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هر سال با آمدن فصل امتحانات  میثم هادیان
در دو مقطع مختلف در ماه های 
خرداد و دی، تمام مقاطــع تحصیلی از دانش آموزان تا 
دانشجویان در یک ماراتن چند روزه سخت و نفس گیر 
امتحانات خود را شــروع می کنند. چه شــب هایی را 
عده ای مجبور می شــوند که تا صبح به درس خواندن 
مشغول باشند و خود را برای آزمون و کسب نمره قبولی 
آماده کننــد. عده ای هم برنامه ریــزی های خاصی را 
جهت تقلب کردن در امتحان برای خود در نظر دارند، 
افرادی که تقلب برای آنها یک ویژگی ذاتی و جدانشدنی 
اســت. شــگردها و مصادیق مختلفی بــرای تقلب در 
آزمون ها مشاهده شده است که متناسب با گذشت زمان 
و گسترش وسایل ارتباطی فرآیند تقلب هم متناسب با 
آن به روزتر از قبل شده، یکی از این نمونه ها را می توان 
با گسترش شبکه های اجتماعی و اســتفاده از آنها به 
عنوان روشی جدید در زمان حاضر مورد توجه قرار داد. 
شبکه هایی که با گرفتن عکس با گوشی تلفن همراه یا 
با پیام های متنی از طریق این شــبکه ها، فرد متقلب 
مورد استفاده قرار می دهد که البته مراقبان و مسئوالن 
برگزاری آزمون ها در بدو ورود به جلسه امتحان همراه 
داشــتن کتاب، جزوه ، تلفن همراه ، سایر دستگاه های 
الکترونیکی ضبط و پخش و ارســال صــدا و تصویر و 
تجهیزات آنها را براســاس آیین نامه هایی که موجود 
اســت ممنوع اعالم می کنند و مراقبان همه را تحویل 
می گیرند. نکته جالب تر اینجاست که روش های نوینی 
در شــبکه های اجتماعی در قالب فایــل تصویری به 
صورت آموزشی با عنوان »حرفه ای ترین راه های تقلب 

را در امتحانات پایان ترم یاد بگیرید!« وجود دارد...

متقلب ها آماده می شوند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مراسم بهره برداری 
از 12 فروند بالگردهای هنکر کویین و OCM کــه در پایگاه چهارم رزمی 
هوانیروز اصفهان برگزار شد با بیان اینکه بارزترین ویژگی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران والیت مداری است، اظهار کرد: پشت سر والیت و همراه با والیت قدم به قدم 
حرکت کردن در ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی به عنوان یک فرهنگ، باور 

و یک اعتقاد قلبی و عمیق نهادینه شده است...
ادامه در صفحه  11

فرمانده نیروی زمینی ارتش در اصفهان مطرح کرد:

 اراده هوانیروز بر ساخت 
بالگردهای جدید

8

افزایش تخلف نانوایی ها 
در اصفهان

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار برای توسعه مساجد شهر

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری خبر داد:

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

درخشش اصفهان در تولید نهال های 
استاندارد در کشور

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

11

فصل امتحانات در راه است؛

صفحه 8
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شمخانیراهیمسکومیشود
علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان، امروز به منظور شرکت در 
هشتمین نشست مقامات عالی امنیتی کشورها و همچنین دیدار و گفت وگو با مقامات 

روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.

اخبار کوتاه

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در 
صفحه شخصی خود تاکید کرد: عربستان شاید بخواهد خود، نقش صدام را 
هم ایفا کند و مسئوالن کشور باید ائتالف جدید علیه ایران را جدی بگیرند.

متن یادداشت محسن رضایی به شرح زیر است:
»عربستان در ابتدای انقالب اســالمی به جای دوستی، کشورهای حوزه 
خلیج فارس را تحت عنوان شورای همکاری درمقابل ایران سازماندهی کرد 
و موضوع سه جزیره را دستاویز مخالفت خوانی خود و آنها با ایران قرار دارد.

نتیجه این رفتار، تحریک صدام و جنگ هشت ساله بود. عربستان امروز هم 
پس از بیداری اسالمی درمصر و منطقه، پا را جلوتر گذاشته و به تشکیل 
ائتالف کشــورهای اســالمی و آمریکا روی آورده و با متهم کردن ایران، 
لشکرکشی جدیدی به راه انداخته است، با این تفاوت که دیگر صدامی در 
منطقه نیست و عربستان شاید بخواهد خود، نقش صدام را هم ایفا کند. 

مسئوالن کشور این ائتالف را جدی بگیرند.«

اکبر ترکان با اشاره میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و 
»نه« ملت به سیاست های پوپولیستی از جمله افزایش مبلغ یارانه ها اظهار 

داشت: تصمیم مردم نشان دهنده سطح شعور و آگاهی ملت ایران است. 
ترکان همچنین با اشاره به رفتار حمید بقایی مبنی بر نوشتن نام احمدی نژاد 
در برگه رای خود، اظهار داشت: اگر نظام را قبول داریم باید کلیات آن را هم 
بپذیریم. وی افزود: بنده در دولت اول آقــای احمدی نژاد در وزارت نفت، 
معاون بودم. همان طور که همه می دانند من نسبت به ایشان ارادتی نداشتم 
اما بر این باور بودم که تا زمانی که ایشان رییس جمهور هستند دستورات 
ایشان را باید اجرا کرد. ترکان گفت: این انتخابات چند کاندیدای رسمی 

داشت که باید به این نامزدها رای داده می شد. 
ابتدای انقالب هم کســانی که مخالف نظام بودند در برگه های رای خود 
اسامی افراد فراری را می نوشتند و این کار آقای بقایی هم مانند رفتار همان 

افراد است.

محسن رضایی: 

عربستان می خواهد نقش 
صدام را ایفا کند

واکنش ترکان به حرکت 
بقایی در روز انتخابات

انتخابات

انتخاب: محمد هاشــمی معتقد اســت که محمدباقر 
قالیبــاف پــس از آگاهــی از ســقوط خــود در 
 نظرسنجی ها، از انتخابات کنار کشید و رئیسی را تنها 

گذاشت.
وی در مورد چرایی شکست اصولگرایان در انتخابات و 
افت آنان در روزهای پایانی افزود: خوشبختانه در جریان 
انتخابات، وصایای آقای هاشمی و نظراتشان به خوبی 
در جامعه منعکس شد و مردم از آن اطالع پیدا کردند و 

منجر به نتیجه مطلوبی شد.
 حاال نوبت آقای روحانی است که به تعهداتشان عمل 
کنند و راهی که شروع کردند را با شتاب بیشتری ادامه 
دهند و در این مسیر به اندیشــه های آیت ا... هاشمی 

توجه جدی کنند.
وی با اشــاره به انتخابات ریاســت جمهــوری گفت: 
انتخابات اخیر، صحنه رقابت بســیار ســنگینی بود، 
باالخره در جناح اصولگرا، همه امکانات را بسیج کردند 
و به خدمت گرفتند اما مردم توجه زیادی داشتند و به 
آقای روحانی رای دادند. به نظر من، حتی بخشــی از 
آرای آقای رئیسی و میرسلیم به دلیل همان شعارهای 
یارانه ای بود که می دادند؛ شــعارهایی که برای قشــر 

محروم جاذبه داشت اما هیچ برنامه ای پشت آن نبود.

