الف: 4401 شــعبه هفتم حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره دو()86 کلمه،1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/399 در خصوص پرونده کالســه 960183 خواهان حمید ابافت دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1- مصطفی محمدی نیا 2- روح اله رضایی پور تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/03/31 ســاعت 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 منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 4397 
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 2()116 کلمه، 1 کادر(

ابالغوقترسیدگی
2/400 در خصوص پرونده کالســه 960174 خواهان پویا خرد پیشــه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد یاسر ذاکرین 2- سعید معتمدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/28 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است 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 سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه اول شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4348 شعبه 45 شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()118 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/401 در خصوص پرونده کالســه 951637 خواهان مرتضی ملکوتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت روح اله و مهدی طاهری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/3/28 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 4339 شعبه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()115 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/402 در خصوص پرونده کالسه 951750 خواهان غالمرضا خزاعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد مرتضوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/3/28 ســاعت 10/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- 
جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4359 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()114 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/403 در خصوص پرونده کالسه 960158 خواهان ابراهیم بدرعلیشاه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- سید مهران حمیدپور 2- سید هاشم قلدرچه حمیدپور 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/3/29 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
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 سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 4347 شعبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()121 کلمه، 1 کادر(
ابالغوقترسیدگی

2/404 در خصوص پرونده کالسه 960159 خواهان ابراهیم بدرعلیشاه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- زهره حاتمی 2- سعید معتمدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/3/29 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 4346 شــعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()118 کلمه ، 1 کادر(
مزایده 

2/405 شــعبه اول اجرای احــکام مدنی اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده  اجرایی کالســه 961737 شــعبه اول اجرای احــکام مدنی له کمال 
اســمعیلی تمندگانی و عصمت ایروانی محمدآبادی و محمدعلی اسماعیلی و علیرضا 
اسماعیلی و اسماء اسماعیلی تمندگانی و عصمت اکبری بیشه با وکالت ناصر شیروانی 
و الهام نجفی پور علیه محمدرضا اسماعیلی مبنی بر تقسیم ترکه به منظور فروش یک 
خط سیم کارت کارکرده همراه اول به شماره 09131182357 و فروش یک خط تلفن 
ثابت کارکرده به شماره 03132239462 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 96/3/17 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل 
این اجرا ) اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه منهای یک( برگزار نماید. 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی به 
منظور قیمت گذاری دو خط تلفن ثابت و همراه با توجه به جمیع جهات و عوامل موثره 
در این مقطع ارزیابی آنها را به شرح زیر اعالم میدارد: 1- یک خط سیم کارت کارکرده 
همراه اول به شــماره 09131182357 به ارزش 57/000/000 ریال 2- یک خط تلفن 
ثابت کارکرده به شماره 03132239462 به ارزش 1/000/000 ریال جمع کل ارزیابی 
58/000/000 ریال م الف: 4356 شعبه اول اجرای احکام مدنی  مجتمع قضائی شماره 

1 اصفهان)249 کلمه، 3 کادر(
ابالغاجرائیه

2/406 شــماره پرونــده: 139504002004000678/1 شــماره بایگانــی پرونــده: 
9502199/2 شــماره ابالغیه: 139605102004000227 بدینوسیله به آقای ذبیح اله 
رحیمی بدهکار پرونده ساکن: اصفهان خیابان توحید سردار شرقی کوچه اردیبهشت 
بن بست شــهید دهقان پالک 287 طبقه دوم واحد 3 کدپستی 8173783811 که برابر 
گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناســائی نگردیده است ابالغ می گردد که برابر 
سند رهنی شــماره 22415- 1393/12/23 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
189 اصفهان مبلغ 12/760/563/150 ریال بابت کل مبلغ اجرائیه که 9/000/000/000 
ریال بابت اصل طلب مبلغ 3/760/563/150 تا تاریخ 1395/8/10 بابت خسارت تاخیر 
و به ازای هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ 7/633/258 ریال اضافه می شود به مدیریت 
شعب بانک سپه استان اصفهان بدهکار میباشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به شماره 
139504002004000678/1 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان مطرح میباشد 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی  که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت و فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
چنانچه ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 
34 مکرر آن نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید. بنا به تقاضای بستانکار پس 
از ارزیابی تمامت مورد وثیقه )تمامت ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر دکاکین پالک 
10443 فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان( و قطعیت آن حداکثر، 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نســبت به برگزاری مزایده جهت وصول 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد گردید. م الف: 4530 اداره اجرای اســناد 

رسمی اصفهان)276 کلمه، 3کادر(

برنامه »گپ کوک« که با ســاختاری جدید در مرحله 
تهیه و تولید قرار گرفته اســت، امروز ساعت ۱۹ و فردا  
ســاعت ۲۱ روی آنتن شبکه نســیم خواهد رفت.این 
برنامه با اجرای باربد بابایی و بــه تهیه کنندگی هادی 
دمیرچی برای مخاطبان شبکه نسیم پخش می شود و 
در  نخستین برنامه خود، امروز، همزمان با شب میالد امام 
زمان )عج(، میزبان ساالر عقیلی خواهد بود. باربد بابایی 
در این برنامه با میهمانانش به گپ و گفت وگو و همچنین 
 چالش و مسابقه خواهد پرداخت.ســاعت تکرار برنامه 
»گپ کوک« روز بعد از پخش، ســاعت یک بامداد، ۱۰ 

صبح و ۱۶ عصر خواهد بود.

 »گپ کوک« همزمان با 
نیمه شعبان روی آنتن می رود

وقتیانتخاباتدرشبکههایمجازیبرگزارمیشود

اولین تصاویر از پشت صحنه سریال 
»پایتخت 5«

 ترکیب
 »رامبد جوان« و »مهران مدیری«!

بهشاد مختاری که او را با بازی اش در خنده بازار به یاد می آوریم با انتشار 
این عکس در صفحه اش نوشت :»تلفیقی از دو اسطوره؛دمش گرم هر 

کی اینو طراحی کرده ، جالب بود گفتم شما هم ببینید.«

اینستاگردی

حمایت خانم بازیگر از »زهرا نعمتی«
پرستو گلستانی با انتشار عکســی از زهرا نعمتی در اینستاگرامش 
نوشــت: در اینجا،هر لحظه چشمانت گرد می شــود و دهانت باز 
ممنوع الخروج کردن زهرا نعمتی )عضو تیم ملی تیراندازی با کمان( 
توسط همسرش، فقط به دلیل درخواست طالق؟! کدام قانون حق 

از بین رفته او را می گیرد؟؟
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منتظر آیفون 8 و 7s در آینده 
نزدیک باشید

ام تی ان در شبکه پهنای باند 
ایران سرمایه گذاری می کند

استفاده آفالین؛ قابلیت جدید 
مرورگر کروم برای اندرویدی ها 

تولید روباتی که آسیب  سازه های 
پل را شناسایی می کند

وب ســایت Economic Daily گزارش داده است که دو گوشی 
iPhone 8 و 7s در ماه سپتامبر رونمایی خواهند شد و فروش این 

محصوالت نیز از ماه اکتبر آغاز می شود.
تاکنون خبرهای ضدونقیض زیادی در مورد زمان رونمایی از آیفون8 
منتشرشده است و حتی برخی منابع نیز گزارش داده اند که به دلیل 
مشکالت تولید، معرفی آیفون جدید ممکن است به زمان دیگری 
 Economic Daily غیر از ماه سپتامبر موکول شود؛ اما وب سایت
به تازگی گزارش داده است که دو گوشی iPhone 8 و 7s در ماه 
سپتامبر رونمایی خواهد شد و فروش این محصوالت نیز از ماه اکتبر 
آغاز می شود. بر اســاس گفته های این وب سایت، هیچ تاخیری در 
رونمایی از آیفون های نسل بعد رخ نخواهد داد و این دستگاه ها طبق 
روال سابق در ماه سپتامبر معرفی می شوند و از ماه اکتبر نیز قابل 
خریداری هستند. وب ســایت اکونومیک دیلی این صحبت ها را به 

استناد پایگاه خبری EDN چین منتشر کرده است.
پیش ازاین نیز گفته شده بود که شرکت TSMC تولید چیپ های 
10 نانومتری A11 را از 10 ژوئن آغاز خواهد کرد و آنها را در اواسط 
جوالی به اپل تحویل می دهد. از طرف دیگر، شرکت های فاکسکان، 
وینسترون و پگاترون به عنوان تولیدکنندگان آیفون 8 و 7 اس، در 
ماه های اخیر تعداد کارگران خود را افزایش داده اند و شــاید بتوان 
این مورد را نشانه ای از افزایش ظرفیت و سرعت تولید آیفون های 

جدید قلمداد کرد.

به گزارش رویترز، گروه ام تی ان آفریقــای جنوبی موافقت کرده که 
بیش از 295 میلیون دالر در شــبکه ایرانی نت )یک خط ثابت شبکه 
پهنای باند که ام تــی ان قصد خرید 49 درصد از ســهام آن را دارد(، 

سرمایه گذاری کند.
این توافق اولیه که طی چند روز گذشته اعالم شد، منافع شرکت ام تی ان 
را در بازار مخابرات ایران )که بعد از لغو تحریم ها به روی سرمایه گذاران 
خارجی باز شده است(، افزایش می دهد. بعد از اجرای برجام و لغو تحریم 
ها شرکت ام تی ان توانسته یک میلیارد دالر از سودی را که از محل سهم 
49 درصدی خود از شرکت ام تی ان ایرانسل در ایران جمع شده بود، 
به خارج انتقال دهد. این توافق که همچنان در مرحله غیراجباری قرار 
دارد، دومین توافق شــرکت ام تی ان در ایران در سال جاری میالدی 
است. پیشتر این شرکت آفریقایی در گروه ایران اینترنت، مجری نرم 

افزار تاکسی آنالین اسنپ، سرمایه گذاری کرده بود.
ام تی ان اعالم کرده که 540 میلیون رند )40 میلیون دالر( برای خرید 
49 درصد از سهام شــبکه نت پرداخت خواهد کرد و 3/4میلیارد رند 
دیگر در قالب خرید سهم و اعطای وام برای کمک به این شرکت ایرانی 
جهت توسعه یک شبکه فیبر نوری طی 5 سال آینده خواهد پرداخت.

در بیانیه شرکت ام تی ان آمده است: »این سرمایه گذاری در صورت 
تکمیل، فرصتی خواهد بود برای اســتفاده از رشد قوی ادامه دار مورد 
انتظار در بازار پهنای باند ایران و تمرکز اولیه آن روی 8 شهر اصلی ایران 

خواهد بود.«

در دسامبر ســال قبل یا همان آذر ماه 95، گوگل در به روز رسانی 
مرورگر کروم قابلیت های خارق العاده ای برای کاربران ارائه داد که 
از آن جمله می توان به قابلیت هایی از قبیل دانلود کل صفحه وب 

برای مشاهده به صورت آفالین اشاره کرد.
از این رو و در پی ارائه خدمات بیشتر برای استفاده آفالین صفحات 
وب از طریــق مرورگر کــروم، کاربــران اندرویدی ایــن مرورگر 
می توانند صفحه وب را بدون بــاز کردن آن، دانلــود و به صورت 
 آفالین آن را مشــاهده کننــد. همچنین گوگل دکمــه ای با نام
Download page later به این مرورگر افزوده است که هرگاه 
کاربر آفالین باشد و بخواهد صفحه وب دانلود نشده ای را مشاهده 
کند، ظاهر می شود. با انتخاب این دکمه صفحه وب به محض آنالین 

شدن کاربر دانلود می شود.
قابلیت دیگر نیز در این خصوص است که هر گاه کاربر برگه جدیدی 
روی مرورگر کروم باز می کند، صفحات وبی که پیش از این  دانلود 
شــده، در کنار این برگه و در کنار لیست صفحاتی که اخیرا دانلود 

شده است نمایش داده می شود.
نکته مهم این است که برای دسترسی به این قابلیت های افزوده شده 
می بایست از جدیدترین نسخه مرورگر کروم روی دستگاه اندرویدی 
استفاده کنید. برای دسترســی به جدیدترین نسخه مرورگرها یا 
اپلیکیشن ها، کافی است به فروشگاه اپلیکیشن گوگل پلی مراجعه 

کنید.

محققان موفق به ساخت روبات هوشــمندی شده اند که با بررسی 
پل ها می تواند شکستگی ها و خوردگی های ریز را در آنها شناسایی 

کند.
این روبات برای این کار، از حســگرهای متعــدد و الگوریتم های 
خودآموز هوش مصنوعی استفاده می کند تا به تدریج دانش خود را 

در این زمینه افزایش دهد.
مهندسان دانشگاه نوادا که این روبات را طراحی کرده اند می گویند: 
روبات یاد شده می تواند هرگونه خسارت یا نقص را در پل ها شناسایی 
کند؛ پیش از آنکه این مشکالت باعث فروریختن پل یا وارد آمدن 

آسیب جدی به آن شود.
این روبات چهار چرخ، Seekur نــام دارد و از ابزار متنوعی مانند 
رادار نفوذگر به منظور بررسی سطوح زیرین پل ها )که با چشم عادی 
قابل مشاهده نیستند( استفاده می کند. حسگرهای این روبات قادر 
به جست وجو و شناسایی شکستگی یا خوردگی در فلزها، فوالد یا 
سیمان هستند و دوربین آن، قادر به تحلیل دقیق وضعیت سطح 

پل هاست.
در نهایت این روبات با اســتفاده از الگوریتم هوشمند خود، تمامی 
اطالعات دریافتی را تحلیــل کرده و از آن برای تهیه نقشــه ای با 
کدهای رنگی بهره می گیرد که این کدها، نقاط ضعیف و آسیب پذیر 
هر پل را نشان می دهند. نکته مهم این است که تمامی این فعالیت ها 

در عرض چند دقیقه و نه چند روز صورت می گیرد.
این روبات فعال در حال طی کردن مراحل آزمایشــی در چند شهر 
آمریکاست. البته برای تکمیل کار و تضمین دقت این روبات، دخالت 

مهندسان و عوامل انسانی برای بررسی دقیق هر پل ضروری است.

تامین انرژی پایدار در شــبانه روز و ســاعات ابری، یکی از 
مشکالت منابع انرژی خورشیدی است. پژوهشگران دانشگاه 
پردو نوعی ویفر سیلیکونی 2 اینچی با پوشش نازکی از تانتال 
و سیلیکون نیترید برای جذب باالی تابش خورشید ساختند. 
این جاذب های خورشیدی، برای اســتفاده در نیروگاه های 
متمرکزکننده  توان خورشــید که امکان کار 24 ســاعته را 
دارند در نظر گرفته شده اند. این نیروگاه ها در هنگام تابش 
خورشید، از انرژی تابشی مستقیم و در شب ها و هوای ابری از 
گرمای ذخیره شده در جاذب ها استفاده می کنند. جزئیات 
این یافته ها در مقاله ای به تاریخ 3 آوریــل در مجله  علمی 

اپالید فیزیک منتشر شده است.
مســئله ای که این تحقیقات را پیچیده می ســاخت، تغییر 
خواص مواد، در گذار از دمای اتاق به دمای حدود 500 درجه  
سانتی گراد بود. با اســتفاده از توسعه  پژوهش های قبلی در 
این زمینه، محققان مدل دقیقی برای شبیه سازی رایانه ای 
تغییرات ویژگی های مواد با افزایش دما طراحی کردند. این 
مدل به آنها کمک کرد تا سیلیکون را به شکلی بسازند که در 
آن الیه هایی نازک روی هم قرار گیرند و ساختاری ویفرمانند 
به وجود آورند که عملکرد بسیار خوبی در دماهای باال دارد.

پژوهشگران نشان دادند که بهبود دادن ویفرهای سیلیکونی 
تجاری به ســاختاری که انرژی خورشــیدی را به صورت 
کارآمدی جذب کرده و دماها و زمان هــای بهره وری باال را 
)که برای نیروگاه های متمرکزکننده  توان الزم اســت( تاب 

آورد،  امکان پذیر است. 
این پژوهش، فعاالن جهانی در این عرصه را بر آن داشــته 
تا ســامانه هایی هیبریدی بســازند که در آنها، سلول های 
فتوولتائیک، نور مرئی و ماوراءبنفش را به الکتریسیته تبدیل 

می کنند. همچنین دســتگاه های ترموالکتریک، شــب ها 
از حرارت ذخیره شــده و توربین ها از انرژی تابشی روزانه، 

الکتریسیته تولید می کنند.
این سامانه های ترموالکتریک و توربین های بخار با استفاده 
از حرارت نور متمرکز شــده  خورشــید کار می کنند که از 
آیینه های سهموی در یک جذب کننده یا دفع کننده  انتخابی 
حاصل می شود. چنین جاذبی در اکثر نیروگاه ها به صورت 
نمک مذاب اســت که در طول روز گرم می شــود )جاذب 
حرارت( و شــب ها با دفع و تبدیل این حرارت به آب و بخار 
کردن آن، انرژی توربین های بخــار را تامین می کند. برای 
جذب کارآمدتر گرما از خورشید نیاز است تا جاذب طراحی 
شده از مواد ارزان قیمت، به صورت انتخابی تنها فوتون هایی 
از یک طیف ویژه را جذب کننــد؛ در حالی که بقیه  طیف ها 
را بازتاب می دهند )به نقل از پیتر برمل، استادیار دانشکده  

برق و کامپیوتر(. 
دانشگاه پردو :

نکته  کلیدی در جذب کارآمد انرژی 
تابشی خورشــید، انجام دو روندی 
اســت که در تقابل باهم قرار دارند. 