ایســنا: نایب رییس مجلس بااشــاره به نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری، بر لزوم تغییر روش صداوسیما تاکید 
کرد و به اصولگرایان هم توصیه کرد که به آسیب شناسی 
خــود بپردازند. علــی مطهــری در یادداشــتی که در 
کانال تلگرامی خود منتشــر کرده، به بررسی انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری پرداخته اســت. 
در بخش هایــی از یادداشــت  علی مطهری بــا عنوان 

»عبرت های انتخابات دوازدهم« چنین آمده است:
نکته دیگر توصیه ای است به اصول گرایان. به آنها عرض 
می کنم تا زمانی که ناخواسته معتقد به منطق جبر هستید 
که آنچه در نظام جمهوری اســالمی توســط نهادهای 
حکومتی اتفاق می افتد، همه درســت است و به عبارت 
دیگر آنچه رخ می دهد همان اســت کــه باید رخ دهد و 
آنچه رخ نمی دهد همان اســت که نباید رخ دهد و همه 
کارهای نهادهای امنیتی و نظامی و قوه قضائیه درســت 
اســت و اگر انتقاد کنیم نظام را تضعیف کرده ایم. آری تا 
زمانی که چنین تفکری دارید، در انتخابات های مختلف 
شکست خواهید خورد زیرا مردم توجیه نابسامانی ها را 
نمی پسندند.لذا الزم است اصول گرایان یک آسیب شناسی 
 جدی در کار و روش خود به عمل آورند و واقعا اصول گرا

 شوند.

هاشمی: 

قالیباف به نام رئیسی انصراف 
داد

توصیه های علی مطهری: 

اصولگرایان آسیب شناسی 
کنند

کدخدایی:

درحال بررسی شکایت ها 
هستیم

بادامچی:

معترضین به انتخابات شورای 
تهران سندی ارائه نکرده اند

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گو 
با شبکه العالم، اظهار داشت: اگرچه تخلفات جزئی صورت 
گرفته است ولی خوشبختانه تخلف مهمی نداشتیم که نیاز 
باشد روند انتخابات را متوقف کنیم و در حال حاضر هم در 

فرصت بررسی شکایت ها هستیم.
وی افزود: طبق قانون بعد از انتخابات سه روز فرصت برای 
دریافت شکایت ها تعیین شده و بعد از آن هفت روز فرصت 
داریم که به شکایت ها رسیدگی کنیم و ان شاء ا... تالش 
می کنیم در این فرصت قانونــی درباره نتیجه انتخابات و 
صحت قانونی آن اظهارنظر کنیم.وی تصریح کرد: تالش 
می کنیم این هفته در جلسه شورای نگهبان شکایت ها و 
گزارش های دریافتی، مطرح و نتیجه آن در فرصت قانونی 
خدمت مردم ارائه شــود.وی افزود: طبق قانون شــورای 
نگهبان حداکثر 10 روز از زمان برگزاری انتخابات یعنی تا 
سه شنبه هفته آینده فرصت دارد تا پس از بررسی شکایات، 
نتایج را اعالم کند.کدخدایی خاطرنشــان کرد: شورای 
نگهبان همچنین تا همان روز سه شنبه هفته آینده فرصت 
دارد درباره صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نظر 

خود را به اطالع مردم برساند.

محمد رضا بادامچی رییس هیئــت نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهرستان تهران، در خصوص اعتراض 
لیســت خدمت نســبت به نظارت مجلس بر انتخابات 
شوراها، اظهار داشــت: نماینده اعضای لیست خدمت، 
پیش از اعالم نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تهران 
اعتراض خود را اعالم کرد، در حالی که باید بعد از اعالم 

نتایج نهایی ظرف چند روز اعتراض خود را بیان کنند.
رییس هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای اســالمی 
شهرستان تهران با بیان اینکه حتی پیش از آغاز مهلت 
قانونی برای اعالم شکایت، نماینده لیست خدمت شکایات 
خود را به من ارائه کرد، ادامه داد: اختالف رای بین نفر 21 
انتخابات شورای شهر تهران و نفر 22 را به معترضین اعالم 
کردیم و حساسیت هایی که نسبت به برگزاری انتخابات 
وجود داشــت را نیز توضیح دادیم.رییس هیئت نظارت 
شوراهای اسالمی شهرستان تهران با بیان اینکه اعتراض 
اعضای لیســت خدمت به نظارت مجلس در برگزاری 
انتخابات شورای شــهر فقط به صورت کلی مطرح شده 
است، گفت: سندی از سوی معترضین ارائه نشده و ما نیز 
اعالم کردیم شکایات باید همراه با مستندات قانونی باشد.

یادداشت

محمد جواد ظریف به اظهارات اخیر ترامپ علیه ایران در عربستان 
واکنش نشان داد. این دیپلمات ارشد کشورمان در صفحه توییتر 
خود نوشت: ایران )که تازه یک انتخابات واقعی را پشت سرگذاشته 
است(، توســط رییس جمهور آمریکا، در آن »مهد دموکراسی و 
میانه روی« مورد حمله قرار می گیرد. آیا این سیاست خارجی است 

یا صرفا دوشیدن ۴۸0 میلیارد دالر از عربستان سعودی؟

محمدرضا باهنر رییس جبهه پیروان خط امــام و رهبری، صبح 
دیروز در نشســت خبری خود که در محل دفتــر مرکزی جامعه 
اسالمی مهندســین برگزار شــد، اظهار کرد: طبق قانون، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دوره قانونی مشخصی ندارد و می تواند به 
اراده رهبری تمدید شود؛ اما فکر می کنم رییس و اعضای مجمع 

تشخیص مصلحت تا خرداد ماه تعیین تکلیف شود.

کمال دهقان نائب  رییس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به تدوین گزارش شش ماهه دوم از 
نحوه اجرای شدن برجام، اظهار داشت: این گزارش در کمیته هسته ای 

کمیسیون، تدوین و به هیئت رییسه کمیسیون ارائه شد.
وی ادامه داد: گزارش تدوین شده امروز در کمیسیون امنیت ملی قرائت 
و به رای اعضا گذاشته می شود و در صورت تصویب، این گزارش برای 
قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت رییسه مجلس می شود. 
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: احتماال گزارش 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نحوه اجرایی 
شدن برجام، روز هفتم خرداد همزمان با روز افتتاح مجلس در صحن 

علنی قرائت می شود.

در پی حضور ســرافرازانه مردم همیشــه در صحنه ایران اسالمی 
در انتخابات 29 اردیبهشــت، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه 
ای ضمن آرزوی موفقیت بــرای منتخب ملت، از مردم، مجریان و 

ناظران انتخابات قدردانی کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

»انتخابات در جمهوری اسالمی ایران به معنای واقعی کلمه، نماد 
مشارکت مردم در سرنوشت خویش است. 29اردیبهشت، عرصه 
امتحان دیگری برای ملت شــجاع ایران بود؛ ملتی که با لبیک به 
ندای رهبر معظم انقالب مبنی بر حضــور حداکثری، آگاهانه در 
صحنه، حاضر و پس از چهاردهه، تحلیل گران و سیاســتمداران 
 جهانی را شــگفت زده  کرد و دوســت و دشــمن را به تحســین 

واداشت.
حضور پرشــور مردم در دو انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، بار دیگر پاسخ 
دندان شــکنی به دشــمنان عنود و لجوج این مرز و بوم بود که با 
حضور پرصالبت خــود در این  عرصه، حمایــت از آرمان های امام 
راحل عظیم الشــأن و مقام معظم رهبری در دفــاع از کیان نظام 
مقدس جمهوری  اســالمی را به نمایش گذاشــت و مســئولیت 
 دولتمردان را در خدمــت خالصانه به این ملت فــداکار و ایثارگر 

مضاعف  نمود. 
مجلس خبرگان رهبری، ضمن سپاس و قدردانی از حضور حماسی 
مردم و تقدیر و تشکر از مجریان و ناظران  برگزاری این انتخابات، با 
آرزوی توفیق برای رییس جمهور منتخب، از ایشان می خواهد در 
چارچوب قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری و پاسداشت 
خون شــهیدان انقالب اسالمی، در راســتای تحقق اهداف نظام 
مقدس  جمهوری اســالمی و مطالبات به حق مردم گام بردارد و 

تحت تاثیر جریان های سیاسی قرار نگیرد.«

عکس روز

دیدارظریف با سفیر جدید اسلوونی 
در ایران

واکنش ظریف به اظهارات ترامپ 
علیه ایران در عربستان

رییس و اعضای مجمع تشخیص 
تاخرداد ماه تعیین تکلیف می شود

 امروز؛ قرائت گزارش برجام
در کمیسیون امنیت ملی مجلس

توصیه جنتی به روحانی

علی علیزاده کارشناس و تحلیل گر بی بی سی، در صفحه مجازی خود 
مطلب تکان دهنده ای را منتشر کرد.

 وی در این پســت نوشــت: ســعودی کنفرانس فرمایشــی اش را 
اسالمی-آمریکایی نامیده اســت. مکر تاریخ را ببین؛ 350 میلیارد 
دالر خرج کنی تا به حقانیت نامگذاری ۴0 سال پیش پیرمرد ]امام 
خمینی )ره([ اعتراف کنی. این هزینه عربستان برای کنفرانسی است 
که از سوی عربستان »مجمع نشست کنفرانس اسالمی آمریکایی« 
نام گرفته است و ترامپ هم در آن مشارکت دارد. گفتنی است امام 
خمینی )ره( در دهه شصت اسالم عربستان را اسالم آمریکایی و متاثر 

از آمریکا نامیده بود.

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، ظهر دیروز با ســفیر اتریش 
و»کریستینا رادی« سفیر جدید اســلوونی دیدار کرد. در یکی از  
این دیدارها »کریستینا رادی« سفیر جدید اســلوونی در ایران، 
رونوشت استوارنامه خود را به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

تقدیم کرد.

سخن تکان دهنده کارشناس بی بی سی: 

 امروز حرف 40 سال پیش 
امام خمینی)ره( اثبات شد

بین الملل

رییس جمهوری آمریکا نسبت به کفش همتای مصری 
خود واکنش نشان داد. به گزارش شبکه سی ان ان عربی، 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در حاشیه اجالس 
سران عربی، اســالمی و آمریکایی به میزبانی ریاض در 
روز یکشنبه، با مقامات کشورهای عربی به طور جداگانه 
دیدارهایی داشت که یکی از این دیدارها حاشیه ساز شد. 
این حاشیه مربوط به مالقات دونالد ترامپ با عبدالفتاح 
سیسی، رییس جمهوری مصر بود.وی به سیسی گفت:  
کفش هایت را دوست دارم. این را می گویند کفش یک مرد!

اتحادیه اروپا پیش از برگزاری انتخابــات زودهنگام در 
انگلیس، درباره خروج این کشور از اتحادیه مذاکره و تصمیم 
گیری می کند. اعضای اتحادیه اروپا قرار بود دیروز درباره 
برنامه زمان بندی شــده گفت وگو درخصوص برگزیت با 
»میشل بارنیه« مذاکره کننده ارشــد اعالم نظر کنند.  
اتحادیه اروپا در نظر دارد پیش از ۸ ژوئن )1۸ خرداد( یعنی 
زمان برگزاری انتخابــات زودهنگام در انگلیس صحبت 
هایی را با طرف انگلیسی داشته باشد تا از این راه به تصمیم 
نهایی دست پیدا کند.  از جمله محورهایی که در مذاکرات 
به آن پرداخته خواهد شد می توان به مناسبات آتی اتحادیه 
اروپا- انگلیس و مســائل مالی این کشور پس از خروج از 
اتحادیه اشــاره کرد.پیش از این » ترزا می« نخست وزیر 
انگلیس زمان دو ساله ای را برای اجرایی شدن خروج این 

کشور از اتحادیه اروپا در نظر گرفته و اعالم کرده بود.

میزان:»عبداالمیر یاراهلل« فرمانده ستاد مشترک ارتش 
عراق، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای ارتش عراق 
بعد از درگیری ســنگین با تروریست های داعش موفق 

شدند دو محله را در محور شمالی غرب موصل آزاد کنند.
یاراهلل همچنین اعالم کرد که سرویس ضد تروریسم عراق 
نیز در ادامه عملیات خود موفق شد محله »الربیع« در محور 
شمالی غرب موصل را از اشغال تروریست ها آزاد کند.در 
همین حال مقامات عراق خبر دادند که 97 درصد از غرب 
موصل از اشغال تروریســت های داعش آزاد شده و تنها 

3 درصد دیگر از این شهر در اشغال آنها باقی مانده است.

سید حســین نقوی حســینی درباره بیانیه نشست ریاض 
اظهار کرد: حضــور ترامپ در منطقه به عنوان اولین ســفر 
 خارجی اش و آن هم با انتخاب عربستان پیام آور چند نکته 

است.
وی ادامه داد: حضورترامپ در منطقه در دیدگاه اول بیانگر 
حمایت و تقویت تروریســت و پشــتیبانی از گروهک های 
تروریستی اســت که سال هاســت جان مردم را می گیرند 
و به عملیات های تروریســتی در منطقــه می پردازند؛ مثل 
داعش، القاعده، بوکوحرام و... که همه اظهارنظرات، پیام ها و 

بیانیه هایشان نشان دهنده این موضوع است.
نقوی حسینی یادآور شــد: وقتی ترامپ و عربستان، ایران 

را متهم به حمایت از تروریست می کنند در حالی که ایران 
خودش قربانی تروریســت و در خط مقدم مبارزه با آن قرار 
دارد، نشان می دهد که پیام ترامپ در حمایت از تروریست 

است.
وی درباره پیام دوم ترامپ از ســفرش به عربستان، گفت: او 
می خواهد منطقه را به آشوب بکشاند و رقابت های تسلیحاتی 
و تنش های سیاســی در منطقه ایجاد کنــد تا کارخانجات 
تولید تســلیحات آمریکا به گردش درآید و سود سرشاری 

را به آنها برساند.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی تاکید کــرد: توافق 
110میلیارد دالری خرید اسلحه عربستان در مقطع فعلی و 