یکی از این دو روند عبارت اســت از 
جذب حداکثری انرژی از خورشــید و 

گرم شدن سیســتم و روند دیگر نیز معطوف 
به جلوگیری از بازتابش حاصل از جســم گرم شده یا به 

حداقل رساندن آن است. 
اگر به جسمی مدام گرما بدهید، پس از مدتی سرخ شده و از 
خود گرما ساطع می کند. تالش ما در تیم تحقیقاتی بر این 
است که از بازتابش نور و گرما جلوگیری کرده و کاری کنیم 

که جسم هم در این حال بتواند به جذب نور خود ادامه دهد و 
به این  ترتیب قادر خواهیم بود جاذب هایی کارآمدتر ساخته 

و راندمان الکتریسیته  خورشیدی حرارتی را افزایش دهیم.
گروه پژوهشی درحال بهبوددهی نوعی ویفرهای سیلیکونی 
هستند که بتوانند دمای 535 درجه  سانتی گراد را بدون از 
دســت دادن پایداری و کارایی خود تاب بیاورند. برمل بیان 
کرده اســت: ما در این پژوهش از مواد ســیلیکونی اوراقی 
استفاده کردیم تا ساختاری ارزان قیمت را به وجود آوریم که 
نور زیادی را جذب کرده و گرمای حداقلی را از خود بیرون 
دهد. همچنین اضافه کردن یک الیه باالیی و یک الیه در زیر 
ویفرها، باعث شــد تا جذب نور بهتر انجام شود و در مقابل، 
طول موج بازتابشــی از آن بلنــد )و در نتیجه انرژی اتالفی 

کمتر( باشد.
این پژوهش نشان داد که تبدیل انرژی خورشیدی حرارتی 
با کارآیی باال، بااستفاده از مواد رایج و ساختارهای ساده نیز 
امکان پذیر است. این گامی بزرگ به سمت کاربردی شدن 
این فناوری بوده و می تواند الهام بخش محققان بســیاری 
در این عرصه باشــد. این ابزار خورشــیدی، دارای یک الیه  
سیلیکونی باالیی ضد تابش ساخته شده از سیلیکون نیترید 

و یک الیه  بازتاب کننده ساخته شده از نقره در زیر است.
همزمان، انعطاف پذیری الیه های نازک نیز قابلیت های بالقوه  

مفیدی را رقم می زند. 
از آنجا که این الیه ها قابلیت خمش پذیری دارند، می توان از 
آنها در سازه های دارای انحنا مانند آینه های سهموی برای 
دریافت متمرکز نور خورشــید اســتفاده کرد. این آیینه ها 
در تمام طول روز خورشــید را تعقیب و نور آن را تا 50 بار 

متمرکز می کنند.
بــه طــور ایــده آل سیســتم های خورشــیدی ترکیبی 
)تابشی حرارتی( می توانند به راندمان های بیش از 50درصد 
برســند که در مقایســه با راندمــان 31درصدی 

فتوولتائیک ها بسیار قابل توجه است. 
پژوهشگران تخمین زده اند که با متمرکز 
ســاختن 50 برابری نور خورشید توسط 
آیینه های ســهموی روی ویفرهای مزبور، 
رسیدن به راندمان 51/5درصدی تبدیل نور 
به حرارت های باال )تا 490 سانتی گراد( قابل 

دستیابی است.
پژوهش هــای آینــده شــامل مطالعاتــی 
درخصوص روش شکل دهی و ساخت الیه های 

نازک انعطاف پذیر است. 
هدف دراز مدت، تجمیع تمامــی اجزا در یک 
سامانه  کارآمد برای تولید مداوم برق خورشیدی است. این 
ســامانه ها برای کاربرد در مقیاس های بزرگ نیروگاهی و 

مقیاس های خانگی قابل استفاده خواهند بود.

راندمان پایین و قیمت باال، از بزرگ ترین معایب انرژی خورشیدی هستند. پژوهشگران ادعا کرده اند که با 
ساخت نوعی از جاذب های سیلیکونی، گام بلندی برای حل این مشکل برداشته اند. 

علم پژوهی

ساخت جایگزین های استخوانی زیست تخریب پذیر از 
جنس نانوکامپوزیت زیرکونیا-کلسیم فسفات دوفازی 
)BCP-ZrO۲( توســط پژوهشگران پژوهشگاه مواد و 

انرژی انجام شد.
مقاومت به تردی و شــکنندگی این محصول نســبت 
به نمونه هــای موجود در بــازار و همچنین نمونه های 
تحقیق شده مشابه، بیش از ســه برابر است که این امر 
می تواند کمک بزرگی به اســتفاده از این دســته مواد 
در بازسازی اســتخوان های آســیب دیده تحت فشار 

درکاربردهای ارتوپدی داشته باشد.
امید فخرایی در رساله دکتری خود در رشته مهندسی 
مواد به عنوان مجری این طرح، با تشریح مراحل انجام 
این پژوهش گفت: در ایــن پژوهش نانوکامپوزیت های 
BCP-ZrO۲ حاوی درصدهــای مختلف حجمی فاز 
زیرکونیا با اندازه ذرات متفاوت و با روش های متفاوت 

زینتر، تهیه و بررسی شدند.
وی افزود: زینتر نمونــه ها شــامل فرآیندهای زینتر 
معمولی در کوره الکتریکی، زینتر توســط تشعشعات 
در مایکروویو و زینتر پالسما جرقه ای SPS در دماهای 
متفاوت بوده اســت. فخرایی خاطر نشــان کرد: عالوه 
بر ســاختار، خواص مکانیکی ایــن نانوکامپوزیت ها، 
مکانیزم های شکســت فعال و رفتار منحنی R در آنها 
مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. در انتها مشخص 
شد که نمونه نانوکامپوزیت با باالترین خواص مکانیکی 
)بخصوص در مقدار چقرمگی شکست( مربوط به نمونه 
دارای 3 درصد حجمی نانوزیرکونیا تولید شده به روش 
SPS است که مقاومت به رشد ترک و سختی آن تقریبا 

سه برابر جایگزین های کلسیم فسفاتی خواهد بود.
بــه گفتــه وی، همچنین ایــن کامپوزیت عــالوه بر 
خصوصیات مکانیکی مطلــوب، از خواص بیولوژیکی و 
زیست تخریب پذیری قابل قبولی برخوردار بوده و امکان 
جذب و جایگزینی با بافت استخوانی جدید در آن وجود 
دارد. به گزارش مهــر، پژوهش حاضر با راهنمایی دکتر 
سعید حصارکی و دکتر مسعود علیزاده در پژوهشکده 
سرامیک و مشــاوره دکتر تورج عبادزاده صورت گرفته 

است.

فناورانه

محققان دانشگاه کارنگی ملون نوعی اسپری ساخته اند که تقریبا هر سطحی 
را به یک صفحه لمسی تبدیل می کند. فناوری تبدیل سطوح به صفحه لمسی 
Electrick نامیده می شود. شیوه کارکرد آن نیز افزودن الیه ای از ماده رسانای 

الکتریسیته به سطوح و اشیا است.
این اسپری روی اشیای مختلفی مانند فرمان اتومبیل، سطح گیتار و حتی قالب 
Jell-O مغز به کار رفته است. محققان این دانشگاه در حقیقت از این فناوری 
برای ساخت یک قاب هوشمند موبایل و دســته هوشمند کنترل بازی های 

کامپیوتری استفاده کردند.
دکتر کریس هریس یکی از مولفان ارشد این تحقیق می گوید: برای نخستین بار 
توانستیم با یک قوطی رنگ اسپری، هر سطحی را به یک صفحه لمسی تبدیل 
کنیم. فناوری های کنونی لمسی برای دستگاه های کوچک و سطوح صاف مانند 
تلفن هوشمند وتبلت مناسب هستند؛ اما به کاربردن این فناوری ها روی سطوح 
بزرگ مانند دیوارها و مبلمان یا سطوحی با اشکال مختلف بسیار پرهزینه است. 
فناوری جدید نوعی رنگ حاوی کربن رســانا را روی اشیا یا سطوح می پاشد؛ 

بنابراین کم هزینه تر است.

هر سطحی را لمسی کنید؛

ساخت صفحه لمسی با اسپری رنگ!
دستاورد بی سابقه محققان؛

اعماق مغز روشن می شود

پایگاه خبری »پاسادنا نو« در گزارشی نوشت: محققان کلتک آمریکا موفق به 
ساخت نوع جدیدی از کاوشگر نوری ویژه مغز شده اند که با استفاده از آن می توان 

مغز حیوانات را با دقت باالیی مورد بررسی و نقشه برداری قرار داد.
این فناوری پیشرفته ابعاد بسیار کوچکی دارد که در مقایسه با یک سکه بسیار 
کوچک به خوبی قابل درک است. کاوشگری که این محققان ساخته اند بر پایه 

سیلیکون است.
تالش برای نقشه برداری دقیق از عملکرد داخلی مغز زنده از مدت ها پیش آغاز 
شده است. دانشمندان این فرآیند را از سیم های ساده برقی آغاز کرده و طی دو 

دهه اخیر به فناوری های پیشرفته تری رسیده اند.
در تازه ترین نگرشی که در این عرصه مطرح شده، استفاده از نور به عنوان ابزاری 

کارآمد و بی خطر برای مغز در نظر گرفته شده است.
نوری که از کاوشگر منتشر می شود موجب تحریک نورون ها در مغز شده و بدین 
ترتیب می توان عملکرد آنها را نقشه برداری کرد. این فناوری جدید در قیاس با 

تالش های مشابه، از ویژگی هایی برخوردار است.

محققان در کشور سلول های خورشــیدی را تولید کردند که فرآیندی مشابه 
فتوسنتز انجام می دهند.

راحله محمدپور، مجری پروژه »ساخت ســلول های فوتوولتایی نانوساختاری 
هیبریدی معدنی/بیولوژیکی« که این طرح را با پشــتیبانی صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به اتمام رسانده، اظهار کرد: به علت محدود 
بودن منابع فسیلی در چند سال آینده چاره ای جز مصرف انرژی های تجدید پذیر 
و پاک وجود ندارد و این مســئله رویکردی جهانی اســت. در میان انرژی های 
تجدیدپذیر نیز انرژی خورشیدی از پاک ترین انرژی هاست که در کشور ما نیز 

به وفور وجود دارد.
محمدپور ادامه داد: بنابراین محققان در کشورهای مختلف برای بهره وری از این 
انرژی، به دنبال ساخت و تولید سلول های خورشیدی با بازدهی باال، هزینه تولید 
پایین و پایداری زیاد هستند. در این طرح نیز ساخت سلول های فوتوولتایی مدنظر 

قرار گرفت تا سلول های خورشیدی شبیه به برگ را تولید کنیم.
تحقیقات در حوزه پایداری سلول های خورشیدی، در مرز دانش قرار داشته و 

محققان در این حوزه مشغول فعالیت هستند.

توسط محققان ایرانی تولید شد؛

سلول های خورشیدی که فتوسنتز می کنند

هوش سنج

دو شکارچی به هم رسیدند. یکی از دیگری پرسید: تو 
امروز چند فشنگ به همراه داشتی؟

دیگری پاســخ داد: نصف تیرهایم را به طرف کبک ها 
نشــانه رفتم. چهار برابر جذر تیرها را به خرگوش ها 
شلیک کردم. با 6 تیر هم یک گرگ را از پا در انداختم 
و 3 تیر نیز به سوی یک روباه شلیک کردم که البته بی 
نتیجه بود. با آخرین تیرم نیز یک قرقاول شکار کردم. 
همین! هرچند که دوست این شکارچی از حرف های 
او چیــزی نفهمید، اما قطعا شــما می توانید شــمار 

فشنگ های او را مشخص کنید.

در آن شهر دو سلمانی بیشتر وجود نداشت؛ پس مسئول 
سلمانی به نزد دیگری رفته تا سر او را اصالح کند. 

چون سلمانی دوم موهایی آراسته داشته، پس سلمانی 
اول موهای او را اصالح کرده و کار او بهتر است.
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شــاید گیم پلی مهم ترین بخش عناوین ویدیویی باشد 
]البته نه برای همه[ اما بعضی توسعه دهندگان با تکیه بر 
بقیه بخش ها سعی می کنند یک تجربه جالب به بازیکن ها 
هدیه دهند. مکانیزم ها به خودی خود جذاب هستند ولی 
آنها به واسطه قســمت هایی همانند گرافیک یا موسیقی 
نقش واقعی خود را می یابند. همان چند ثانیه ابتدایی برای 
انجام Zenge کافی است تا این اپلیکیشن را یکی از همین 

بازی ها بنامید.
تمام مرحله های ســاخته Pawlowski حکم پازلی را 
دارند که شما باید با گذاشتن قطعه ها پیش هم یک عکس 
منطقی و زیبا به دست بیاورید. جالب اینجاست که جاهای 
خالی که باید با این اجسام پر شــود نیز دقیقا مشابه آنها 
بوده و احتیاجی به آزمون یا خطا نخواهد بود. حاال پرسش 
اینجاســت که با این المان ها، Zenge چگونه می تواند 

بازیکن ها را به چالش بکشد؟

قطعه های اســتفاده شــده برای Zenge زیبایی آن را 
دوچندان نموده اند.

اینجا دو ویژگی به کمک Zenge آمده تا بازیکن ها طعم 
ســختی را بچشــند که یکی از آنها را می توان »میله ها« 
نامید. شــما قطعه ها را در راســتای این میله ها حرکت 
خواهید داد و به واسطه همین مسئله، گاهی اوقات برای 
گذاشتن یک قطعه ابتدا باید بقیه را تکان دهید. اما نکته 
دوم: اسکرین شات ها را ببینید؛ چون فاصله بعضی میله ها 

کم است، احتماال با حرکت قطعه ها آنها سد راه هم بشوند.
فراموش نکنید که اجسام از روی هم نمی توانند بگذرند؛ 
بنابراین ترتیب تکان دادن قطعه ها اهمیت زیادی خواهد 
داشت. حرف های خود را این گونه به پایان می رسانیم که 
شاید گیم پلی ساخته Pawlowski از نظر کیفیت همانند 
عناوین بزرگ مشابهش نباشد ولی توسعه دهنده به کمک 
یک گرافیک خوب و موسیقی های زیبا، توانسته جذابیت 

عنوانش را افزایش دهد.
 شــما می توانید برای دریافــت این اپلیکیشــن، آدرس

 goo.gl/qn0A1a  را در مرورگر خود وارد کنید.

معرفی بازی Zenge؛  

پازلی از جنس آرامش

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

نیروگاه های خورشیدی،بسیار کارآمدتر از حالت فعلی خواهند شد  جایگزین استخوان مقاوم 
به شکست ساخته شد

آغاز تولید انبوه آیفون ۸؛ زودتر از موعد
»اکونومیک دیلی نیوز« نوشت: ماه آینده تولید بورد الکترونیکی آیفون 8 به مناسبت دهمین سالگرد 
تولید این گوشی آغاز می شود. جی پی مورگان هفته گذشته خبر داد آیفون 8 زودتر از موعد رونمایی 

می شود و ممکن است همزمان با کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC 2017 باشد.
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مفاد آرا )نوبت دوم(
 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 
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يادداشت
پرونده الکترونیک سالمت برای 67 میلیون ایرانی 

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 67 میلیون ایرانی پرونده الکترونیک 
سالمت دارند و 29 میلیون نفر هم از این طریق بسته خدمات دریافت می کنند.

اخبار

با مسئوالن

اسناد سرگردان نیازمند 
نگهداری مناسب 

 مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور 
با اشــاره به اینکه ســاالنه تعداد قابل توجهی از اسناد 
ومقاالت پژوهشی از اصفهان به  تهران ارسال می شود 
گفت : متاسفانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه 
مرکزی کشور تنها 100 متر مربع مکان در اختیار دارد.