خرید 350 میلیارد دالری اسلحه این کشور از آمریکا طی 
10 سال آینده، به معنای تضمین مالی و شغلی کارخانجات 
تولید اســلحه آمریکا برای مدت 10 ســال است؛ بنابراین 
حضور ترامپ در منطقــه، یعنی جنگ افــروزی و تقویت 

رقابت های جنگ افروزانه در منطقه پرتنش خاورمیانه.
وی در باره پیام ســوم حضور ترامــپ در منطقه نیز گفت: 
تفرقه افکنی و اختالف انــدازی بین دولت ها وحکومت های 
کشورهای منطقه، پیام ســوم ترامپ است. هدف ترامپ و 
عربســتان با همکاری رژیم صهیونیستی این است که بین 
کشورهای اســالمی اختالف بیندازند و آنها را با هم درگیر 

کنند و مناقشات بین کشور ها را افزایش دهند.
نقوی حسینی در پاسخ به این ســوال که آیا ایران نیازی به 
خرید تکنولوژی جدید برای حفاظــت بهتر از مرز ها دارد، 
عنوان کرد: در چنین شرایطی نیاز به خرید تسلیحات نداریم. 
ما سیستم دفاعی و موشــکی خودمان را تقویت می کنیم؛ 
دانش و تکنولــوژی آن را داریم و برای توســعه تکنولوژی 
موشــکی مان هم با هیچ احدی مذاکره نمی کنیم و منتظر 

مجوز هیچ مرجع و کشوری نمی مانیم.
وی تصریح کرد: با همه توان بــرای تقویت نظامی خودمان 
تالش می کنیــم، امروز الحمدهلل جمهوری اســالمی ایران 
این توانایی را دارد که منهای ســالح های کشتار جمعی و 
هسته ای )که از نظر جمهوری اســالمی ایران حرام است و 
در سیستم دفاعی ما جایگاهی ندارد(، سالح هایی را بسازد 
 که نقش دفاعی دارد و از اســتقالل و تمامیت ارضی ما دفاع 

می کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص اینکه 
بودجه حفاظت ار مرز ها در سال 9۶ چقدر افزایش پیدا کرده، 
اذعان کرد: مجلس شورای اسالمی 1 میلیارد و 300 میلیون 
دالر را به تقویت بنیه نظامی اختصاص داد که جهش خیلی 

بزرگی محسوب می شود.

اظهارات ترامپ درباره 
کفش های السیسی

اتحادیه اروپا پیش از انتخابات 
با انگلیس مذاکره می کند

بزرگ ترین پایگاه داعش در 
عراق در آستانه آزادسازی

میزان: نماینده ورامین در مجلس در پاسخ به اینکه بودجه حفاظت از مرز ها در سال ۹۶ چقدر افزایش پیدا کرده، اذعان 
کرد: مجلس شورای اسالمی ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر برای تقویت بنیه نظامی اختصاص داد که جهش خیلی بزرگی 

محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد:

بودجه۱میلیاردو۳۰۰میلیوندالریدفاعیایراندرسال96

خبر آنالین: محمدرضا تابش، نماینده اصالح طلب مجلس 
دهم در تحلیل و ارزیابی نتیجه انتخابات اردیبهشت 9۶ و با 
اشاره به رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که 
موجب شد اصالح طلبان پیشتاز شوند، گفت: اصولگرایان طی 
مقطعی هر سه قوه را در دست داشتند و در این برهه زمانی 
به دلیل عملکرد نامناســبی که داشتند موجب شدند نوعی 
نارضایتی نســبت به این جریان در میان مردم ایجاد شود؛ 
برای همین مردم در انتخابات ســال 92 ریاست جمهوری 

را به اصالح طلبان منتقل کردند و به دنبال آن در ســال 9۴ 
اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار اصالح طلبان قرار 
دادند. در انتخابات اخیر هم عالوه بر مجوز برای ادامه دولت، 
شوراهای شهر را در کالن شهرها که بیشتر ماهیت سیاسی 

پیدا می کند، در اختیار اصالح طلبان قرار دادند.
او ادامه داد: در مقابل نارضایتی ایجاد شده نسبت به عملکرد 
اصولگرایان، امید مردم معطوف شد به اصالح طلبان و اعتماد 
آنها به این جریان برای محقق کردن مطالبات شــان نتیجه 

انتخابات در چهار سال گذشته را رقم زده است؛ مطالباتی که 
در رأس آن رفع فساد و تبعیض و... قرار دارد.

این عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مردم در این انتخابات 
با اصالح طلبان اتمام حجت کردند تا دیگر بهانه ای نباشد. 

آنهــا مجلس، ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر را 
به اصالح طلبــان دادند تــا دیگر نگوییم قدرت در دســت 
 نداشــتیم؛ لذا امروز وظیفه اصالح طلبان ســنگین تر شده 

است.
تابش افزود: اصالح طلبان باید تا جای ممکن مطالبات مردم 
را محقق سازند و از این اقبال و اعتمادی که ایجاد شده است 

به خوبی صیانت کنند.

تابش: 

مردم با اصالح طلبان اتمام حجت کردند
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نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس با اشــاره به عدم استقبال 
اصناف از صندوق هــای مکانیزه فروش، گفت: افزایش هر ســاله 
مالیات ها با وجود رکود اقتصادی سبب دلسردی تولیدکنندگان و 
واحدهای صنفی می شود.سید محمدجواد ابطحی  با اشاره به بحث 
فرار مالیاتی، اظهار داشــت: فرار مالیاتی درحد پولشویی مقوله ای 
قابل تشکیک اســت و شــرکت ها، کارخانه ها و افرادی با شیوه و 
راه های مختلف تعیین می کنند که مالیــات نپردازند. وی با تاکید 
بر اینکه قوانین ما اصوال مشکل دارد، افزود: فرار مالیاتی ها به نقص 
قانون ها، عملکرد برخی خط ممیزها و عدم بازرسی ها باز می گردد 
و این مسئله امری معلوم شــده که البته در استان اصفهان نیست 
و اســتان های دیگر هم به همین منوال وجود دارد.نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس در پاســخ به اینکه میزان فرار مالیاتی در 
استان اصفهان و کشور چقدر است، بیان داشت: از میزان آن اطالع 
ندارم، اما افرادی که تحت پوشش برخی امور خیریه ها هستند فرار 
مالیاتی دارند.وی ادامه داد: در کشــور هم ارقام مختلفی برای فرار 
مالیاتی عنوان می شود، اما مستندات آن کافی نیست که بر آنها بتوان 
تکیه کرد، ولی آنچه مقامات ســازمان امور مالیاتی بیان می کنند 

مطالبات سنگین و از چندین هزار میلیارد تومان فراتر است.