مختار باقری با بیان اینکه اسناد حافظه تاریخی و هویت 
ملی کشور است افزود: باتوجه به اینکه اصفهان عهده دار 
جمع آوری ونگهداری اسناد ملی و اسناد دستگاه های 
دولتی در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد و مرکزی است نیازمند اختصاص 
فضای مناسب اســت این در حالی است که اصفهان بر 
خالف غنی بودن اســنادش فضای مناسبی در اختیار 
ندارد. باقری ادامه داد: پس از گذشت 20سال مسئوالن 
اســتانی مصوبه ای در 31 فروردین مبنی بر اختصاص 
ساختمان جدید برای سازمان اسناد در نظر گرفته اند 
که امیدواریم در مرحله مصوبه باقی نماند واجرایی شود 

تا اسناد ارسالی از تهران به اصفهان برگردد.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری ســه قاچاقچی 
صنایع دســتی و کشــف محموله ای به ارزش 37 میلیارد ریال از 
مخفیگاه آنان در عملیات پلیس آگاهــی این فرماندهی خبر داد و 
گفت: در راستای اهداف و راهبردهای ناجا، قرارگاه مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز فرماندهی انتظامی استان تمرکز خود را روی پرونده های 
کالن و به اصطالح دانه درشــت های قاچــاق و همچنین قاچاق 
محصوالتی که در داخل کشور تولید می شود و می تواند به تولید و 

اشتغال کشور ضربه بزند، معطوف ساخته است.
عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: یکی از کاالهای قاچاقی که به شدت 
می تواند به تولید و اشتغال استان آســیب جدی وارد کند قاچاق 
صنایع دستی خارجی است که در این خصوص پلیس آگاهی استان 

در سال جدید به طور جدی در این حوزه ورود پیدا کرده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با انجام تحقیقات 
کارآگاهان سرانجام ســه محل دپوی این کاالها در شهر اصفهان 
شناسایی شد و ماموران به همراه کارشناسان بازرسی اصناف از این 
محل ها بازدید کردند که در نتیجه این عملیات 20 هزار و 200 عدد 
انواع ظروف مســی خارجی از قبیل قندان، گلدان، سینی، ساعت 
دیواری، سماور، گالب پاش و... که همگی آنها فاقد مدارک گمرکی 

بودند، کشف شد.

کشف و ضبط محموله بزرگ 
صنایع دستی قاچاق در اصفهان 

وزارت بهداشت 
براي جلوگيري 
از ناامني غذايي 

روي اصالح الگوي 
غذايي مردم در 

مناطقي که از 
نظر غذايي ناامن 

هستند، کار مي کند

 در حالی که معضل ســوء  تغذیه پروتئینــی و کمبود برخی 
ویتامین ها مدت هاست از دایره مشکالت تغذیه ای کلی کشور 
رخت بر بسته، اما ســاکنان هفت استان کشــور هنوز دچار 
کمبودهای تغذیه ای هستند؛ این درحالی است که کشاورزی 
در بسیاری از استان ها بحرانی شده  و بی تردید خشکسالی رو به 

گسترش نیز این وضعیت را تشدید خواهد کرد.
مســلم آن اســت که کودکان و زنان باردار ساکن این مناطق، 
بیشترین آسیب را می بینند و عواقب آن نســل های آینده را 
دچار چالشی جدی خواهد کرد. با افزایش قیمت مواد غذایي، 
خانوار هاي فقیر عادت هاي غذایي خــود را تعدیل مي کنند؛ 
به این ترتیب که یا از مصرف مواد غذایي خود کم مي کنند یا میزان 
مصرف را ثابت نگه داشته و مواد غذایي ارزان تر با ارزش غذایي 

کمتر مصرف مي کنند. 
امنیت تغذیه ای به معنی دسترسی به غذای سالم، با کیفیت و 
کافی برای رسیدن به زندگی سالم و با تاکید بر سیری سلولی 
است. در این میان تامین تمام درشت مغذی ها و ریز مغذی ها 
مانند ویتامین دی، آهن، اسیدفولیک و... نیز مطرح می شود. عدم 
تامین حتی یک ریزمغذی در هر کشوری به عنوان ناامنی غذایی 
مطرح می شود؛ چراکه تامین نشدن حتی یک مورد هم می تواند 
فرد را بیمارکرده یا منجر به مرگ وی شود. بر همین اساس است 
که امنیت غذایی و تغذیه ای برای کشورها حتی هم ردیف با حوزه 
امنیت ملی قرار می گیرد و جزو شرایط اولیه ایجاد یک جامعه 

سالم است.
ممکن است وقتي کســي درباره ناامني غذایي حرف مي زند 
ذهنتان به ســمت تصاویري که از مردم قحطي زده در بعضي 

از کشــورهاي آفریقایي دیده اید، برود اما واقعیت این است که 
مفهوم امنیت غذایي با چیزي که شما در ذهنتان دارید، متفاوت 
است و در همین کشور خودمان عده زیادي از مردم دچار ناامني 

غذایي هستند. 
به گفته رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، هفت 
استان کشــور درگیر ناامني غذایي هســتند و به همین دلیل 
هم تمرکز وزارت بهداشــت بیشــتر روي این استان هاست. 
وزارت بهداشــت براي جلوگیري از ناامني غذایي روي اصالح 
الگوي غذایي مردم در مناطقي که از نظر غذایي ناامن هستند، 
کار مي کند. همچنین ســعي مي کند با برنامه هاي آموزشي و 
فرهنگ سازي به مردم آموزش دهد که چگونه از منابع موجود 
بهترین استفاده را داشته باشند. شناسایي و ترویج غذاهاي بومي 
و سنتي مناطق مختلف که در حال فراموشي هستند نیز جزو این 
اقدامات قرار دارد؛ همچنین به آنها آموزش مي دهیم که از اسراف 
مواد غذایي خودداري کنند و روش هاي پخت، تهیه و نگهداري 

مواد غذایي را اصالح کنند.
زهرا عبداللهي بــه اجراي برنامه مکمل یــاري آهن، ویتامین 
»دي« و »آ« براي کودکان، نوجوانان، مادران باردار و گروه هاي 
آسیب پذیر از طریق شبکه هاي بهداشت و درمان هم اشاره کرد 
و ادامه داد: ادامه برنامه غني سازي مواد غذایي مثل آرد، روغن و 
شیر از جمله اقداماتي است که وزارت بهداشت دنبال مي کند و 
در قالب سند ملي تغذیه و امنیت غذایي، سیاست هاي تغذیه اي 

کشور تا سال 1404 مشخص شده است.
رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت تاکید کرد: 
وزارت بهداشت براي هفت استان در معرض خطر ناامني غذایي، 

از سال گذشته برنامه هاي ویژه اي را با حمایت سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي در نظر گرفته  اســت کــه در رأس این برنامه ها، 
شناسایي خانوارهاي ناامن غذایي و پیداکردن علت آن است. 
اجراي پروژه هاي توانمند ســازي براي درآمدزایي خانواده ها 
در راســتاي تامین امکان مالي براي بهبــود وضعیت تغذیه و 
همچنین توانایي تولید موادغذایي نیز بخــش دیگري از این 
اقدامات است. این برنامه در استان هاي سیستان وبلوچستان، 
کهگیلویه وبویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، بندرعباس و 

ایالم اجرا مي شود. 
عبداللهي، یکي از اقدامات موثر در زمینه پیشگیري از بروز ناامني 
غذایي را جلوگیري از اسراف و هدردادن مواد غذایي دانست و 
گفت: درحال حاضر، حدود 30 درصد مواد غذایي در کشور دور 
ریخته مي شود. زماني که با بحران کم آبي و خشکسالي روبه رو 
هستیم باید از اســراف و هدررفتن موادغذایي جلوگیري کرد. 
بحث فرهنگ سازي، آموزش تغذیه و توانمندکردن مردم نیز باید 
مدنظر قرار گیرد تا از منابع در دسترس به درستي استفاده شود و 

به این ترتیب با کمبودهاي تغذیه اي روبه رو نشویم.
رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه در 
همه بخش ها مقابله با ناامني غذایي و خشکسالي، جزو اولویت 
برنامه ها و سیاســت ها قرار گرفته اســت، گفت: وزارت جهاد 
کشاورزي به عنوان متولي تولید و امنیت غذایي از این مسئله 
آگاه است. مراجع و سازمان هاي بین المللي هم این مسئله را به 
کشورها اعالم کرده اند. این وزارتخانه نیز براي اینکه با مشکل 
ناامني غذایي در شرایط بحران مواجه نشویم در سیاست هاي 
تولید مواد غذایي برنامه هایي دارد که نوع کشت را با وضعیت 
کم آبي و آب و هوایي و مناســب با منطقــه تطبیق مي دهد. 
همچنین در برنامه ششم توسعه دیده شده است که وزارتخانه ها 

در قالب برنامه هاي جاري خود به این مسئله توجه کنند.
 یکي از پیامدهاي خشکسالي، 
تاثیر بر امنیت غذایي مردم 
است. در چنین شرایطي باید 
تمهیداتي اندیشید که از این 
مسئله جلوگیري شود؛ براي 
مثال با توجه به بحران کم آبي 
در مناطــق گرم و خشــک، 
کشاورزي باید به سمت تولید 
محصوالتي که به آب کمتري 
نیاز دارند، گام برداشت. تولید 
یک کیلوگرم حبوبات که 50 
لیتر آب نیاز دارد، در مقایسه 
با گوشت که حدود 25 هزار 
لیتر آب صرف آن مي شــود، 

به صرفه تر است.

30 درصد از مواد غذایی در ایران تبدیل به ضایعات می شود

صدور شناسنامه در یک روز 
برای شرکت در انتخابات 

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان از صدور یک روزه 
شناســنامه برای رای دادن در انتخابات 29 اردیبهشت 
خبر دادو گفت: با توجه به اینکه بــرای دادن رای وجود 
شناسنامه و کارت ملی ضروری است به همین دلیل اداره 
کل ثبت احوال شناسنامه و تاییدیه کارت ملی را در یک 
روز صادر می کند.حسین غفرانی ادامه داد: ادارات ثبت 
احوال و 71 دفتر پیشخوان در استان آمادگی رسیدگی 
فوری هر گونه درخواســت مربوط به انتخابات را دارند. 
وی یادآوری کرد: بر این اساس در 48 ساعت قبل و روز 
رای گیری برای افرادی که شناسنامه آنها برای رای دادن 
دچار مشــکل است، شناســنامه جدید صادر می شود. 
ادارات ثبت احوال استان از ساعت 8 صبح روز رای گیری 
نیز تا آخرین ســاعت اخذ رای آماده خدمات رسانی به 
شهروندان هستند. غفرانی با اشاره به آمار صدور کارت 
های هوشمند ملی از ابتدای عملیاتی شدن این فرآیند 
در سال 93 تاکنون خاطر نشــان کرد: از مجموع حدود 
یک میلیون و 300 هزار درخواست اخذ شده، بیش از یک 
میلیون و 130 هزار جلد تاکنون صادر و 900 هزار جلد 
تحویل شده این در حالی است که از مجموع چهار میلیون 
و 200 هزار نفر جامعه هدف در استان تاکنون بیش از 30 

درصد موفق به دریافت کارت هوشمند ملی شده اند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات با اشاره به ایجاد 
66 میلیون پرونده الکترونیک سالمت، از حذف دفترچه های بیمه در 

راستای توسعه دولت الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد.
رضا باقری اصل با تاکیــد بر تالش برای حــذف دفترچه بیمه در 
راستای توسعه دولت الکترونیک اظهار کرد: پروژه حذف دفترچه 
بیمه به دستگاه های وزارت بهداشت و بیمه ها مربوط است. کارآیی 
دفترچه بیمه این اســت که هویت مراجعه کننده را بررسی و اعالم 
می کند که شخص استحقاق بیمه درمانی دارد یا خیر. این دفترچه 
قابلیت جعل شــدن دارد؛ دفترچه هایی کــه صادرکننده ها صادر 
نکردند یا تاریخ آنها تمام شده اســت، اما بیمه برای آنها پرداخت 
می شود به ضرر نظام بیمه ای کشور است که ساالنه هزینه میلیاردی 

دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در دوران گذار دفترچه هســتیم، اما 
امکان بررسی آن وجود دارد که به مرور کال دفترچه را حذف  کنیم. 
شیوه ساده این است که با مراجعه بیمار، اسم شخص و کد ملی را 
دریافت می کنند، اطالعات از سیســتم وزارت بهداشت وارد مرکز 
تبادل داده و به بیمه فرستاده می شود و در نهایت استعالم می کنند 
که مراجعه کننده از طرف بیمه استحقاق دارد یا خیر و اطالعاتش به 

مرکز درمانی داده می شود که در شبکه نیز ثبت شده است.
 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه در 
حال حاضر بیمه آماده بوده و نظام سالمت در حال استعالم گیری 
است و به تدریج مراکز درمانی هم به این سیستم وصل می شوند، 
گفت: بیمارستان ها به صورت آزمایشی به این طرح اضافه می شوند.

 جایگزینی کد ملی 
با دفترچه های بیمه تا یک ماه دیگر

اجراییه
2/407 شماره اجراییه:9610426796200016 شــماره پرونده:9509986796201152 
شــماره بایگانی شــعبه:951166 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9610096796200104 و شماره دادنامه مربوطه 9509976796202034 محكوم علیها: 1- 
فاطمه خزایی فرزند اسمعلی 2- سید شفیع موسوی فرزند سید رضی به صورت تضامنی 
محكوم هستند به پرداخت مبلغ 128000000 ریال بابت اصل خواسته ) به خواسته سه فقره 
چک به شماره های ) 03513138 مورخ 94/4/10 به مبلغ 45000000 ریال – 03513110 
مورخ 94/4/2 به مبلغ 38000000 ریــال – 03513139 مورخ 94/5/5 به مبلغ 45000000 
ریال ( و پرداخت مبلغ 4180000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له مرتضی صدیقــی مورنانی فرزند 
صادق به نشانی اصفهان سه راه سیمین خ سهروردی جنب رستوران شیرین نخل شرکت 
کیان پالست سپاهان با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا 
محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. م الف: 4377 شــعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 

یک()445 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

2/408 شماره اجراییه:9610426796200017 شــماره پرونده:9509986796201151 
شــماره بایگانی شــعبه:951165 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 
9610096796200105 و شــماره دادنامه مربوطه 9509976796202038 محكوم علیه: 
میالد علی زاده فرزند علی محكوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 54900000 ریال بابت اصل 
خواسته ) به خواســته ســه فقره چک به شــماره های 558257 مورخ 94/12/25 به مبلغ 
15000000 ریــال 558265 مورخ 95/1/23 بــه مبلغ 30700000 ریــال 558266 مورخ 
95/1/25 و مبلــغ 9200000 ریال ( و پرداخت مبلغ 2352500 ریال بابت هزینه دادرســی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حكم در 
حق محكوم له مرتضی صدیقی مورنانی فرزند صادق به نشانی اصفهان سه راه سیمین خ 
سهروردی جنب رستوران شیرین نخل شرکت کیان پالست سپاهان و با احتساب پرداخت 
نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 

زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4376 شــعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک()435 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

2/409 شماره: 950769 – 96/2/10 به موجب رای شــماره 9502015  تاریخ 95/11/13 
حوزه 8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته اســت محكوم علیه 
سید شفیع موســوی طایســی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
183/800/000 ریــال بابــت اصل خواســته و 5/530/000 ریال خســارت دادرســی و 
هزینه آگهی 120/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به شــماره  
931/02840707- 94/3/20 و 931/2912708- 94/4/25 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محكوم له: مرتضی صدیقی به نشانی اصفهان سه راه سیمین خ سهروردی جنب رستوران 
شیرین نخل شرکت کیان پالست سپاهان. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به 
محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم 
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:4355 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره دو()184 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

2/410 شماره اجراییه:9610426825300050 شــماره پرونده:9509986825300672 
شماره بایگانی شعبه:950816 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976825301474 محكوم علیه: فاطمه شــكراللهی فرزند محمود به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و 
مبلغ شش میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و نهصد ریال بابت هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان حســین عبدالهی فرزند رمضانعلی به نشانی 
اصفهان چهارراه تختی ابتدای خیابان مسجد ســید جنب بانک صادرات کوی حق شناس 
مجتمع چاپ رضوی کد پستی: 8136693176 با وکالت محسن فاتحی موسی آبادی فرزند 
حسین به نشانی اصفهان خیابان شهید نیكبخت مقابل دادگستری اصفهان مجتمع ماکان 5 
طبقه سوم واحد 32 دفتر وکالت آقای سعید پوران شیروانی- همراه: 09133020537 صادر 
و اعالم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان 
اصفهان است. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی 

ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4366 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)502 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

2/411 شماره اجراییه:9610420352200056 شــماره پرونده:9509980352200337 
شماره بایگانی شعبه:950342 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970352201318 محكوم علیه: ســید مهدی مرتضوی به نشــانی 
مجهول المكان محكوم است به استرداد الشه چک به شماره 349376 به مبلغ 800/000/000 
ریال عهده بانک ملی ایران خمینی شهر به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 28/196/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان مرضیه قوامی نژاد فرزند حسین به نشانی 
اصفهان خ 22 بهمن کوچه شهید عابدی شماره 6 بن بست ســپهر بین پالک 34 و 32 تلفن 
09138045044 و نیم عشــر اجرایی به مبلغ 40/000/000 ریــال در حق صندوق دولت. 
محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 4411 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)411 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/412 کالســه پرونده اصلی: 95-542 شــماره دادنامه: 9609976797100006 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- خانم مهسا مكسبی 
فرزند حسین 2- خانم ایراندخت عظیمی دستگردی هر دو به نشانی اصفهان خ مشتاق اول 
مجتمع مسكونی مشتاق واحد 43 خوانده: خانم پریســا امینی باغبادرانی فرزند بختیار به 
نشانی مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال ناشی از تصادف گردشكار: 
به تاریخ 95/12/18 شعبه 41 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به  شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا در خصوص دعوی 1- خانم مهســا مكسبی 
2- ایراندخت عظیمی به طرفیت خانم پریســا امینی باغبادرانی به خواسته مطالبه مبلغ ده 
میلیون ریال ناشی از تصادف اتومبیل ام وی ام به شــماره 339 ج 82 ایران 53 با اتومبیل 

رانا به شماره 277 س 71 ایران 53 با عنایت به اظهارات خواهان، کروکی و گزارش پلیس، 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض طرفین دعوی می باشد و احراز 
مالكیت خواهان، شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 519 
قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی، حكم بر محكومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/312/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشــناس در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 4394 شعبه 41 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک()281 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/415 کالسه پرونده: 951189 ش 5 شماره دادنامه: 9609976793500221- 96/1/31 
مرجع رسیدگی شــعبه پنجم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک قرض الحسنه 
رسالت به مدیرعاملی محمد حسین حســین زاده- اصفهان خیابان چهارباغ خواجو جنب 
خیابان منوچهری نبش بن بست حكیم نظامی )24( ساختمان قرض الحسنه طبقه سوم وکیل: 
حسین محمدیان- نفیسه عرب زاده به نشانی اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت ارغوان ط 3 واحد 18. خواندگان: 1- جواد پرآور 2- محمد پرآور به نشــانی 
مجهول المكان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه رســالت به مدیرعاملی محمد حسین حسین زاده 
به وکالت حسین محمدیان- نفیســه عرب زاده به طرفیت1- جواد پرآور 2- محمد پرآور 
به خواســته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال وجه چک به شــماره 488763 به عهده بانک 
کشــاورزی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت 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 اینكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محكمه پسندی در مقام دفاع 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 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 آئین دادرســی مدنی حكم بر محكومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 
مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/9/1( تا تاریخ اجرای حكم 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: 4398 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()349 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/426 شماره صادره: 1396/43/364169- 1396/2/18 نظر به اینكه سند مالكیت یک سهم 
و پنج - نهم سهم مشاع از 21 سهم ششدانگ پالک ثبتی شــماره 3928 فرعی از 16 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 58878 در صفحه 40 دفتر امالک جلد 451 به نام حسن 
مهربان نسب تحت شماره چاپی مسلسل 182591 صادر و تسلیم گردیده است و مالک با 
ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
164521 مورخ 1395/08/20 به گواهی دفترخانه 371 اصفهان رســیده است مدعی است 
که سند مالكیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالكیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4835 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان)230 کلمه، 3 کادر(
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حمید داودآبادی، نویسنده دفاع مقدس، با انتشار پست هایی در صفحه اینستاگرامش، روایتی از تنها خواسته شهید علی 
ابوالفضلی در جمکران را منتشر کرد؛ خواسته ای که نمایانگر ارتباط نزدیک این شهید با خداست.

تیر 1364، تهران، بیمارستان شفا یحیائیان: چند روزی بود که »حسین معظمی نژاد« )که درعملیات والفجر مقدماتی 
مجروح، قطع نخاع و اسیر شده بود(، در تبادل اسرا همراه تعدادی دیگر از مجروحین آزاد شده بود و آنها را در بیمارستان شفا 
یحیائیان بستری کرده بودند. یکی از هم اتاقی های حسین، جوانی بود اهل محمودآباد مازندران؛ با همان  طروات  و صفای  
شالیزارهای شمال. فهمیدم نامش »علی ابوالفضلی« است و درعملیات  والفجر مقدماتی  )زمستان   61 در فکه( اسیر شده  
است. سیزده  چهارده  سال  بیشتر نداشته که گلوله ای  شکمش  را دریده  بود. طی  سه  سالی  که  اسیر دست  نوادگان  یزید بود، 
دکترهای  بی وجدان  بعثی ، هیچ  اقدامی  برای  خارج  کردن  گلوله  از بدنش  انجام  نداده  بودند. گلوله  در شکمش  جا خوش  کرده  
بود و پاهایش  فلج  شده  بودند. عفونت  هم  برای  خودش  پیش  می رفت . سرانجام  عراقی ها لطف  کردند و او را با اسرای  خودشان  

تبادل  کردند و تحویل  دادند.
یک  روز پدر و مادر علی  آمدند برای  مالقات . ظاهرا محل  را برای  ورودش  آذین  بسته  بودند و همه  اشتیاق  زیارتش  را داشتند. 
آن  روز سه شنبه،  باهم  رفتیم  جمکران . ساعت  از یک  و نیم  بامداد گذشته  بود که  راه  برگشت  را در پیش  گرفتیم . من  و علی  آخر 
اتوبوس  کنارهم  نشسته  بودیم ؛ او روی  صندلی  چرخ دار با پاهای  متورم  و من  روی  صندلی  اتوبوس . با دلی  شکسته  می نالید.

چشمانش  را پرده   اشکی  گرفته  بود. از دوستانش  می گفت  که  شهید شده اند؛ از اینکه  تا ابد باید با بدنی  مجروح  زندگی  کند؛ از 
اینکه  دیگر نمی تواند به  جبهه  برود و سرانجام  حرف  آخرش  را زد. گفت : »ببین  حمید، بذار راحتت  کنم. من  می گم  خدا منو 
دوست  نداره ؛ چون  اگه  دوستم  داشت ، من  امشب  کلی  بهش التماس  کردم  که  من رو هم  ببره  پیش  خودش . من  طاقت  اینجا 
موندن  رو ندارم . می دونی ؟ نمی خوام  بمونم،  مگه  زوره ؟ اگه  دوستم  داره،  باید من رو هم  مثل  رفیقام  ببره ؛ مثل  همونایی  که  
توی  عملیات  جلوی  خودم  شهید شدند . نه  اینکه  بذاره  با این  همه  داغ  و درد بمونم . من  امشب  همه اش  از خدا خواستم  که  بذاره  
منم  برم . اگه  من رو برد، باورم  می شه  که  خدا هنوز دوستم  داره « هیچ  جوابی  نداشتم  بدم . همه   خواسته  علی  در جمکران  این  

بود؛ خواسته   نابجایی  هم  نبود.
مرداد 1364، پادگان دوکوهه:کاشکی  آن  روز نرفته  بودم  تبلیغات  گردان . کاشکی  نامه های  من  گم  شده  بودند.

آغازین روزهای مرداد سال 64 بود. اولین  نامه  را که  دیدم ، سریع  آدرس  فرستنده  را نگاه  کردم؛ از بیمارستان  شفا بود، از حسین  
معظمی نژاد. خوشحال  شدم . بالفاصله  بازش  کردم  و کاش  باز نمی کردم . حسین  نوشته  بود: »حمید جون ، پنجشنبه  گذشته  
قرار بود چند تا از مجروحین  از جمله  علی  ابوالفضلی  رو ببرند  آلمان  برای  مداوا. صبح  روز سه شنبه، موقع  اذان  صبح ، وقتی  پرستار 
اومد علی  رو برای  نماز بیدار کنه ، هرچی صداش  کرد، جوابی  نشنید. دکترا اومدن  باالی  سرش؛ ولی  علی  شهید شده  بود...« 
بغضم  ترکید. گریه ام  درآمد. سوختم . عجب  دل  پاکی  داشت  علی  ابوالفضلی ! عجب  انسان هایی  یافت  می شوند! چقدر با خدا ندار 
بود که  به  این  سرعت  بهش ثابت  کرد  که  دوستش  دارد . او که  چندسال در اسارت  دشمن  سالم  مانده  بود، چند روز پس  از آزادی ، 
یک هفته پس  از آنکه  در جمکران  به  خدا التماس  کرد، شفایش  را گرفت  و رفت؛ ولی  ما هرچی التماس  می کنیم  ... الاقل  آن  
همه  آذین  بندی  برای  خوش  آمد پیکر مطهرش  به کار آمد. شهید »علی ابوالفضلی« متولد یکشنبه 1346/11/15 محمودآباد. 

شهادت: سه شنبه 1364/4/25 تهران، بیمارستان شفا یحیائیان. مزار: مازندران، محمودآباد، گلزار شهدای تکیه ابوالفضلی.

یاران آخرالزمانی امام عصر)عج(

 الگوســازی برای نســل منتظر و یاوران حضرت، یکی از تاثیرات دفاع 
مقدس بر فرهنگ مهدویت است. هر انقالب، به یاران و همراهان فداکاری 
نیاز دارد تا به کمک های فیزیکی و معنــوی آن، انقالب را به پیش برند.

حکومت جهانی حضرت مهدی عجل ا... تعالی فرجه الشریف نیز از این 
قاعده مستثنا نیست و مسلما به کمک یاران و همراهی مخلصانه نیاز دارد.

روایات، ویژگی های خاصی برای یاران حضرت ذکر می کنند که با تفکر در 
آنها و تشخیص میزان انطباق خودمان بر این ویژگی ها، می توانیم بفهمیم 
در این مبارزه جهانی، چه جایگاهی داریم. آیا ما نیز در خیل سپاه حضرت 

هستیم یا مقابل ایشان صف می کشیم؟ 
برخی گمان می کننــد ویژگی هایی که در روایات بــرای یاران حضرت 
ذکر شده، ویژگی هایی کامال استثنایی است و اگر در روایات آمده است 
»مردانی که قلب هایشان چون پاره های آهن است« یا اینکه »هر مرد از 
آنها، قوت چهل مرد را دارند« یا روایاتی که خبر از مناجات های خالصانه 
در دل شب ها و جنگیدن شجاعانه در روزها می دهند، همه اینها را کسی 
نمی تواند دارا باشــد؛ به ویژه در این مقطع زمانی که مردم غرق مادیات 
شده اند و هرکسی به فکر منافع شخصی خویش است؛ ولی دفاع مقدس 
ما ثابت کرد حتی در عصری که عصر ظلم و ستم است، باز هم می توان این 
ویژگی ها را کسب کرد. به عبارتی دیگر رزمنده های ما در طول جنگ، این 
روایات را عمال تفسیر کردند و نشان دادند که یاری حضرت در هر عصر و 
زمانی ممکن است؛ هر چند آن زمان، پر از گناه و معصیت باشد و بر تمام 

آن روایات مهر صحت زدند.
شــهدای ما، بهترین مصداق برای این ویژگی ها هستند؛ مصداق هایی 
که سال های نه چندان دور در همین کوچه های زمینی کنار ما زندگی 
می کردند، ولی اکنون آسمانی شده اند. شهدای ما، مصداق »یجاهدون 
فی سبیل اهلل« هستند؛ آنان نمونه بارز »زبرالحدید« ، مصداق بارز »من 

انصاره و اعوانه« هستند؛ آنان مصداق »اشّداء علی الکفار رحماء بینهم« 
هستند، شهدای ما الگوهای مناسبی برای مهدی باوران و مهدی یاوران 

هستند.
شهدای ما ویژگی های زیادی از یاران امام عصر)عج( داشتند که در ذیل 

به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم:
الف. روحیه شهادت طلبى

روحیه شهادت طلبی و هدیه جان در راه جانان، در جبهه ها موج می زد؛ 
چون با آگاهی و بصیرتی که داشتند، یقین پیدا کرده بودند پا در راهی 

گذاشته اند که حق است.
اگر شنیده ایم موالی متقیان، امیرمومنان در وصف یاران امام عصر)عج( 
می فرماید: »یاوران مهدی شهادت را می طلبند و همواره آرزو دارند در 
راه خدا کشته شــوند«، دفاع مقدس ما این واقعیت را ملموس تر کرد و 
درمعرض تماشای خیل منتظران قرار داد تا بتوانند شهادت طلب باشند.

اینکه شهید زین الدین، فرمانده دالور لشکر علی ابن ابی طالب)ع( در اولین 
برخوردها با همسرش می گوید: »شما باید بدانید من قبال ازدواج کرده ام؛ 
من با جبهه و جنگ ازدواج کرده ام و شما همسر دوم من هستید. انتهای 
راه من شهادت است و اگر جنگ تمام شود و من شهید نشوم، هر کجا که 
جنگ حق بر ضدباطل باشد، می روم تا شهید شوم«، نشان دهنده روحیه 

شهادت طلبی او و امثال اوست.
برخی از شهدا، آن قدر شیفته شهادت بودند و با دعا و راز و نیاز با خداوند و 
توسل به امام معصوم)ع( این تمنا را داشتند و به سبب صفای باطن خود، 
به این معرفت رسیده بودند که نحوه شــهادت و زمان و مکان شهادت 

خودشان را می دانستند و به رفقای همرزم خود اعالم می کردند.
ب. محكم و استوار و مبارز بودن

امیرالمومنین)ع( فرمود: »همانا دل هر مردی از ایشان )یاوران مهدی(، از 

پاره های فوالد، محکم تر و استوارتر است. اگر به کوه ها بگذرند، کوه ها نیز 
در هم فرو می ریزند. امام صادق)ع( می فرمایند: »راد مردانی که قلوبشان 
سخت تر از سنگ، چون پاره های آهن است؛ بدون هیچ شک و تردیدی 

به ذات خداوند.«
در این دو روایت، صفاتی مانند مقاوم و مبارز بودن، ایمان قوی و... وجود 
دارد که دفاع مقدس الگوهــای خوبی در این زمینــه معرفی می کند. 
جای جای جبهه های جنگ، رزمنده ها حیدرگونه می جنگیدند و خستگی 
به خود راه نمی دادند. خاطرات شــهدا، پــر از نخوابیدن های متوالی و 

مبارزه هایی است که با قلم قابل وصف نیستند.
شهید مهدی باکری در وصف پاسدار می گوید: »پاسدار یعنی کسی که 
کار کند و بجنگد، خسته نشــود و نخوابد.« و واقعا خودش هم این گونه 
بود. اینها همه نشانه های اســتواری آنان بود و این استواری و مقاومت 
و مجاهدت چقدر زیبا توسط شــهدا در جای جای جبهه ها به نمایش 
گذاشته شد. با توجه به اینکه فرهنگ مهدویت، با بیانی مختصر به معنای 
»زندگی مهدوی و امام زمان پسندانه« است، یکی از جلوه های زیبای این 
زندگی، واکنش مقابل ظلم و ظالمان خواهد بود. این جلوه زیبا، در دوران 
جنگ تحمیلی بیشتر ظهور یافت؛ چرا که ملت ایران، مقابل زورگویی های 
استکبار جهانی و همچنین دست نشــانده استکبار در منطقه، خیزش 

عظیمی انجام داد. 
آحاد ملت ایران بسیج شدند و این خیزش، پشتوانه ای قوی همچون عشق 
و عالقه مردم غیور ایران به امام عصر)ع( داشت که در قالب تبعیت از امام 

راحل رحمه ا... علیه متجلی شد.
اگر جنگ ما چنین پشتوانه ای نداشت، قداست و معنویت آن بی معنا بود 
و ملت ایران به خوبی و از روی اشتیاق وارد جبهه ها نمی شدند و جان خود 

را آگاهانه و عاقالنه و عاشقانه فدا نمی کردند.

»وقتی مهتاب گم شد« عنوان کتاب خاطرات جانباز سرافراز آقای »علی خوش لفظ« است که رهبر انقالب چندی 
پیش آن را مطالعه کرده و یادداشتی بر آن نوشتند. متن این یادداشــت طی مراسمی در همدان رونمایی شد؛ اما 
رهبر انقالب در دیدارهای مختلفی به این کتاب، اشاره و از آن تمجید نمودند و دیگران را نیز به خواندن آن توصیه 
کردند.از این رو، سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، پس از 
مطالعه  کتاب »وقتی مهتاب گم شد«، یادداشتی را خطاب به جانباز سرافراز آقای علی خوش لفظ نوشته است که 

پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR متن آن را منتشر می کند.
بسمه تعالی

عزیز برادرم، علی عزیز
همه شهدا و حقایق آن دوران را در چهره  تو دیدم.

یکبار همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه زیبا از کسانی حرف زده ای که صدها نفر از آنها را همین گونه از دست 
دادم و هنوز هر ماه یکی از آنها را تشییع می کنم و رویم نمی شود در تشییع آنها شرکت کنم. ده روز قبل بهترین آنها 
)مراد و حیدر( را از دســت دادم؛ اما خودم نمی روم و نمی میرم؛ در حالی که در آرزوی وصل یکی از آن صدها شیر 
دیروز له له می زنم و به درد »چه کنم« دچار شده ام. امروز این درد همه وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک را 

به زخم هایم پاشاندی. تنهای تنهایم!
عکست را به روی جلد بوســیدم ای شهید آماده رفتن و دوســت ندیده ام که بهترین دوستت را در کنارم از دست 
دادی. امیدوارم سربلند و زنده باشی تا مردم ایران در زمین همانند دب اکبر در آسمان نشانی خدا را از تو بگیرند و 

به تماشایت بنشینند.
برادر جامانده ات 

قاسم سلیمانی
1396/1/30

بعدالتحریر: این نوشته در مقابل آن دستخط مخلص عارف حکیم، ولی و رهبرم و عشقم ارزشی ندارد.
قاسم سلیمانی

***

دل نوشته حاج قاسم 
درباره کتاب »وقتى مهتاب گم شد«

قاب  شهدا

یاد یارانمدافعان عشق

 زمانی که هنرمندان ســازهای بادی ارکستر ســمفونیک تهران به همراه گروه 
هنرمندان ُکر)آواز جمعی( در جبهه برای هم وطنان خود، با هنرشان جانفشانی 
می کردند. کاش خیلی ها یادشان نرود که هم رزم کســانی بودند که جانشان را 
برای مملکتشان نثار کردند؛ هنرمندانی که از وجودشان مایه گذاشتند تا در افتخار 

و آرامش و امنیت کشورشان سهیم باشند.