با مسئوالن

کافه اقتصاد

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا اظهار کرد: ماموران 
انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان 
شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 

کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: این خــودرو حامل 40 کیســه انواع پتوی 

خارجی فاقد مدارک مثبته گمرکی بود.
حمید امیرخانی تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش 
محموله کشف شده را دو میلیارد ریال اعالم کرده اند که 
در این رابطه راننده خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: قاچاق کاال به تولیدات 
داخلی کشور ضربه مســتقیم می زند که از تمام مردم 
تقاضا می شود هرگونه اخبار در خصوص کاالی قاچاق را 

از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی 
نیروی کار همواره یکی از اولویت های معاونت روابط کار اســت از تداوم 

رایزنی ها برای بازگشت الیحه اصالح قانون کار خبرداد.
احمد مشیریان با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران همواره به 
عنوان یکی از برنامه های معاونت روابط کار وزارتخانه در دولت دوازدهم در 
دستور کار است گفت: در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی 
از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد که سازوکار اجرایی آن 
نیز ادامه دارد.وی با اطمینان به جامعه کارگری مبنی بر بازگشت هر چه 
سریع تر الیحه اصالح قانون کار گفت: پس از بازپس گیری الیحه اصالح 
قانون کار از مجلس سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی 
)دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان( برای تنظیم و تدوین قانون 

کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: طرح های بسیاری طی 
سالیان متمادی در این استان ناتمام و تعطیل شده بود، اما طی دوسال 
اخیر و با پیگیری های مســتمر، این طرح ها تعییــن تکلیف و دوباره 

فعال شدند.
حجت ا... غالمی افزود: کنارگذر شرق و غرب اصفهان، تملک کارخانه 
ریســباف به مســاحت 70 هزار مترمربع برای ایجاد فضای مناسب 
شهری و انتخاب سرمایه گذار به منظور احداث آزاد راه اصفهان - شیراز 
و تبدیل بزرگراه ها به آزاد راه ها از جمله پروژه هایی بود که طی دو سال 

گذشته در این استان دوباره فعال و پیگیری شده است.
وی افزود: طی دو ســال اخیر بیش از یک هزار میلیارد تومان در قالب 
 طرح های مشــارکتی با بخش خصوصی به این پــروژه ها اختصاص 

یافت.

ساماندهی قراردادهای 
 موقت کار با تامین

 امنیت شغلی

فعالیت دوباره طرح های 
 ناتمام 

راه و شهرسازی

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: صادرکنندگان دیگر نیازی به 
حضور و مراجعه به گمرک اصفهان ندارند.

اسدا... احمدی ونهری، مدیرکل گمرک اصفهان بیان داشت: 
در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک، صادرات 
تولیدکنندگان اســتان اصفهان با حداقل تشریفات گمرکی 

انجام می گیرد.
مدیرکل گمرک اصفهان در خصــوص اجرای قابلیت جدید 
ســامانه جامع امور گمرکی ابراز داشت: شرکت های تولیدی 
استان اصفهان که درخواســت ارزیابی در محل جهت رویه 
صادرات دارند پس از اخذ شــماره ارزیابی از ســامانه پنجره 
تجارت فرامرزی، کلیه تشریفات گمرکی توسط اظهارکننده 

انجام می شود. 
احمدی ونهری در تشریح این قابلیت جدید تشریفات صادرات 
کاال )ارزیابی در محل( اذعان داشــت: در این راستا 90 درصد 
اظهارنامه های صادراتــی ارزیابی در محل گمرک اصفهان در 
مسیر سبز و 10 درصد مابقی نیز در مسیر زرد قرار می گیرند و 
بدون نیاز به بازرسی فیزیکی در گمرک مبدأ کاال به مقصد مرز 
خروج ارسال می شود و در صورت نیاز به بازرسی کاال در مرز 

خروج صورت می گیرد.
وی در خصوص کاهش هزینه های صادرکنندگان کاال گفت: 
کلیه هزینه های گمرکی که در گذشــته شــامل )دیماند و 
ماموریت( برای اظهارنامه های صادراتــی )ارزیابی در محل( 

دریافت می شد، حذف شــد. احمدی ونهری در زمینه صدور 
بیجک برای حامل های صادراتی خاطرنشان کرد: صدور بیجک 
نیز از طریق سامانه پنجره تجارت فرامرزی توسط صاحب کاال 

و اظهارکننده صورت می پذیرد.
مدیرکل گمرک اصفهان ضمن بیان اعتمــاد کامل گمرک 
به صادرکنندگان کاال تاکید کرد: بــا راه اندازی این قابلیت در 
گمرکات استان اصفهان عالوه بر تســریع عملیات گمرکی، 
نیازی به حضور صاحب کاال و یا نماینده وی در گمرک اصفهان 

نیست و در نتیجه هزینه و زمان صادرات کاال کاهش می یابد.
شایان ذکر است در سال گذشــته روزانه به  طور متوسط بالغ  
بر 3500 تــن کاال از طریق گمرکات اســتان اصفهان صادر 

شده است.

استاندار اصفهان گفت: در راســتای اجرای برنامه جامع 
کاهش آلودگی هوای استان، امسال همه عزم خود را جزم 
کرده ایم تا با همکاری مدیریت شــهری و با کمک نظام 
مهندسی ساختمان مباحث 19 و 22 را در استان اجرایی 
کنیم و بتوانیم عملکرد خود را در کاهش مصرف انرژی و 

کاهش آلودگی افزایش دهیم.
رسول زرگرپور در کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان 
اظهارکرد: یکی از اصلی ترین چالش های استان که هم از 
لحاظ علمی احصا شــده و هم مطالبه جدی مردم بوده، 

مسائل زیست محیطی است.
وی با بیان اینکه در بحث مسائل زیست محیطی مهم ترین 
چالش آلودگی هواســت، افزود: اصفهان در ســال 92 
آلوده ترین استان کشور بود و به همین دلیل برنامه جامع 
کنترل کیفی و کاهش آلودگی هوا با مشــارکت دانشگاه 

صنعتی و دانشگاه اصفهان تدوین و به اجرا گذاشته شد.
استاندار اصفهان گفت: براســاس برآورد سازمان محیط 
زیست این طرح موفق ترین طرح کاهش آلودگی هوا در 
کشــور بوده و نتایج آن به گونه ای است که میزان هوای 
سالم سال 95 نسبت به ســال 92 حدود 3 برابر شده و از 

107 روز به 287 روز رسیده است.
وی یادآور شــد: میزان غلظــت آالینده هــای با حجم 
2/5میکرون نیز به صورت میانگین ســاالنه از 48 واحد 

به 29 واحد کاهش یافته که از میزان 35 واحد به پایین 
به عنوان مرحله ایمن و ســالمت محسوب می شود که 

عملکرد بسیار خوبی بوده است.
زرگرپور با بیان اینکه بیش از 30 دستگاه در اجرای این 
طرح مشارکت دارند، خاطرنشان کرد: برنامه ای که برای 
سال 95 پیش بینی شده بود با 74 درصد پیشرفت در حال 
اجراســت، گرچه راضی کننده است ولی مطلوب نیست 
چراکه بخشــی از این برنامه به تامین ناوگان عمومی از 
جمله تاکســی، اتوبوس و تعویض خودروهای فرسوده 
که از وظایف مدیریت شــهری بوده اختصاص یافته که 
 با وجــود تالش هــای صورت گرفته به نتیجــه مطلوب

 نرسیده است.