در دوران دفاع مقدس، توجه به مســئله انتخابات در میان رزمندگان 
موج می زد و همه تالش می کردند؛ به این منظور که هم تا حد امکان 
اطالعات صحیحــی را درباره نامزدها به دســت آورنــد و هم در روز 

انتخابات، خود را به پای صندق های انتخاباتی برسانند.

به اذعان بســیاری از رزمندگان پیشکســوت یگان های رزمی استان 
تهران، »حسین اسکندرلو« از زبده ترین فرماندهان گردان سپاه بود. 
وی با روحیات خاص خود و تعامل بسیار نزدیک با بسیجیان، نمونه ای 

به یاد ماندنی در تاریخ مدیریت جهادی از خود به جا گذاشت.

مردی شبیه افسانهانتخابات در جبههارکستر در منطقه جنگى

همه خواسته  على 
در جمكران 

خانواده شــهید مدافع حرم »عباس دانشگر«، در اولین 
سالروز تولد این شهید پس از شهادت، دل نوشته ای را 

خطاب به فرزندش نوشته اند.
شــهید عباس دانشــگر متولد 1372/2/18، یكى از 
جوان ترین شهدای مدافع حرم حضرت زینب)س( است 
که بیستم خرداد ماه ســال 95 طى عملیاتى مستشاری 
در نبرد با تروریســت های تكفیری در سوریه به فیض 

شهادت نائل شد.
 تصاویر این جوان 24ســاله در قامت شهید مدافع حرم 
به خاطر ظاهر کم سن و سال او در عكس هایش، حسرت 
راهى را که رفته است بر دل خیلى ها گذاشته. او  به خاطر 
ویژگى های درونى اش، پس از شهادت به الگوی »جوان 
مومن انقالبى« برای جوانان تبدیل شــد و بســیاری از 
جوانان از اقصى نقاط کشــور عالقه خاصى به این شهید 
پیدا کرده اند.حال به مناسبت اولین سالروز تولد شهید 
عباس دانشــگر پس از شــهادتش، خانواده این شهید 

واالمقام دل نوشته ای را خطاب به فرزندشان نوشته اند:
»پروانه برای پروانه شــدن به تنیدن ابریشم به دور خود 

محتاج اســت که اگر نپیچد، مى میرد و آن ابریشم است 
که از کرمى چاق و زشــت، پروانه ای مى ســازد زیبا و 
حیرت آور...حكمتش را اما خیلى ها نمى دانند... حكمت 
زیبایى پروانه، به محبوس نگه داشــتن خود هر چند در 

مدتى کوتاه، از دست پر ظلم دنیاست...
عباس جان! نمى دانم از کى پیله بــه دور خود تنیدی...
نمى دانم کى پروانه شــدی و رفتى تا دیگر نباشــى؛ اما 
هســتى! این ماییم که نیستیم. شــهید سید مرتضى 
آوینى مى گفت پندار شما زمینیان ایراد دارد؛ آسمانیان 

زنده اند و هرگز نخواهند مرد و هر روز زنده تر از دیروز. 
پروانه ات اما مى دانم در آن دشــت حســابى گل کرده 
بود، بوی زهرا)س( مى دادی. پســر، تــو کجا و پهلوی 
سوراخ شده کجا؟ میخ در شده بود تاوی که بردت. عباس 
اما نبردت، نگهت داشت.امروز سالگرد بیست و چهارمین 
بهار عمر جوان مومــن انقالبــى در روز تولد على اکبر 
حسین)ع( اســت. مردم! على اکبرها در میدان رزم اند 
و رجز مى خوانند؛ حواسمان باشد زندگى مان را مدیون 
چه کسانى هســتیم. ای زنده تر از همه زندگان عالم! ای 

بزرگ تر از همه بزرگان هستى! دستگیر این دستان آلوده 
به دنیا باش. ما راه را از بیراه گم کردیم و چشــم امیدمان 
به همان خواب های مادری اســت که یک روزی تو را از 
عصاره وجودش ســیر مى کرد و دیگر روزش را در غم 

ندیدنت مى گرید...«
تولدت مبارک عباس جان ...«

دل نوشته  خانواده شهید مدافع حرم در سالروز تولدش

شعرخوانی کودک سوری درباره »ایران«
کودک سوری به نام »بتول« که فرزند یک شهید خلبان است، با خواندن اشعاری، از کمک 
ایرانیان به کشورش تشکر کرد. در بخشی از شــعر او چنین آمده است: »آیا کسی ملت 
دیگری غیر از ایران را می شناسد که در کمک و فداکاری و وجدان به پای این ملت برسد؟!«

وقتی مهتاب گم شد، قبل از آنکه شــرح زندگی علی خوش لفظ باشــد، روایتی عینی از یک واقعه  تاریخی 
است که موجب شد سرنوشت خیل وسیعی از مردمان ایران تغییر کند. علی خوش لفظ که نامش را به خاطر 
نزدیکی تولدش با ولیعهد پهلوی، جمشید گذاشته اند، ســال ها بعد در نوجوانی، همزمان با وقوع انقالب 
اسالمی، خود نیز دچار تحول و دگرگونی در اهداف و آرمان ها شده و همین انقالب درونی باعث می شود در 
اولین اعزام به جبهه، نام خود را به »علی خوش لفظ« تغییر دهد و سرانجام زندگی اش نیز تغییر کند. علی 
پانزده ساله در عنفوان جوانی با اصرار فراوان خود به جبهه اعزام می شود و آنجاست که درمی یابد شهادت، 

ارمغانی است که با ترک خود به دست می آید...
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می خواهم باقی بمانم
 سرمربی تیم اســتقالل خوزســتان پس از صعود این تیم از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان   از عالقه به ماندن در این تیم پرده برداشــت و گفت: به بچه ها گفتم من 

دوست دارم بمانم و می خواهم شما هم بمانید.      

درحاشیه

تیم پرسپولیس روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی میزبان الوحده امارات 
بود که با نتیجه 4 بر 2 به پیروزی رسید. داور بازی در این دیدار به خاطر 

اعتراض های پی در پی آگیره، سرمربی الوحده، او را اخراج کرد.
عبدالباســط محمد، مدیر باشــگاه الوحــده در مصاحبه بــا روزنامه 
االتحاد امارات از شــکایت رســمی این باشــگاه علیه پرسپولیس به 
ناظــر AFC خبــر داد و گفت: »تیــم ما قبــل از آغاز بــازی و حین 
بازی دچار مشــکالت زیادی شد. شــکایتی را علیه پرســپولیس به 
AFC دربــاره اتفاقــات ورزشــگاه آزادی دادیم. نیمکــت الوحده از 
 ابتدای بازی تا پایــان با پاره ســنگ و بطری های آب نشــانه گرفته 

شد.«
آگیره در این بازی بارها به داور اعتراض کرد و اشیا پرتاب شده به داخل 

زمین را به داور و ناظر مسابقه نشان داد.

 تیم نفت تهران در آخرین بازی فصل خود امروز باید در فینال حذفی به 
مصاف تراکتورسازی تبریز برود. 

علی دایی عالوه بر اینکه خودش نمی تواند به علت محرومیت تیمش را از 
روی نیمکت همراهی کند ، 6 بازیکن اصلی تیمش را به علت مصدومیت 

و محرومیت در اختیار ندارد تا کارش برای بازی امروز دشوار شود.
در چنین شرایطی پیش بینی می شــود آندرانیک تیموریان کاپیتان 
نفتی ها در نیم فصل دوم لیگ شــانزدهم که در بازی آخر لیگ مقابل 
تراکتور نیمکت نشــین بود، در  این مســابقه از ابتدا بــرای تیمش به 
میدان برود؛ همچنیــن آندو که روابطش با امیر قلعه نویی، ســرمربی 
تراکتورسازی تا حدی تیره و تار شــده بود، در بازی گذشته تراکتور و 
 نفت به سمت قلعه نویی رفت و از او دلجویی کرد تا به نوعی با هم آشتی

 کنند. 

نام های جدید در فهرست کی روش؛

انتخاب های تعجب آور!
کارلوس کی روش برای اردوی آماده سازی تیم ملی در 
اتریش و بازی دوستانه با مونته نگرو، 20 بازیکن را در 
فهرست مدعوین قرار داد آن هم در غیاب بازیکنان سه 
نماینده آسیایی ایران که موفق شدند به مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند. اتفاقی شیرین اما در 
عین حال دردسرساز برای کادر فنی تیم ملی در راستای 
آماده سازی برای مصاف حســاس با ازبکستان در روز 
هفتم مقدماتی جام جهانی 2018 که 22 خردادماه در 

تهران برگزار خواهد شد.
ســرمربی پرتغالی که به نوعی تمــام برنامه هایش در 
دعوت از فهرســت نهایی به خاطر بــازی های حذفی 
لیگ قهرمانان آســیا به هم خورد همان طور که قابل 
پیش بینی بود بیشــتر تمرکز خــود را روی دعوت از 
لژیونرهای اروپایی و آسیایی قرار داد گرچه در این راه 
نیز به برخی از آنها اســتراحت داد تا با ریکاوری فصل 
پرفشار برای اردوی نهایی تیم ملی و بعد از بازی دوستانه 
با مونته نگرو به تیم ملی اضافه شوند. نفراتی مثل علیرضا 
جهانبخش و رضا قوچان نژاد که در لیگ هلند بازی های 
فشرده ای دارند در کنار مسعود شجاعی از پانیونیوس به 
تیم ملی دعوت نشدند تا با استراحت کافی برای بازی با 

ازبکستان آماده شوند.
در این بین اما کی روش در لیست 20 نفره خود نام هایی 
را گنجاند که کمتر کســی تصور می کرد شانسی برای 
دعوت به تیم ملی داشته باشند از جمله محمدحسین 
کنعانی زادگان خرید جنجالی و ناکام استقاللی ها در 
تابستان گذشته که ماه هاست به دلیل مصدومیت در 
هیچ میدانی حضور نداشته است. مرد پرتغالی که عادت 
دارد از این گونه مهره هــای مصدوم در اردوهای آماده 
ســازی بهره ببرد کنعانی زادگان را در جمع مدافعان 
مدنظر دعوت کرده تا اتفاقی جالب برای این بازیکن رخ 
بدهد. همین طور دعــوت از حامد لک که در این فصل 
بازی های خوبی برای صبا و سایپا انجام داد و بازگشت او 

به لیست کارلوس کی روش قابل توجه است.
برخالف کنعانــی زادگان در این اردو خبــری از وریا 
غفوری ملی پوش مصدوم اســتقالل نیست. بازیکنی 
که در تمام اردوهای قبلــی با وجود مصدومیت دعوت 
می شد این بار در فهرست کی روش جایی نگرفت تا 
رامین رضاییان بدون تیم همچنان در جمع دعوت 
شده ها دیده شود. دیگر سورپرایز کارلوس می تواند 
وحید محمدزاده مدافع ذوب آهن باشد که برخالف 
تصور همگان در جمع دعوت شده ها دیده می شود 
تا سهمیه باشــگاه اصفهانی در تیم ملی بیشتر از 

قبل باشد.

خطر در کمین 
پرسپولیس

 احتمال بازگشت آندو 
به ترکیب نفتی ها

این روزها بحث انتخابات در همه پهنه این سرزمین داغ داغ است. 
هر کسی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، برجامی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... انتظارهایی از رییس جمهور آینده ایران دارد و همه 
می خواهند  برنامه ها را در همه ابعــاد ارزیابی کنند و افق دید 
کاندیدا را با اطالعات خودشان روی کفه ترازو بگذارند و بهترین 

انتخاب را برای این سرزمین داشته باشند.
بعد ورزش که البته فرآیندی  است از سیاست و اقتصاد و مدیریت 
و هوش ژنتیک از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از رؤسای 
جمهور ایران چه در دوره کاندیداتوری و چه بعد از آن چه در مورد 
بانوان و چه در مورد آقایان و سرانه ورزش و حتی تیم های مردمی 
استقالل و پرسپولیس صحبت کرده اند و باالتر از آن دیدارهایی 
مثل دیدار ایران و آمریکا و میزبانــی از تیم های ملی والیبال و 

کشتی ایران سیاسی شده اند و ابعاد بسیار باالیی پیدا کرده اند از 
مصاحبه های جوردن باروز علیه ترامپ بگیرید تا پیروزی ایران 
مقابل آمریکا در جام جهانی فوتبال که پیروزی انقالبی ها بود 

علیه مستکبران و آن هم بازتاب بسیاری داشت.
به همین دالیل برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری بسیار 
مهم هستند و در این زمینه هم باید برنامه ها را دید و توقع ها را 
بیان کرد. توقعات که بسیارند، ایران در زمینه ورزش بسیار باید 

باال برود و هنوز جای کار دارد.
 بخشی از توقع ها  به قرار زیر است:

شکوفایی اقتصادی در ورزش
یکی از معضل ها در ورزش کمبود اسپانسر به دلیل دیده نشدن 
است. کانال های تلویزیونی بیشتری برای ورزش الزم است و شور 

و شرر و تبلیغات افزون تر. کمک مستقیم مالی به فدراسیون ها 
فایده ای ندارد، اما با پیگیری قانون کپی رایت هم باشگاه ها و هم 
فدراسیون ها می توانند اقالم، برنامه های تصویری، رستوران ها، 
آژانس های مسافرتی و فروشگاه های زنجیره ای داشته باشند 
و چرخ اقتصاد خودشــان و کشــورمان را بچرخانند. سیاست 

انبساطی در ورزش بیش از همیشه نیاز است.
حق پخش تلویزیونی

در این رابطه مطلب زیاد نوشته شده، اما نه نوشته ها و نه حرف ها 
و مصاحبه های ورزشکاران راه گشا نیست.این کار مرد قانون می 
خواهد، رییس جمهور و نماینده مجلس و وکیل می خواهد و 
آگاه به قانون اساسی و قوانین مدنی. رییس جمهور قطعا برای 
شکوفایی ورزش و خارج کردن آن از ورشکستگی و عدم آویزانی  
اقتصادی به دولت اهتمام ، عملگرایی و مطالعه درست نیاز دارد .

باال بردن سرانه ورزشگاه ها
از منظر سرانه متراژ محیط های ورزشی ایران به ویژه در شهرهای 
بزرگ زیر خط  فقر قرار دارد و این در ورزشگاه های مختص بانوان 
کمتر هم هست. اهتمام بیشــتری الزم است برای رسیدن به 

استاندارد و از بین بردن فقر حرکتی در ایران.
وضع  قوانین حرفه ای

در بعد ورزش قهرمانی نیاز به تغییرات قانــون داریم، قوانین 
هم یکی دو تا نیستند، از خصوصی ســازی با پشتوانه بگیرید 
تا برســید به وام های بلند مدت و کم سود که به باشگاه ها باید 
پرداخت شود و تصحیح قوانین بلیت فروشی، تصحیح انتخابات  
ورزشی، سهامی عام و خاص کردن باشگاه ها، تصحیح انتصاب 
اعضای هیئت مدیره ها و مجامع گرفته تا رشد دادن آموزش و 

استعدادیابی سراسری.
جامعه ای که ورزش و ورزشــکار در آن زیاد باشد آن جامعه در 
همه موارد دیگر رشد سریع تری دارد چون عقل سالم در بدن 

سالم خواهد بود.

در اجالس مشترک هیئت ها و انجمن های 
ورزش کارگران سراسر کشور که در 
محل فدراســیون ورزش کارگری 
کشور برگزار شد ورزش کارگری 
و هیئت ورزش کارگران اســتان 
اصفهان به عنــوان برترین هیئت 
در کشور معرفی شد. شیرانی رییس 
هیئــت و اداره امــور ورزش کارگران 
استان اصفهان در خصوص کسب این مقام 
اظهار داشت: برگزاری مسابقات ورزشــی کارگران استان اصفهان 
در تمامی رشته ها، اعزام تیم های منتخب استان به کلیه رقابت های 
کشورو میزبانی های استان اصفهان در رقابت های کارگران کشور از 

جمله عوامل کسب این مقام ارزشمند بود.
وی در خصوص تقویم ورزشی کارگران استان اصفهان در سال ۹6، 
میزبانی 14 رویداد و مسابقه کارگران کشور در استان اصفهان را یکی 
از موارد در تقویم ورزشی استان اصفهان دانست و در همین رابطه 
گفت: برگزاری ۳0 رویداد ورزشی در سطح استان اصفهان در قالب 
مسابقات انتخابی و قهرمانی کارگران استان اصفهان جهت شرکت 
در رقابت های کشــور در بخش آقایان، برگزاری 1۵ رویداد استانی 
در ورزش بانوان اســتان اصفهان در قالب مســابقات و رقابت های 
انتخابی اســتان در کنار دوره های مربیگری و داوری در ســطوح 
مختلف در هر دو بخش آقایان و بانوان و همچنین اجرای فعالیت های 
فرهنگی و مسابقات خانواده های کارگری استان را براساس آخرین 
 استانداردهای ورزشــی کشــور از جمله برنامه های هیئت و اداره
  امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان در ســال جــاری

 دانست.
اســتان های تهران و کرمان به ترتیب مقام های دوم و سوم بهترین 

هیئت های ورزش کارگری کشور را کسب کردند.