استانداراصفهان تاکید کرد:

طرح کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها دنبال شود

خبرگمرک
مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

تحولی بزرگ در تشریفات صادرات کاال

با توجه به آماری که از میان مصاحبه های مسئوالن کشور و 
مراکز رسمی آمارگیری به  دست آمده، اگر واردات برخی اقالم 
پرمصرف که در داخل نیز نمونه باکیفیت آن تولید می شود 

کاهش یابد؛ اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
اصالح الگوی مصــرف و در کنار آن کاهــش اتکا به مصرف 
کاالهای وارداتی طی همه این ســال ها، شاه بیت فرمایشات 
مقام معظم رهبری بوده و ایشان همیشه اولویت مصرف کاالی 

داخلی را متذکر شده اند.
مضاف بر آن  قانون، حداکثر استفاده از توان تولید داخلی در 
چند بند و استفاده از واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل 

وجود دارد را غیرقانونی اعالم کرده است.
ضرورت این امــر در تحقق اقتصاد مقاومتــی به قدری زیاد 
است که مقام معظم رهبری در اول فروردین امسال، واردات 
کاالهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد را حرام شرعی اعالم 
کردند. به  طور قطع، اقتصاد مقاومتی با خرید کاالهای ایرانی، 
فعال شدن واحدهای تولیدی نیمه فعال و دوری از اسراف و 

تجمل گرایی محقق می شود.
با توجه به آماری که از میان مصاحبه های مســئوالن کشور 
و مراکز رســمی آمارگیری به  دست  آمده اســت اگر واردات 
برخی اقالم پرمصرف که در داخل نیز نمونه باکیفیت آن تولید 
می شود، کاهش و فرهنگ استفاده از محصوالت داخلی ارتقا 
یابد حجم وسیعی از سرمایه به کشور بازگشته و اشتغال زایی 

برای جوانان صورت می گیرد.

در ادامه به بررسی نمونه های از صرفه جویی های ناشی از اصالح 
الگوی مصرف و ارتقای فرهنگ استفاده از محصوالت داخلی 

که منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود اشاره خواهد شد:
طبق آمار صنف نوشت افزار فروشان، ســاالنه 500 میلیون 
خودکار در کشــور مصرف می شــود که 400 میلیون از این 

تعداد، خودکار خارجی است.
اگر قیمت هر خودکار خارجی به طــور میانگین 500 تومان 
باشد، ساالنه مبلغی برابر با 200 میلیارد تومان صرف خرید 
خودکار خارجی می شود که این مبلغ می تواند 5 هزار شغل 

پایدار برای جوانان ایرانی فراهم کند.
بر اساس آمار مربوط به این صنف، به  طور متوسط حدود 30 
میلیون ایرانی از مسواک اســتفاده می کنند، اگر هر مسواک 
خارجی به  طور میانگین 3 هزار تومان قیمت داشــته باشد و 
مردم در سال 2 بار مسواک خود را عوض کنند، ایرانیان ساالنه 
برابر 180 میلیارد تومان از پول خود را صرف خرید مسواک 
می کنند. در صورتی  که این مبلغ صرف خرید مسواک داخلی 
شود، می توان 4 هزار و 500 شــغل برای افراد جویای کار به  

واسطه تغییر فرهنگ مصرف ایجاد کرد.
شامپوی خارجی یکی از مهم ترین اقالمی است که طرفداران 
زیادی دارد و بسیاری از افراد تنها به دلیل خارجی بودن این 
شــامپوها، متقاضی خرید این محصوالت هستند؛ بر اساس 
آماری که در دست است، به  طور میانگین هر ایرانی در ماه یک 

شامپو مصرف می کند.

در ســال 1394 واردات شامپو به کشــور ایران بیش از 27 
میلیون دالر و معادل 94 میلیارد تومان بوده است.

اگر این مبلغ صرف خرید شــامپوهای داخلی شود، 2 هزار و 
350 شغل در کشور ایجاد خواهد شــد که نمونه دیگری از 

زمینه های ایجاد اشتغال پایدار است.
تولید کفش یکی از مواردی است که کشور ایران از سال ها قبل 
در آن تبحر داشته و محصوالتی که در این زمینه عرضه  شده، 

بسیار باکیفیت و متنوع بوده است.
از دیرباز ایرانیان صادرکننده کفش به کشــورهای مختلف 
بوده اند و برند کفش ایرانی در میان کشورها شناخته شده بوده 
است ولی بر اساس آمارهایی که منتشر شده ساالنه یک هزار 
و 500 میلیارد تومان کفش به کشور وارد می شود که تنها 2 
درصد آن از مجاری قانونی وارد می شــود و مابقی به  صورت 

قاچاق وارد کشور می شود.
در صورتی  که اقدام به خریــد کفش های باکیفیت تر داخلی 
شود و کفش های قاچاق و وارداتی مصرف نشود، می توان بار 
دیگر این صنعت دیرینه را در داخل احیا کرد و 30 هزار کارگر 

را به کار بازگرداند.
در حال حاضر ســاالنه بیش از 120 میلیون شــعله المپ 

کم مصرف از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می شود.
با اینکه المپ ایرانی دارای کیفیت مطلوبی نسبت به نمونه های 
خارجی آن است، با این  حال میانگین واردات المپ کم مصرف 
در کشــور حدود 600 میلیارد تومان اســت که با این مبلغ 
می توان 15 هزار شغل برای جوانان ایرانی ایجاد کرد.در حال 
حاضر مبلغ واردات گوشت گاو از کشورهای دیگر برابر با یک 
هزار و 100 میلیارد تومان است که با این مبلغ می توان عالوه 

بر رونق بخــش دامداری، 
بیش از 28 هزار شغل پایدار 
برای جوانان ایرانی که آماده 

کار هستند، ایجاد کرد.
طبــق آمارهای رســمی، 
در طول ســال مبلغ 750 
میلیارد تومان صرف واردات 
چای در کشور می شود، این 
در حالــی اســت که چای 
تولید داخــل باکیفیت تر و 
ارزان تر از چــای خارجی 

است.
بر همیــن اســاس اگر در 
مبلغ خریــد چای خارجی 
صرفه جویی شود، می توان 
عالوه بر رونــق دادن به کار 

چای کاران شمال کشور، ســاالنه 20 هزار شغل پایدار برای 
جوانان ایجاد کرد.

سکه تمام بهار آزادی
11،880،000 ریال)طرح جدید(

6،580،000 ریالنیم سکه

3،730،000  ریالربع سکه

2،580،000 ریالسکه یک گرمی

1،150،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس انجمن قطعه سازان گفت: نیاز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل 
بازار باعث تولید نامرغوب و ورود قاچاق کاالی نامرغوب خارجی می شود.

رضا رضایی با اشاره به وجود 1000 قطعه ساز، گفت: فقط 600 شرکت قطعه ساز 
شناسایی شده اند که دارای کد و مقید به تولید قطعات داخلی با کیفیت هستند و 

این تولید کنندگان برای ما قابل رصد و کنترل می باشند.