اعضای تیم تراکتورســازی در انتظار ســفر 
مدیرعامل این باشگاه به خرمشهر هستند.

به گزارش »ورزش سه«، اتفاقاتی که در 
بازی پایانی تراکتورسازی در لیگ برتر 
مقابل نفت تهران رخ داد و بازیکنان 
تیم تبریزی علیه مدیرعامل باشــگاه 
حرف هــای تندی را بر زبــان آوردند، 
باعث شده تا صحبت هایی درباره ناراحتی 
بازیکنــان و مدیران باشــگاه از یکدیگر به گوش 
برسد. از این رو اعضای تیم تراکتورسازی بعد از پشت سر گذاشتن حاشیه ها 
به آبادان سفر کردند و آماده دیدار با نفت تهران در فینال حذفی هستند.حاال 
بازیکنان تراکتورسازی در انتظار حضور مدیرعامل خود در محل استقرارشان 
برای صحبت با او می باشند.در این باره فرزاد حاتمی، مهاجم تراکتورسازی 
در مصاحبه ای از آجرلو خواست به خاطر هواداران به آبادان سفر کند و به 
اردوی تیم برود تا با بازیکنان صحبت کرده و قبــل از فینال حذفی به آنها 
روحیه بدهد. حاال اکثر بازیکنان تراکتور در انتظار حضور آجرلو در اردوی 
خود هستند، اما مشخص نیست این سفر برای مدیرعامل اتفاق می افتد یا 
خیر. آجرلو هنوز هیچ اعالمی درباره خواسته بازیکنان نداشته و مشخص 
نیست حاضر می شود قبل از فینال به خوزستان سفر کند یا اینکه همچنان 

به سکوت خود ادامه خواهد داد.

شایعه پیوستن فیلیپه کوتینیو به بارسلونا 
هــواداران لیورپــول را عصبی کرده 
است. به گزارش وبسایت نود، زمان 
حضــور کوتینیو در یک مراســم 
تبلیغاتی در آنفیلد به همراه تیم 
لیورپول، خودروی پورشه 60 هزار 
یورویی وی در پارکینگ استادیوم 
مــورد حمله گروهــی از هــواداران 
عصبانی ســرخ ها قرار گرفــت. گروهی از 
هواداران که به احتمال فراوان طرفدار لیورپول بوده اند، شیشه های 
خودروی وی را با ســنگ شکستند.برخی رســانه ها اخیرا از توافق 
کوتینیو با لیورپول خبر داده اند. این بازیکن در سال 201۳ از اینتر 

به آنفیلد آمد.

بازیکن اهل ولز تیم فوتبال باشــگاه رئال 
مادرید اســپانیا به شرط قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا در پایان فصل 
راهی منچســتریونایتد خواهد 
شد.گرت بیل خیال ادامه دادن 
با رئال مادرید را ندارد؛ البته شرط 
جدایی از رئال مادرید را قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا خوانده و دوست 
دارد در اوج از مادریــد بــرود.در هر حال 
منچستریونایتد از داشتن گرت بیل در فصل آینده مطمئن به نظر 
می رسد. مدیر برنامه های ستاره ولزی حتی منزل مسکونی موکل 
خود را نیز در شهر منچستر انتخاب کرده و حتی پرستار و دو نیروی 
خدماتی نیز برای کار در این منزل مســکونی پیــش قرارداد امضا 
کرده اند. مصدومیت طوالنی مدت و تکرار شــونده گرت بیل البته 
مدیرعامل باشگاه رئال مادرید را عصبانی کرده و خود مادریدی ها 
نیز عالقه خاصی به تمدید قرارداد بازیکن ولزی خود ندارند.بیل 27 
ساله مجوز انتقال تابستانی خود را دریافت کرده و رئال مادرید به 
پاس زحمات او، هیچ ســودی از این انتقال دریافت نخواهد کرد و 
این بازیکن به صورت بازیکن آزاد به تیم اول شهر منچستر منتقل 
خواهد شد.گریزمان تنها گزینه ای است که می تواند در دقیقه آخر 
منچســتر را از خرید و عقد قرارداد رسمی با بیل منصرف کند. این 
ستاره فرانسوی اتلتیکومادرید از منچستر پیشنهاد رسمی دارد، اما 

می خواهد با تیمش تمدید کند.

با انتخاب هیئت اصفهان به عنوان برترین هیئت کشور؛

استان اصفهان بر بام ورزش کارگری 
کشور ایستاد

 انتظار تراکتوری ها
 برای آشتی با مدیرعامل!

حمله به خودروی کوتینیو 

انتقال بیل به منچستریونایتد جدی شد

خبر روز

انتظار روز

فوتبال جهان

توقعاتی که جامعه ورزش دارد؛

اثری از ورزش در برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری نیست

سایت باشگاه سپاهان چند روز پیش در خبری مدعی شد: »در 
نشستی که با حضور سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، نیکفر رییس هیئت مدیره باشگاه، طاهری مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زالتکو کرانچار برگزار شد، توافقات 
الزم صورت پذیرفت و قرارداد سرمربی موفق طالیی پوشان برای 
دو فصل دیگر تمدید شد.«سپاهانی ها در حالی خبر از تمدید 
قرارداد دو فصله کرانچار با سپاهان دادند که هنوز این اتفاق به 

صورت رسمی محقق نشده است.از اصفهان و تیم اصفهانی خبر 
می رسد که طرفین فقط بر ســر ادامه همکاری برای دو فصل 
آینده به یک توافق شفاهی دســت پیدا کرده ولی هنوز در این 
بین قراردادی به صورت مکتوب تمدید و امضا نشده است.نکته 
قابل توجه اینکه در جلســه چند روز پیش تمامی پیشنهادات 
ممکن از سوی مسئوالن ارشد باشگاه سپاهان به کرانچار داده 
شد و این مربی مطرح کروات در حال حاضر در حال فکر کردن 

روی آنهاست.
در این بین چانه زنی ها بر سر دو موضوع از جمله دستمزد کرانچار 
و لیست بازیکنان درخواســتی برای فصل آینده سپاهان ادامه 
دارد، هرچند که از باشگاه اصفهانی این طور به گوش می رسد 

که مواضع طرفین همسو بوده و مشکل خاصی 
برای تمدید کتبی قرارداد بین کرانچار و سپاهان 
وجود ندارد. نکته اصلی اینکه کرانچار هنوز لیست 

ورودی و خروجی خود را به باشگاه ارائه 
نداده و این موضوع را منوط به عقد 
قرارداد رسمی دانسته است. سرمربی 
کروات سپاهان طی روزهای آینده و 
بعد از رسمی شدن قراردادش، ابتدا 

رایزنی ها برای جذب نفراتی که مدنظر 
دارد را آغاز کرده و سپس چند روزی را 

راهی کرواسی خواهد شد.

کرانچار با سپاهان تمدید نکرده 
است؟

باشگاه استقالل به خواســته علیرضا منصوریان به دنبال جذب 
ساسان انصاری مهاجم پیشین پرســپولیس است. مهاجم 16 
گله لیگ شانزدهم، ابتدای فصل گذشته از فوالد به پرسپولیس 
پیوســت، اما بعــد از هفته چهارم لیــگ به فوالد برگشــت و 
درخششــش قابل توجهی در این تیم داشــت. انصاری فعال در 
مورد پیشنهاد استقالل ســکوت اختیار کرده و با توجه به اتمام 

قراردادش با فوالد مشکلی برای پیوستن به این تیم ندارد.

استقالل به دنبال یک پرسپولیسی

 در روزهای گذشته در برخی شبکه های فضای مجازی شایعه برگزاری 22
هفدهمین دوره لیگ برتر با حضور 18 تیم بر سر زبان ها افتاده بود و 
دهان به دهان می چرخید، اما سعید فتاحی، مسئول برگزاری مسابقات 
لیگ برتر این شایعه را به شدت تکذیب کرده است: »مگر خانه خاله است 
که بدون برنامه تعداد تیم های لیگ برتر را افزایش دهیم؟  لیگ با حضور 
همان 16 تیم برگزار می شود. ما برای برگزاری لیگ 16 تیمی با مشکل 

مواجه هستیم چه برسد به اینکه بخواهیم لیگ را 18 تیمی کنیم.«

لیگ برتر 18 تیمی نمی شود
در شرایطی که عملکرد علیرضا بیرانوند در بازی با الوحده 
انتقادات زیادی را به همراه داشته؛ مربی دروازه بان های 
پرسپولیس، طبق وظیفه و مسئولیتی که دارد از بیرانوند 
دفاع کرده اســت. ایگور پانادیچ به میزان گفته:  بیرانوند 
همیشه برای من خوب است. او 2 گل خورد ولی تقصیری 
نداشت. گل اول روی یک شوت استثنایی به ثمر رسید و 

گل دوم هم روی یک ضربه سر خوب زده شد.

دفاع پانادیچ از بیرانوند

زهرا نعمتی هنوز تصمیم نگرفته که آیا در رقابت های تیراندازی 
با کمان معلوالن شرکت کند یا نه.  این مسابقات ۵ ماه دیگر در 
پکن برگزار خواهد شــد. با این حال وو چونیان، رقیب چینی 
نعمتی، امیدوار است که این اتفاق بیفتد. حضور نعمتی به »وو« 
این فرصت را می دهد تا شکست مقابل کماندار ایرانی در فینال 

بازی های پارالمپیک ریو 2016 را تالفی کند.
این دو کماندار برای دفعات معــدودی در رقابت های ریکرو 
زنان با هم رو به رو شــده اند. هر بار رویارویی آنها رقابت تنگ 
و فشــرده ای در پی داشــته اســت. نعمتی که در بازی های 
پارالمپیک 2012 لندن هم به عنوان قهرمانی رسید، در سطح 
پارالمپیک درخشیده و »وو چونیان« در سطح جهانی افتخار 
کسب کرده اســت. این کماندار چینی در رقابت های جهانی 
دوناشینگن آلمان که در سال 201۵ برگزار شد ۳ مدال طال 
کســب کرد.»وو« در خصوص رقابت با زهرا نعمتی به سایت 
کمیته بین المللی پارالمپیک گفت: »زهرا کامال با شخصیتی باز 
و تجارب ارزشمندی که از آن بهره می برد به یک کماندار کامل 
تبدیل شده اســت. ذهن او برای تحمل فشار از قدرت باالیی 
برخوردار است و این یک ویژگی منحصر به فرد برای بهترین 
ورزشکار است.« اما قبل از اینکه »وو« بخواهد درباره رویارویی 
با زهرا نعمتی فکر کند ابتدا باید به تیم ملی چین دعوت شود 
که انتخابی این رقابت ها در پایان این ماه انجام خواهد شد. از 
سوی دیگر نعمتی تمرکز خود را روی رقابت های کمانداران 
سالم قرار داده است. او در پارالمپیک ریو از حمایت تماشاگران 

برزیلی بهره می برد. نعمتی هفته ها قبــل از آغاز پارالمپیک 
در بازی های المپیک، تاریخ سازی کرده بود و به همین علت 
محبوب دل برزیلی ها شده بود. نعمتی در رقابت های قهرمانی 
جهان دوناشینگتن شرکت نکرد. او می دانست که کمانداران 
شرکت کننده در آن رقابت ها از حضور وی در آن مسابقات لذت 
می برند و این به خاطر موفقیت هایی است که او به دست آورده 
است. نعمتی از اینکه سطح باالیی از قدرت و رقابت را در یک 
مسابقه به میان می آورد، احساس خوبی دارد و می گوید: »این 
موضوع همه رقبای مرا تحریک می کند تا به سطوح باالتری 
برسند. از آنجایی که من در هر دو رویداد المپیک و پارالمپیک 
شرکت کرده ام بسیاری از کمانداران دوست دارند مرا شکست 
دهند. من همه تجارب خود را به کار می گیرم تا در المپیک و 
پارالمپیک آینده از آنها استفاده کنم. با عالقه فراوان تمرینات 
خود را پیگیری می کنم تا بتوانم در المپیک آینده شرکت کنم. 
رقبای بسیاری دارم که همه آنها کمانداران درجه یکی هستند 

و مشتاقانه می خواهم با آنها رقابت کنم.« 
»وو« که در حال حاضر دانشجوی دانشگاه ورزش پکن است 
گفت: رقابت با نعمتی نه تنها به او کمک می کند تا بر میزان 
یادگیری اش اضافه شود بلکه نقاط ضعفش را نیز پیش رویش 
می گذارد تا منجر به پیشــرفتش شــود.وی گفت: من برای 
زهرا از اینکه هم در المپیک و هم در پارالمپیک شــرکت کرد 
 احترام قائلم. آرزو می کنم یــک روز هم من موفقیت های او را 

به دست بیاورم.

منهای فوتبال

رویای دختر چینی برای زهرا نعمتی شدن!
قاب روز

دلربایی با دبل سیو
مهدی رحمتی آخرین هفته های لیگ برتر را متزلزل نشان داده بود. دروازه بان اول استقالل بعد از آن محرومیت 4 
جلسه ای دیگر نتوانسته بود درخشش فوق العاده ای از خود نشان بدهد. حتی نارضایتی هایی هم در بین هواداران 
استقالل به وجود آمده بود. بعد از اتفاقات نیم فصل اول و حاشیه هایی که رحمتی را به استقالل پیوند زده بود، 
ناراحتی و نارضایتی از کاپیتان، ساده شده بود و خیلی زود عملکرد نامناسب رحمتی مورد انتقاد قرار می گرفت. 
اما در دیدار برابر التعاون دوباره رحمتی به چهره ویژه هواداران آبی تبدیل شد و ستاره ای شد که مورد اعتماد قرار 
گرفت. سیوهای عالی و البته دبل  سیو های اساسی، حتی در روزی که استقالل صعودش تقریبا قطعی شده بود 

هم به چشم آمد و تفاوت رحمتی آماده را با رحمتی چند هفته قبل نشان داد. 
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بافت فرسوده به لحاظ ایمن نبودن، کمبود خدمات و ناکافی بودن زیرســاخت ها و همچنین عدم دسترسی آسان، 
مشکالتی دارند  که امنیت آنها را دچار خدشه کرده است.

این مشکالت باعث می شود جمعیت حاکم در بافت های فرسوده، اصوال از جمعیت بومی تخلیه شده و به نقاط دیگر 
شهرها انتقال یابند؛ بدین ترتیب بافت ها خالی از سکنه می شوند یا حتی 
ناهنجاری هایی اتفاق می افتد که آنها را دچار مشکل می کند. مدیرکل 
راه وشهرسازی استان اصفهان  در این باره گفت: بافت جمعیت مهاجر و 
غیربومی به همراه تنگناهای اقتصادی، سبب شده تا برخی از نقاط شهر 
اصفهان از جمله محله های همت آبــاد و زینبیه، به بافت های ناکارآمد 

شهر اصفهان شهرت یابد.
حجت ا... غالمی افزود: نزدیک به ۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شــهری 
در استان اصفهان وجود دارد که بیشــتر آنها در شهر اصفهان و بقیه در 
شهرهای خمینی شهر، کاشان، نایین، نجف آباد و دیگر شهرها استقرار 
یافته اند. وی اعالم کرد:  پس از ابالغ ســند ملی بازآفرینی، سند استانی آن در ســتاد بازآفرینی ملی، مطرح و نحوه 

چگونگی اقدام درباره این بافت ها اعالم شده است.

اهدای چهار میلیارد ریال هدیه ازدواج به زوج های معلول

 مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در مراسم جشن ازدواج زوج های معلول، فرزندان خانه های کودک 
و نوجوان و فرزندان سرپرست خانوار خانواده بزرگ بهزیستی استان اصفهان ، از اهدای چهار میلیارد 

ریال هدیه ازدواج به زوج های معلول  خبر داد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد:

وجود7  هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان اصفهان

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان گفت: ســرانه فضای سبز منطقه 8  
شهرداری  افزایش می یابد. عباســعلی نصوحی اظهار کرد: منطقه 8 
یکی از پرجمعیت ترین مناطق ۱۵ گانه شــهرداری است؛ در همین 
راستا برای ارتقای کیفیت زندگی در منطقه و افزایش نشاط و پویایی 

محالت، سرانه فضای سبز  منطقه باید افزایش یابد.
افزود: در این راستا احداث ۳ بوســتان محلی در منطقه 8 شهرداری 

اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات این سه  بوستان 
محلی توضیح داد: عملیات اجرایی بوستان کندروی ردانی پور با اعتبار 
یک میلیارد تومان، آغاز و همچنین بوســتان محلی فردوان در محله 

فردوان با هزینه ۲۶۰ میلیون تومان احداث می شود.
نصوحی اضافه کرد: بوستان محلی در محله شــمس آباد نیز با اعتبار 
۳۵۰ میلیون تومان برای افزایش نشاط و پویایی منطقه، امسال اجرایی 

می شود.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از تامین ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون  
تومان بودجه برای ساناندهی آسفالت معابر و خیابان ها خبر داد.