وی با بیان اینکه 400 قطعه ســاز دیگر برای ما قابل شناســایی نیستند و جنس 
نامطلوب و تقلبی تولید می کنند، تاکید کرد: در حال حاضر وزارت صنایع بســیار 
سختگیرانه عمل می کنند و امیدواریم که تولیدات قطعه خودرو به سمت و سوی 

کیفیت مطلوب پیش رود و جلوی قاچاق گرفته شود.
 وی با اشاره به اینکه جنس قاچاق در بازار 33 درصد قیمت واقعی را کاهش می دهد، 

گفت: امیدواریم همه قطعات دارای شناسه تولید باشند.
رییس انجمن قطعه سازان از مصرف کنندگان خواست که قطعات داخلی با کیفیت 
مطلوب استفاده کنند و افزود: برخی مواقع واردکنندگان لوازم و قطعات خودرو در 

خارج از کشورقطعه خودرو را با بسته بندی و برند اصلی انجام می دهند که تشخیص 
تقلبی و اصل بودن آن به سختی صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه قطعه سازان قانونی و برند معروف کد شناسایی و کد رهگیری 
دارند، تصریح کرد: معضل اصلی، تولید نامطلوب و قاچاق اســت سال گذشته یک 
میلیون و 400 هزار خودرو تولید شده است که این حجم خودرو بیشتر از تولید خود 
به قطعات یدکی نیاز دارند. وی گفت: قطعات نامطلوب باید برگشــت داده شوند و 
روی خودرو سوار نشوند. رضایی بیان داشت: بیش از 17 نوع خودرو جدید به بازار 

می آید که براساس شرایط استاندارد تولید و قطعه سازی می شود.

کاالهای نامرغوب قاچاق به بازار لوازم خودرو رسید؛

بازار افسارگسیخته قطعات تقلبی خودرو

فرصت های بی نظیر اشتغال با مصرف کاالهای ایرانی

 MP3 / قیمت انواع مالتی مدیا پلیر
MP4 Player

بازار

Apple ipod touch 32G MD 714 اپل

 6,650,000
ریال

 6,720,000
ریال

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

دلسردی تولیدکنندگان با افزایش 
مالیات ها بدون خلق ثروت

محموله 2 میلیارد ریالی پتو 
درشهرضا توقیف شد

 Energy Sistem SPORT انرژی سیستم
2508

 1,650,000
ریال

 1,680,000
ریال

 Energy Sistem SLIM انرژی سیستم
3 8Gb

 1,470,000
ریال

 1,500,000
ریال

افزایش تولید فوالد خام و محصول در نخستین ماه سال ۹۶ 
میزان تولید فوالد خام کشور در نخستین ماه سال 96، 15 درصد رشد یافت، در همین 

حال تولید محصوالت فوالدی ایران نیز 17 درصد رشد پیدا کرد.

بر اساس بخشــنامه جدید ســازمان مالیاتی، امکان 
تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد.

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای تاکید کرد، 
با توجه به نام گذاری ســال 96به عنوان ســال اقتصاد 
مقاومتی، تولیدو اشــتغال امکان تقسیط مجدد بدهی 

مالیاتی واحدهای تولیدی وجود دارد.
در این بخشنامه آمده است بنا بر اختیار ماده 167 قانون 
مالیات های مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای 
تولیدی دارای مجــوز از مراجع زی ربــط که به دلیل 
مشــکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سر رسید 
مقرر را ندارند، ادارات مالیاتی ترتیبی را اتخاذ کنند تا  
امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مؤدیان مذکور در 
موارد عدم تامین وجه چک ها و ســفته های تسلیمی 

قبلی فارغ از تقسیط های قبلی فراهم شود.

با تداوم رکود و نبود نقدینگی؛

امکان تقسیط بدهی مالیاتی 
واحدهای تولیدی فراهم شد

 مقام معظم رهبری 
در اول فروردین 
امسال، واردات 

کاالهایی که مشابه 
داخلی آن وجود 

دارد را حرام شرعی 
اعالم کردند
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رونمایی از  پوستر جشنواره بین المللی فیلم کودک در اصفهان
مراسم رونمایی از پوستر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، امروز با حضور 
اصحاب فرهنگ و رسانه در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود. این جشنواره از 

٩ لغایت ١٥ تیرماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

قاب جادویی

تجربه نسبتا خوبی که از تماشای فیلم »نهنگ عنبر١« 
داشــتیم، آدم را مصمم می کند که قسمت دوم این 
فیلم را هم ببیند؛ اما متاسفانه بعد از تماشای »نهنگ 
عنبر2« با پدیده ای مواجه می شویم که احتماال بتوان 

گفت این فیلم جزو بدترین فیلم های امسال است.
در ســینمای ایران مانند تمام دنیــا وقتی فیلمی به 
فروش باالیی دســت پیدا می کند، فیلمساز تصمیم 
می گیرد بعد از چند ســال ادامه آن را هم بسازد؛ اما 
در آثار کمدی کمتر دیده شــده که یــک اثر بتواند 
موفقیت های قسمت نخست را تکرار کند و به همان 

میزان، لبخند را بر لب تماشاگران بنشاند. 
»نهنگ عنبر2 « بســیار بی کیفیت تر از قسمت اول 
این اثر بوده و تنها برای جذب پول در گیشه ساخته 

شده است. 
این فیلم، براســاس همان موضوعات و مفاهیمی که 
قسمت اول بر آن جوالن داده، پایه گذاری شده است؛ 
البته با این تفاوت که این مفاهیم در اینجا به صورت 
ضعیف تر بیان شده اند و به نظر می رسد سامان مقدم 

حوصله کمتری برای روایت داســتان تکراری اش به 
خرج داده است.

اولین مشکل فیلم، فیلم نامه ضعیف و بی فراز و فرود 
آن است که هر تماشــاگر با هر ذائقه ســینمایی را 
خسته می کند. اینکه رضا عطاران در نقش ارژنگ با 
همان کاراکتر شوخ و شــنگش، مدام نگران از دست 
دادن رویا )مهناز افشــار( با همان نوع دیالوگ گفتن 
و شکل و شمایل است و در پی این نگرانی تمام فیلم 
در فالش بک دنبال می شــود، اولین میخی است که 
فیلم نامه ضعیف مقدم بر بدنه داستان می کوبد و در 

ادامه شلختگی های آن بیشتر و بیشتر می شود.
کلیت فیلم دقیقا همان نهنگ عنبر١ اســت و مقدم 
بی هیچ تالشی برای جذاب ساختن قصه کمدی اش، 
تمام عناصر فیلم را در ورژن دوم تکرار می کند. مگر 
می شود دوباره به گذشته رابطه ارژنگ و رویا برگردیم 
و این بار با شــخصیت جدیدی به نام شهاب با بازی 
حسام نواب صفوی مواجه شــویم که در قسمت اول 
این فیلم حضور نداشته و اتفاقا دوست صمیمی ارژنگ 

و رویا و مســبب بخش عمده ای از اتفاقات گذشــته 
آنهاست؟! این شهاب که آن قدر هم در دوران جوانی 
این دو کاراکتر موثر بوده، در سری اول داستان کجا 
بود؟ این شــخصیت از کجا وارد داستان شد و چطور 
یک دفعه در طول داستان به حال خود رها شد تا رسید 

به سکانس آخر که دوباره بیننده او را می بیند؟!
اما گذشته از تمام اینها، اشکال اصلی نهنگ عنبر2، 
پایان بندی آن است؛ چراکه فیلم یک دفعه از لحظاتی 
شــاد به موقعیت دراماتیک تلخ می رسد؛ گویا مقدم 
یکباره تصمیــم می گیرد دقایقی از فیلــم را به یک 
ملودرام احساسی اختصاص دهد تا ضرباهنگ فیلم 
را بی دلیل دچار ســکته کند؛ بعد اما دلش نمی آید 
مخاطب را با ناراحتی از سالن خارج کند و دوباره فیلم 

را به روال سابقش برمی گرداند!
نهنگ عنبر 2، در مجموع فیلم خوبی نیست و جالب 
اینکه داستان هم مانند ســری اول آن به سرانجامی 
قطعی نمی رســد و پایان بندی اش نیــز هم جهت با 
مسیری که فیلم طی کرده، به ناکجا آباد ختم می شود.