رضا مختاری اظهار کرد: ساماندهی آسفالت معابر و خیابان ها، یکی از 
مطالبات و دغدغه های جدی شهروندان به شمار می رود؛ از همین رو 
نهضت آسفالت در سال جاری مانند سال های گذشته به طور جدی 

دنبال می شود.
  وی افزود: از همین رو برای آســفالت معابر فرعــی و اصلی منطقه، 

۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
مختاری عنوان کرد: در ســال گذشــته عملیات روکش آســفالت 
سرباره ای خیابان جی حدفاصل سه راهی خیابان همدانیان تا زیرگذر 

میدان ارغوانیه، با اعتبار ۳ میلیارد تومان انجام شد.
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان ادامه داد: بــه دلیل عبور خط 
بی. آر.تی در خیابان جی، از آسفالت ســرباره ای نیز برای این محور 

استفاده شد.

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان اظهارکرد: دوچرخه سراهای شهرداری اصفهان با فاصله های نزدیک 
به هم که قابلیت استفاده هوشمند دارند، دایر شده اســت. محمد پورابوطالب افزود: شهروندان و کسبه بازار، شب ها 
پس از پایان کسب و کار خودمی توانند دوچرخه ها را بدون پرداخت پول، از دوچرخه سراها دریافت کرده و فردا صبح 

آن را به ایستگاه تحویل دهند.
مدیر توســعه حمل و نقل پاک شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه 
شــهروندان می توانند دوچرخه های شــخصی خود را در این دوچرخه 
ســراها تعمیر و تنظیم کنند، گفت: یکی از مشــکالت اصلی شهروندان 
در استفاده از دوچرخه، این اســت که دوچرخه ها معموال متناسب با قد 
و وزن افراد انتخاب نشده اســت؛ از این رو در دوچرخه سراها، دوچرخه 
های شخصی شهروندان متناســب با قد و وزن آنها، تنظیم، پنچرگیری 
 و روغن کاری شــده و تعمیرات جزئی آنها نیز به صورت رایگان صورت 

می گیرد.
پور ابوطالب یادآور شد: ۲ هزار دوچرخه امانتی شهرداری اصفهان در ۵۰ ایستگاه دوچرخه یا دوچرخه سرا به صورت 

امانتی بین شهروندان توزیع می شود.

مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

توزیع ۲ هزار دوچرخه در ۵۰ دوچرخه سرای شهرداری

افزایش سرانه فضای سبز 
منطقه ۸ شهرداری

معابر منطقه ۱۵  شهرداری 
نونوار می شود

اخبار

حجت االسالم محمد قطبی افزود: دومین نظام رفتارسازی، 
از طریق ایجاد قوانین برای گرایش مردم به رفتارهای صحیح 
شکل می گیرد. این شیوه در جهان امروز کاربردهای زیادی 

ازطریق مجالس قانون گذاری دارد.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
نظام رفتارسازی سومی هم وجود دارد که ما کمتر به آن توجه 
داریم؛ در حالی که در متن آن قرار گرفته ایم و باید محسوس تر 
با آن مواجه شــویم. نظام رفتاری متکی بر عرفیات و سنت ها 
و آیین هاســت که می توان آن را بر مبنــای عادت واره های 

اجتماعی دانست.
وی تاکید کرد: عادت واره هــای اجتماعی، یک نظام رفتاری 
بر اساس سنت هاست که با آن مفاهیم فرهنگی را در جامعه 
ترویج می دهیم. امروز مردم به این عادت واره ها وابستگی دارند 

و ابراز می کنند که باید این اتفاق را دنبال کنیم.
قطبی با بیان اینکه در میان این عادت واره ها که یک محمل 
برای انتقال ارزش های فرهنگی به جامعه است، ده ها مورد دیگر 
می تواند بنشیند و منتقل شود، ادامه داد: گاهی افراد را با شرع، 
منطق و استدالل یا قانون، به انجام یک فرهنگ خوب موظف 
می کنیم؛ اما گاهی با یک سفره افطار که یک سنت، عادت واره 
و رویه اجتماعی است، می توانیم رسیدگی به فقرا و صله رحم 

پرستی را به جا آوریم.
وی با بیان اینکه سفره افطار فرصت مناسبی برای نهادینه سازی 
ارزش هاست، عنوان کرد: یک ســفره صرفا برای یک جسم 
نیست؛ می توان ارزش هایی را در این سفره به اقوام آن فرد نیز 

منتقل کرد و برای این کار باید مدت ها وقت بگذاریم.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
یکی از ویژگی های عادت واره ها این است که ضریب تاثیر آنها 
باالست، خاطرنشان کرد: مشارکت پذیری باالی عادت واره ها 

و آیین ها ویژگی مهم دیگر آنهاست.
وی با اشاره به اینکه در تبلیغ از طریق منبرها مشارکت پذیری 
مردم بسیار پایین است، اظهار کرد: سهم پذیری عادت واره ها 

و ایفای نقش افراد مختلف در آن یک عامل بسیار مهم است.
قطبی خطاب به روحانیون حاضر در جلســه گفت: پیشنهاد 
می کنم در کنار فرصت تبلیغی خودتان، به نظام رفتارسازی 
متکی بر عادت واره های اجتماعــی و عرفیات نیز توجه ویژه 
داشته باشید؛ مردم بیشتر بر اساس عرفیات تصمیم می گیرند 

و حرکت می کنند.
وی با اشاره به انتخابات افزود: انتخابات نقش تعیین کننده ای 
در سرنوشت مردم و کشور دارد؛ بنابراین قدم اول در انتخابات 
حضور حداکثری مردم اســت، هر کس به اندازه شعاع تاثیر 

خود باید برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تالش کند.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه حضور 
حداکثری مردم در انتخابات، پشتوانه ای محکم برای قدرت 
حکومت جمهوری اسالمی است، تصریح کرد: نقش طالب، 
روحانیون و مبلغان اســالمی در انتخابات، با احزاب سیاسی 
متفاوت اســت چرا که این افراد عالوه بر تشویق مردم برای 
شرکت در انتخابات، باید برای بصیرت افزایی در میان مردم نیز 

با استفاده از آموزه های اسالم تالش ویژه داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در انتخاب فرد اصلح ما روحانیون موظف 
هســتیم ویژگی های کاندیــدای اصلح را به مــردم معرفی 

کنیــم، گفــت: همان گونه 
کــه در تعییــن مرجــع 
تقلید، روحانیــان با کاوش 
و جســت وجو بر اســاس 
معیارهــای مهــم و اصلی، 
شــخص اعلم را بــه مردم 
معرفی می کنند، در انتخاب 
کاندیداها نیز می توانند نقش 

داشته باشند.
قطبی با بیــان اینکه گاهی 
اعلم و اصلح را نمی شناسیم 
اما می توانیم خیرالموجودین 
را معرفــی کنیــم، عنوان 
کــرد: اگــر درخصــوص 
خیرالموجودین نیز اطمینان 
نداشتیم، می توانیم فاکتورها 
و شرایط اساسی را به مردم 
بگوییم تا خودشان بتوانند 
بر اســاس تشــخیص خود 
بهترین نامزد را در انتخابات 

برگزینند.
وی ادامه داد: قطعا حکومت 
دینی با فقه شــیعه در دنیا 
دشــمنان زیــادی خواهد 

داشت و ستمگران با ما مخالفت و دشمنی کرده، از هر فرصت 
و ابزاری برای این مهم اقدام می کنند.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
وظیفه ما حفــظ آرامش جامعه اســت و بایــد حکیمانه و 
عاقالنه از خوبی ها حمایــت کنیم، اظهار کــرد: امیدواریم 
بدون ایجاد تنش در جامعــه، انتخاباتی پرشــور و انتخابی 
 دقیق برای کشــور در انتخــاب رییس جمهــور آینده رقم 

 بخورد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم تالش روحانیون برای بصیرت افزایی مردم در انتخابات 

با مسئوالن

حاج رسولي ها: 

گردشگري، درآمدي براي 
شهرداري ها ندارد

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار کرد: ۱8 سال 
است که شهرداري اصفهان در مدیریت شهري، مستقل 
و موفق عمل مي کند. شهرداري اصفهان نه تنها کامال در 
بحث درآمد پایدار موفق عمل کرده، بلکه به دولت نیز 
کمک مي کند. امروز در شــهر اصفهان حتي مالیات بر 
ارزش افزوده قبور را به دولت مي دهیم. متروی اصفهان 
را که باید از جانب دولت تامین اعتبار مي شد، شهرداري 
اصفهان پیش مي برد و در واقع به دولت کمک مي کند.

عباس حاج رسولي ها ادامه داد: تا پنج سال آینده پروژه 
عمرانــي دیگري در اصفهــان نخواهیم داشــت و این 
کالن شــهر تنها به درآمد براي هزینه هاي جاري نظیر 
پاکیزگي شــهر نیاز خواهد داشــت. ۷۰ درصد درآمد 
شهرداري اصفهان از محل ساخت و ساز است که مدت 

زیادي ادامه خواهد داشت و این درآمد پایدار است.
وی  افزود: در شهرداري اصفهان روي درآمد گردشگري 
حساب نمي کنیم؛ چرا که گردشگران خارجي امروز بسیار 
ارزان و با یارانه هاي دولتي از امکانات استفاده مي کنند. 
ورود گردشگر به اصفهان و کشور شغل ایجاد مي کند و 
باعث افزایش درآمد غیر نفتي کشــور مي شود اما براي 

شهرداري درآمدي در پي ندارد و نخواهد داشت.
حاج رسولي ها با اشاره به رویکرد شوراي بعدي در رابطه 
با محیط زیست و مشکالت حاکم بر آن گفت: 9۰ درصد 
پروژه هاي شــهرداري اصفهان دوستدار محیط زیست 
اســت. حتي در برنامه پنج ســاله، از حدود 4۰ پروژه 
تعریف شده، هفت یا هشت پروژه مستقیما در رابطه با 
محیط زیست بود. شهرداري اصفهان سعي مي کند در 

هیچ پروژه اي درختي را قطع نکند.
وي در رابطه با شفافیت مدیریت شهري ادامه داد: امروز 
شهرداري اصفهان شــفاف و شیشه اي نیست اما به این 
سمت حرکت مي کند. بخشي از فعالیت هاي شهرداري 
اصفهان به ســمت الکترونیکي شدن مي رود که همین 
موضوع باعث افزایش شــفافیت خواهد شد. در بخش 
هزینه ها نیز شهرداري اصفهان همین حاال کامال شفاف 
بوده و همه مناقصه ها و مزایده هــا کامال قانوني برگزار 

مي شود.
عضو شوراي فعلي افزود: مشکل شوراي قبلي تعدد آرا 
بود. ۲۱ نفر براي شورا کمي زیاد بود و گاهي اوقات این 
تعداد راي کامال در مقابل هم و متناقض با یکدیگر بود. اما 
با این حال مدیریت شورایي با مدیریت پارلماني و دولتي 
قابل مقایسه نیست. شوراي بعدي چابک تر خواهد بود و 

این کاهش تعداد مي تواند اتفاق خوبي باشد.    

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان، در همایش علمی کاربردی مبلغان رمضان المبارک اظهار 
کرد: سه نوع رفتار نظام سازی در روش تبلیغی وجود دارد که اولین آنها نظام بر مبنای منطق و استدالل 

است؛ این نوع رفتارسازی در بین ائمه اطهار)ع( و علمای ما رواج داشته و کاربرد دارد.

در قاب شهر

نمایش جیم، جام، جسی در تاالر هنر اصفهانجشن میالد امام زمان)عج( ویژه جوانان قدیم اصفهان

حضور سیدمصطفی میرسلیم، نامزد انتخابات 
دوازدهم ریاست جمهوری در اصفهان

ویژه برنامه روز جوان، مشارکت و محیط زیست

همان گونه که 
در تعیین مرجع 

تقلید، روحانیان 
با کاوش و 

جست وجو بر 
اساس معیارهای 

مهم و اصلی، 
شخص اعلم را 

به مردم معرفی 
می کنند، در 

انتخاب کاندیداها 
نیزمی توانند نقش 

داشته باشند

ویژه

گزارش روز

 وقتی باز شدن رودخانه زاینده رود، 
روح زندگی را جاری می کند؛

بازگشت پرستوها
با وجود خشکسالی های چند ساله اخیر و باز شدن مقطعی رودخانه 
زاینده رود، پرندگان هجرت خود به اصفهان را فراموش نکرده اند و 
با کوچک ترین احساس جاری شدن روح زندگی در بستر رودخانه 

زیبای زاینده رود، باز هم به این منطقه سفر می کنند.
کارشناس ارشد محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: براســاس آخرین سرشماری در 
آذر ماه ســال گذشــته، کاهش حجــم آب و خشکســالی های 
اخیر، تنوع و تراکــم جمعیت پرنــدگان در زیســتگاه های آبی 
اســتان را به نصف ســال های قبل رســانده بود. مریم امیدی با 
بیان اینکه این سرشــماری در ۲۳ سایت اســتان شامل تاالب ها، 
آبگیرها، کنــار آبگیرها، دریاچــه ها، تصفیه خانه ها و ســدهای 
خاکی انجام شــده اســت افزود: این عوامل موجب کاهش غذا و 
امنیت پرندگان در زیستگاه های آبی اســتان اصفهان شده است.

وی خاطرنشــان کرد: پرندگان هر ساله در سراســر جهان به طور 
 همزمان در ماه ژانویه ســال میــالدی برابر دی ماه سرشــماری
می شوند.کارشناس ارشد محیط زیســت طبیعی استان اصفهان 
افزود: تا حدود ۱۵ سال پیش شمار پرندگان مهاجر در زیستگاه های 
استان به حدود ۲۰ هزار قطعه پرنده از نوع فالمینگو، انواع اردک ها 
شامل مرمری، بلوطی، سرسفید، انواع حواصیل و پرندگان کنار آبزی 
می رسید؛ ولی این آمار در چند سال اخیر کاهش زیادی یافته است.
امیدی یادآوری کرد: به طوری که در سرشماری های دو سال اخیر، 
جمعیت پرندگان در زیستگاه های آبی استان، هم به لحاظ تنوع و 
هم تراکم کاهش یافته و به بیش از ۱۰هزار قطعه پرنده رسیده است.

وی همچنین در باره وضعیت پهنه تاالب گاوخونی در یک دهه اخیر 
گفت: پرنده هایی که به طور عمده در این تاالب زیست می کردند و 
از گونه فالمینگو بودند، در این مدت بسیار کاهش یافته اند. گفتنی 
است با جاری شدن رودخانه زاینده رود از نیمه دوم فروردین، پرواز 

پرندگان بر فراز این بستر آبی زیبا همچنان برقرار است.

زاینده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، در 
شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه اردیبهشت، فرصت خوبی است 
برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح 
گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در ســطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

نمایشگاه آثار آبرنگ و رنگ روغن استاد 
احمد حمیدي

زمان: ۲۲ الي ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۱۷ الي ۲۱
مکان: آبشار سوم، خیابان مسرور، کوي باغ ارم،  

گالري نگاه نو

تئاتر »ماده ببر«
زمان: تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰

 مــکان: پــل آذر، ابتــدای خ توحیــد، تاالر 
فرشچیان

دفتر آیت ا... مظاهری با انتشار بیانیه ای، نسبت به اخبار نادرست 
انتخاباتــی حمایت این مرجــع عالی قدر از یکــی از کاندیداهای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری واکنش نشان داد. 

متن بیانیه به این شرح است:
بسمه تعالی

با توجه به انتشار پاره ای از اخبار نادرســت، به اطالع عموم مردم 
آگاه و بزرگوار می رســاند مرجع عالی قدر حضرت آیت ا... العظمی 
مظاهری»مدظله العالــی« در خصــوص هیچ  یــک از نامزدهای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران، اظهار 
رای و نظری نداشته و ندارند و همواره بر ضرورت حضور گسترده و 
آگاهانه ملت فهیم و با ایمان در همه صحنه های انتخاباتی، تاکید و 
توصیه می نمایند. بر این اساس از همه جوامع و احزاب و گروه ها و 
شخصیت های مختلف تقاضا می شود در انتساب مطالب به دیگران و 
بیان مواضع خود، کمال تعهد، امانتداری و اخالق مداری را مراعات 
نمایند تا فضای انتخابات از دایره صمیمیت و وحدت دینی و ملی 
خارج نشود. همچنین متذکر می شــود که کلیه اخبار و اطالعات 
مربوط به حضرت آیت ا... العظمی مظاهری»مدظله العالی« فقط از 
طریق پایگاه اطالع رسانی دفتر معظم  له به آگاهی خواهد رسید و 

صرفا اخبار منعکس شده در پایگاه مزبور مورد تایید است.

دفتر رییس حوزه علمیه اصفهان طی بیانیه ای اعالم کرد:

 آیت ا... مظاهری نظری درخصوص 
هیچ یک از نامزدها ندارد

در شهر
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امام مهدی  )علیه السالم(:
وجود من برای اهل زمین، سبب امان و آسايش است، همچنان كه ستارگان 

سبب امان آسمان هستند.
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لبخندک

لندرور و رنجرور 
لندهور و رنج آور دو ماشین انگلیسی بودند 
که کسی آخرش نفهمید به درد می خورند یا 
نه! صاحبانشان آنها را در چشم ملت می کردند، اما وقتی با ماشین 
عظیم الجثه شان که مثل یک دایناســور در حال انقراض خرخر 
می کرد تنها می شدند از اســتهالک باال، کمیابی قطعات و بریدن 

پلوس ناله  سر می دادند. 
لندهور با وجود اینکــه بخاری بــه درد بخوری نداشــت و در و 
پنجره هایش درست چفت نمی شد، ماشین کوه و بیابان اداره های 
ایران بود و درحالی که ما فکر می کردیم کارخانه فقط رنگ ســبز 
آن را تولید کرده، گران ترین مدلش آبی بود. برای ما بچه های دهه 
60 که هنوز شاسی بلندهای ژاپنی را ندیده بودیم، هر ماشینی که 
الستیک یدکش را عقبش می بست یا نردبان داشت، ماشین از ما 

بهتران بود. 
رنج آور نه الستیک داشــت نه نردبان ولی ما با همان عقل بچگی 
هم می فهمیدیم که از ژیان مهاری شوهر خاله مان سرتر و ماشین 

خیلی لوکسی است. 
ما فرودستانی که آن روزها 8 نفره توی یک پیکان جوانان پهن کف 
آسفالت بودیم، می توانیم چه تصویری جز نمای پایینی غبغب یک 
فرادست داشته باشیم که رنجرورش پشت چراغ قرمز آینه به آینه 

ما شده است؟

افرادی که از قدرت همدلی با دیگران برخوردارند، 
می توانند احساسات دیگران را درک و آنها را به خود 

جذب کنند.
 این افراد نسبت به اطرافیان خود حساس هستند 
و ممکن است که لحظات ســختی را برای کنترل 
احساســات خود بگذرانند. ممکن اســت که این 
افراد در مواجهه با احساســات استرس زای دیگران 
دچار وحشت زدگی، افســردگی، خستگی مزمن، 
بی اشتهایی و مشکالت دیگر شوند، اما آنها می توانند 
یاد بگیرند که بیش از حد تحت تاثیر احساســات 
دیگران قرار نگیرند. در این مقاله ۱0 ویژگی رفتاری 
 افراد همدل را گــردآوری کرده ایم. حــال ببینید
 کــه شــما کدام یــک از ویژگی هــای زیــر را

 دارا هستید؟
۱- بسیار حساس هستند

همــدالن، ذات بخشــنده و روح آزادی دارنــد و 
شنونده های خوبی هستند. این افراد قلب مهربانی 
دارند و هر زمان که به آنها نیاز داشــته باشــید، در 
دســترس هســتند، اما این افراد خود نیز از لحاظ 
عاطفی حساس و آسیب پذیرند و معموال با جمالتی 
همچون »خیلی حساســی« یا »باید کمی قوی تر 

باشی« مواجه می شوند.
۲-آنها احساســات دیگران را به خود جذب 

می کنند
همدالن خود را با احساسات خوب یا بد طرف مقابل 
وفق می دهند. این افراد می توانند هر چیزی را حس 
کنند و حتی گاهی اوقات بیش از حد ممکن این کار 
را می کنند. عصبانیت یا نگرانی طرف مقابل آنها را 
تحت تاثیر قرار می دهد و این امر می تواند برای شان 

لحظات سختی را رقم بزند. 
اگر پیرامون این افراد، سرشــار از عشق و دوستی 
باشد،  این احساسات  روی آنها تاثیر می گذارد و به 

آنها انرژی می بخشد.
۳- بیشتر درونگرا هستند

معموال همدالن تمایل چندانی به حضور در جمعیت 
یا میهمانی های شــلوغ ندارند. این افراد روابط تک 
به تک یا حضــور در گروه های کوچــک را ترجیح 
می دهند. حتی اگر این افراد کامال برونگرا باشند، باز 
هم ترجیح می دهند که زمان حضورشان را در میان 

جمعیت یا میهمانی ها، محدود کنند.
۴- آنها شدیدا وابســته به شناخت شهودی 

هستند
این افراد جهان را بر اساس شناخت شهودی تجربه 
می کنند. برای آنها، تقویت شناخت شهودی و گوش 
دادن به ندای قلبشــان در مورد افراد، امری بسیار 
مهم است. این کار به آنها کمک می کند تا ارتباطات 
 مثبت را پیــدا و از خون آشــامان انــرژی، دوری

 کنند.

مهارت زندگی

در این مطلب می خواهیم کشورهایی را به شما معرفی 
کنیم که زندگی در آنها به نسبت دیگر مناطق دنیا ارزان تر 
است و می توانید با سرمایه معمولی خود در این کشورها 

زندگی ارزان تری را تجربه کنید.
با ما همراه باشید تا با هم با کشورهایی که زندگی در آنها 

ارزان است آشنا شویم.
آذربایجان

شاید انتظار نداشتید کشوری که هم از نظر منابع نفتی و 
هم صنعت گردشگری وضعیت خوبی دارد در این لیست 
قرار داشته باشد، اما این موضوع حقیقت داشته و زندگی 

در آذربایجان هم ارزان است.
زندگی در شهرهای اصلی این کشــور مثل باکو، نسبتا 
گران تر است و به نوعی مانند لندن در انگلستان می باشد 
اما بسیاری از شهرســتان های آن هزینه های مناسبی 
برای زندگی دارند و هنوز هم مردمانش از راه دامداری و 

کشاورزی گذران زندگی می کنند.
یک دســتمزد معمولی در شــهرهای نســبتا متوسط 
آذربایجان حدودا ۲60 دالر )۹۹0 هزار تومان( اســت 

و اجــاره آپارتمان معمولی هــم ۱۵0 دالر )حدود 600 
هزار تومان( برای شــما هزینه در بر خواهد داشت. اگر 
این کشور را برای زندگی انتخاب کردید بدانید که دارای 
آتشفشان های زیادی اســت و برای افرادی که فوبیای 

آتشفشان دارند مناسب نیست.
گرجستان

در ســال های گذشــته این کشــور کامــال تحت نظر 
روســیه بود و هم اکنون هم روابط خوبی با این کشــور 
 ندارد و روســیه قصد تســلط دوباره به این سرزمین را 

دارد.
اما عالوه بر اینکه گرجستان از نظر زندگی جزو کشورهای 
ارزان اســت، مناطق بکر و زیبایی هم دارد که می تواند 
برای گذران عمر و لذت بردن از زندگی مناســب باشد. 
در سال های اخیر هم تفلیس و باتومی از محبوب ترین 
مقاصد گردشــگری برای ایرانیان به حســاب می آیند. 
قله های ناهموار، روســتاهای فوق العاده و طبیعت زیبا 
 از دالیل مهم پیشــرفت صنعت گردشگری گرجستان

 است.

ارزان ترین کشورهای دنیا برای زندگی
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری
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افقی
۱- شاعر ایراني - نام جدید اصپهان

 3- نماي صبح زمســتان - بچه دوست دارد
 - رنگــي از رنگ هــا - صداي گوســفند - 

پروردگار
4- راه ها به آنجا ختم مي شوند - ضمیر

۵- روح - صفت انتخاباتي
6- صداي درد - صورت - حیوان باربر - اول 

حرف الفبا
نــه - آخریــن دوران  7- اســمي دخترا

 سال
8- اندام حرکت - پرستش آمون

۹- شهر مقدس ایران - شهرمقدس خارج
 ۱0-ضمیر این و آن - غــذاي کامال ایراني - 

بي تابي حیوان - جدید
۱۱- بازي بچه ها - وزش

۱۲- همانند نزدیک - صحبت بي تعارف
۱3- نوعي بازي - صــداي کبوتر - حرف 30 

الفبا - نوعي مربا - مترادف راه
 ۱۵-نوعي فــرآورده گوشــتي - کشــوري 

ساحلي
عمودی

۱- آخرین فصل - موفقیت
3- باخت - اسمي خارجي - شکالت - عکس 

کج - جمع کلمه
4- شهري در ایران - عکس شا
۵- گذاشتن مایه از - نام عددي

6- ســال حکومت اســالمي - ضمیر - مایه 
حیات - عکس

7- نام دخترانه - نشانه اي در صورت
8- عربي پدر - حرف اول

 ۹- ادعایــي از تــه دل - ریخته شــود فایده 
ندارد

۱0- ایســتادن در ۱ خطوط - معکوس اي - 
نو- نام عربي مادر

 ۱۱- ســرزمین آالســکا - جادوگــران 
مي خوانند

 ۱۲- حــرف ۱۲ الفبــا - بارانــي شــدن
 سقف

۱3- خوردن 3لیتر در روز - گفتنش خنده دار 
است - فشرده شدن معده - گذاشتن در زیر 

ماشین - من و تو
۱۵-آغاز دوران تحصیل - جمع جدول
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 کتاب»هماهنــگ بودن در زندگی« نوشــته دکتــر وین دایر،
 با ترجمه سیما فرجی مشتمل بر 156 صفحه از سوی انتشارات 
نســل نواندیش چاپ و روانه بازار کتاب شــده است.  این کتاب 
مشــتمل بر 9 فصل با عناوین»جنگل های بیکران در رویاهای 
یک دانه بلوط نهفته اســت«،»زندگی فراتر از آن است که آن را 
شتابان سپری کنیم«، »شــما نمی توانید گوشتان را ببوسید«، 
 »عادت های شــما به شــما می گویند غذاهایی کلی خورید«،
» به خودی« » با تجزیه و تحلیل تاریکی نمی توانید نور و روشنایی 
را کشف کنید«، »مبارزه کردن با هر موقعیت مخالفی«، »فقط، 

 وقتی عاشق شــدن رنگ می بازد«، »فقط عشق است که باقی 
می ماند و زمین از شادی ژرف بهشتی لبریز می شود.«

  ویــن دایــر در مقدمه کتــاب  هماهنــگ بــودن در زندگی 
 نوشــته اســت:» هماهنگ شــدن به ایــن موضــوع مربوط 
می شود که همه اندیشه ها و افکارتان را به گونه ای سازماندهی 
کنید تا بتوانید، بیــن آرزوهای راســتین و چگونگی مدیریت 
 کردن زندگــی روزمره، تعــادل و هماهنگــی الزم را به وجود 
آورید. مفهوم هماهنگی به خوبی وضعیت جهان مان را توصیف 

می کند.«

هر انســانی باید بداند برای چه چیزی 
مبارزه می کند

هر انســانی باید بداند که بــرای چه چیزی 
مبارزه می کند ، شــاید آنچه که من برایش 
می جنگم برای دیگری بی ارزش باشــد ، اما 

من می دانم که چه می کنم ...

»مردی به نام اوه«
فردریک بکمن

 

هماهنگ  بودن 
در زندگی 

»دلفین صورتی«، جاذبه عجیب 
رودخانه آمازون! 

رودخانه آمازون سرشــار از شگفتی هاست. با صدها موجود 
عجیب و ناشناخته، اما یکی از جالب ترین آنها دلفین صورتی 
اســت. مطمئنا باور کردنش سخت اســت که دلفین هایی 
به رنگ صورتی وجود داشــته باشــد. این موجودات بسیار 
نادر که در نوع خود بزرگ ترین هســتند، اولین بار توســط 
توریستی به نام میشل واتسون در رودخانه آمازون دیده شده 
 اند. یکی از بهترین حس هایی کــه می توانید تجربه کنید، ا
 رتباط و لمس کردن دلفین ها، آن هــم از نوع صورتی اش
 است.  خیلی ها این دلفین های رودخانه آمازون را با نام محلی 
boto می شناسند، اما جالب است بدانید چیزی که وجود این 
موجودات مهربان و نادر را خاص کرده هوش باالی آنهاست و 
نسبت به 4 گونه دیگر دلفین های آب شیرین بسیار باهوش تر 
هستند ولی بازهم کار به اینجا ختم نمی شود و این موجودات 

تا 40 درصد مغزی بزرگ تر از انسان ها دارند.

موکــوزدار  کــرم 
)مخاطــی( در عمق 
400 متری از ســطح 
آب زندگــی می کند. 
ایــن جاندار بــا پمپاژ 
آب بــه درون دهــان 
و فیلتــر کــردن آن 
از مواد آلی تغذیــه می کند. محققان بــر این باورند 
که این جانــدار با به دام انداختــن طعمه های حاوی 
کربن مثل پالنکتون ها باعث می شود تا چرخه کربن 
محلول در آب کنترل شــود. این جانور شگفت انگیز 
پس از خــوردن پالنکتون ها و ســایر جانورانی که در 
چرخه کربن فعال هســتند، مواد دفعی خــود را به 
صورت مدفوع جامد به بســتر دریــا منتقل می کند.

 محققان پس از بررســی میزان پایــداری مواد جامد 
دفعی حاوی کربن خروجی از بدن کرم های نرم آبزی 
دریافتند که کربن منتقل شــده به بســتر اقیانوس 
حداقل برای چنــد قرن پایدار باقــی می ماند. در این 
مطالعه برای اولین بار نقش کرم هــای نرم تن آبی در 
 کنترل چرخه کربن در اقیانوس های زمین مشخص 

شد.

این جانور عجیب و غریب 
دی اکسیدکربن می خورد!
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ویژگی های  رفتاری افرادی 
که با دیگران همدلی می کنند

باحضور خانم دکتر زهرا زنگنــه مدار، دکتری مدیریت پروژه ســاخت از 
دانشــگاه مونترال کانادا، موضوع ارزیابی ابزار مدیریتی در شبکه آبرسانی 

پایدار در شرکت آبفای استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که اعضای شورای معاونین، شورای مدیران و کارشناسان آبفا 
حضور داشتند دکتر زنگنه مدار گفت: امروزه در دنیا موضوع ارزیابی ابزارهای 
مدیریتی در شبکه های آبرسانی به صورت پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است؛ این درحالیست که شرکت آبفای استان اصفهان هم مسئله مدیریت 

آبرسانی به صورت پایدار را به طور جدی دنبال می کند.
وی افزود: شبکه های توزیع آب از پرهزینه ترین تاسیسات آبرسانی به شمار 
می آیند؛ چراکه در زیر زمین مدفون هستند و همچنین این شبکه بسیار 
گسترده است و بر اســاس تحقیقاتی که روی شبکه آبرسانی آمریکا انجام 
گرفت مشخص شد که قرن ۲۱، پایان عمر مفید شبکه آبرسانی آمریکاست 
پس باید عمر مفید لوله ها تخمین زده شود تا از شکستگی لوله ها جلوگیری 

شود زیرا تعویض و تعمیر خطوط انتقال آبرسانی بسیار هزینه بر است.
وی به روش های تشخیص نشتی در شبکه های آبرسانی اشاره کرد و گفت: 
روش های تشخیص نشتی براساس تکنولوژی هایی که وجود دارد، متفاوت 
اســت. هم اکنون روش چشــمی، فرکانس رادیویی، صوتی و رادیوگرافی 
برای اطالع رسانی جهت نشتی لوله ها وجود داردکه آبفای استان اصفهان 
می تواند باتوجه به تجهیزات و تکنولوژی که در اختیار دارد به تشــخیص 
نشتی در شبکه آبرسانی اقدام کند. دکتر زنگنه مدار درادامه به نوع لوله و 
جنس خاک در تشخیص و مهار نشتی ها پرداخت و گفت: شناسایی و تعیین 
نشتی لوله های آبرسانی یکی از بخش های الزم در تامین پایدار شبکه های 
آبرسانی است. هر شیوه ای که مورد استفاده قرار می گیرد مستلزم استفاده 
از شکل های گوناگون تکنولوژی در شناســایی و تعیین محل نشت است. 
تعیین محل نشت باید دقیقا مشخص و از صرف هزینه های گزاف جلوگیری 
شود.وی افزود: اخیرا روش هایی برای شناسایی محل نشت ابداع شده که 
معمول ترین آنها که برای شناســایی و تعیین محل نشــت به کار می رود 
تکنولوژی رابط صدا و نشت است؛ یعنی به کارگیری این روش برای تعیین 

وضعیت نشت منوط به صداهایی است که از نشت تولید می شود.
دکتر زنگنه مدار اعالم کرد: کاهش میزان نشت در شبکه آبرسانی یکی از 
مؤلفه های اصلی مدیریت شبکه توزیع است و می توان با روش های جدید و 

به کارگیری تکنولوژی در کوتاه ترین زمان، نشتی را تشخیص و تدابیری 
برای رفع آن در دستور کار قرار داد تا مدیریت شبکه توزیع آب به 

خوبی اعمال شده و آبرسانی پایدار توسط شرکت های خدماتی 
انجام شود.      

در ادامه این نشست مهندس قبادیان معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت 
شرکت آبفای استان اصفهان گفت: مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان 
تالش مضاعف، خالقیت و نوآوری را شــعار سال شرکت عنوان کرد. بر این 
اساس معاونت منابع انسانی در راستای تحقق خالقیت و نوآوری دعوت از 
نخبگان و برگزیدگان ملی و بین المللی صنعت آب و فاضالب را در دستور کار 
قرار داده است که در این راستا خانم دکتر زهرا زنگنه مدار را دعوت کرده تا 
در جمع معاونین، مدیران و کارشناسان آبفای استان اصفهان توضیحاتی 
پیرامون ابزار مدیریتی در شبکه آبرســانی پایدار را ارائه دهند زیرا شرکت 

آبفای استان اصفهان ۹3 شهر را تحت شبکه آبرسانی قرار داده است.

سمینار تخصصی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان؛

ارزیابی ابزار مدیریت در شبکه آبرسانی پایدار

شرکت آبفای استان اصفهان
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