فیلم تلویزیونی»بلوگا« و فیلم داستانی »تصمیم من«، از 
تولیدات شبکه یک هستند که به مرحله نهایی جشنواره 
فیلم شوالیه طالیی روســیه راه یافتند.تله فیلم بلوگا به 
کارگردانی مهدی جعفری و تهیــه کنندگی احمد زالی، 
حکایت صیادانی است که زندگی سخت و پر فراز و نشیبی 
دارند. فیلم داستانی »تصمیم من« هم به تهیه کنندگی 
مهناز آذین و نویسندگی و کارگردانی احسان عبدی پور، 
درباره یک کودک هشت ساله به نام آرش است که به دلیل 
عدم اعتماد به نفس در مدرسه، با زورگویی و باج خواهی 
یکی از همکالسی هایش مواجه می شود. فیلم داستانی 
تصمیم من در سیزدهمین جشنواره فیلم اتحادیه رادیو 
و تلویزیون های آسیا- اقیانوسیه که در آوریل 20١6 در 
مالزی برگزار شد نیز به عنوان بهترین فیلم انتخاب شده بود.
بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شوالیه طالیی 
روسیه، با شعار »آرمان های اخالقی، ارتقای روح بشر« از 22 
می آغاز شده و تا 3١ می 20١7 برابر با اول تا دهم خرداد 

١3٩6 در سواستوپول روسیه ادامه دارد.

برای نخستین بار، فیلم مستند »اصفهان« اثر حسین ترابی، در دانشگاه 
اصفهان اکران شد.

فیلم مستند اصفهان از سوی موزه اسناد و آلبوم های سلطنتی سعدآباد و با 
همکاری موزه عصارخانه شاهی و دانشگاه اصفهان و به مناسبت هفته موزه 
و میراث فرهنگی دیروز در سالن صائب، واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه 
اصفهان و همچنین در ســالن همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری 

اصفهان نمایش داده شد.
همچنین نمایشگاهی با عنوان »اصفهان در آینه اسناد سعدآباد« با موضوع 
عکس های اصفهان در آلبوم های سلطنتی کاخ سعدآباد، در گالری شماره 
یک کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گشایش یافت که عالقه مندان 
می توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه بجز ایام تعطیل ساعت ٩ تا 

١٩ به این گالری مراجعه کنند.

اجرای نمایش »جسدهای پستی« به نویســندگی داریو فو و کارگردانی 
ایمان جالل تا ٥ خرداد ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان تمدید 
شد.»جسدهای پستی« یک نمایش گروتسک است که در  آن موضوع مرگ 
به صورت خنده آوری به تصویر کشیده می شود. ایمان جالل، کارگردان 
نمایش در مورد آن می گوید:  »اگر چه در این نمایش طنزی وجود دارد که 
بعضی مناسبت های غلط اجتماعی را در ایتالیا مورد نقد قرار می دهد اما 
موضوعات ارائه شده آن قابل تطبیق با هر جامعه ای است؛  مثل پرداختن به 
مسئله طالق و کاغذ بازی های اداری و مواجهه با انسان هایی که برای رسیدن 
به مقاصد خود دست به هر کاری می زنند.  این نمایش پر از اتفاقات مفرح و 
متفاوت است که می تواند هر تماشاگری را به خود جذب کند.« عالقه مندان 
برای دیدن این نمایش که به تازگی تا ٥ خرداد ماه تمدید شــده اســت 
می توانند هر شب ساعت 20 به سالن اصلی مجتمع فرشچیان مراجعه کنند.

اکران مستند »اصفهان« 
برای نخستین بار

تمدید اجرای نمایش 
»جسدهای پستی« 

راهیابی دو اثر از شبکه یک به »نهنگ عنبر2«؛ هجو  یا کمدی؟
مرحله نهایی جشنواره روسی

 واکنش »کوروش سلیمانی«
به حضور ترامپ در عربستان

کوروش ســلیمانی با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
کور خوانده اید... شما اسلحه پرستان کاسبکار و جنگ طلب، با این 
هیبت های خبیث نمی توانید »ایران« عزیز ما را منزوی کنید؛ لطفا 
برای الپوشــانی صد و ده میلیارد خرید و فروش اسلحه تان دنبال 

توجیه بهتری باشید...

بیژن بیرنگ، نویسنده و کارگردان، درخصوص چگونگی 
نزدیک شــدن فیلمســاز به زبان و دنیــای کودکان و 
نوجوانان، اظهار داشــت: باید بتوان با مخاطب ارتباط 
برقرار کرد، چون اصل و پایه کار رسانه بر مبنای برقراری 

ارتباط و هدف قرار دادن مخاطب است.
وی ادامه داد: این برقراری ارتباط برای مخاطب کودک 
پیچیده تر می شود و برای ساختن فیلمی در ژانر کودک 
نیاز به مطالعه و تحقیق داریــم و نمی توانیم بدون علم 
و آگاهی از این فضا فیلم بســازیم؛ بلکه برای ســاخت 
فیلم در این گونه ســینمایی، باید راجع به بازار فیلم و 

مخاطب شناسی تحقیق و بررسی داشته باشیم.
بیرنگ گفت: نکته مهم تر نیازسنجی است. باید ببینیم 
که بچه ها نیازمند شــنیدن و تماشــای چه مسائلی 
هستند تا برمبنای نیاز آنها، مســائلی را برایشان بازگو 
کنیم. رسیدن به این نقطه هم تنها با تحقیق و مطالعه 

میسر می شود.
این کارگردان در خصوص وضعیت این روزهای سینمای 
کودک اظهار داشــت: در حال حاضر سینمای کودکی 
وجود ندارد و زمانی که کودک حتی ســالن سینما هم 

ندارد، ما چگونه می توانیم برایش فیلم نشان دهیم.

ایجاد سالن سینمای اختصاصی 
برای کودکان ضروری است

احداث مجموعه 
فرهنگی- ورزشی 

گلستان به نیمه رسید

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: احداث مجموعه فرهنگی- ورزشی و فضای سبز گلستان تاکنون ٥0 درصد پیشرفت داشته است.
علی اصغر شاطوری  اظهار کرد: مجموعه فرهنگی- ورزشی و فضای سبز گلستان، یکی از پروژه های شاخص منطقه اســت که به درخواست اهالی خیابان گلستان 
 با مساحت ١8 هزار متر مربع  در دست اجراست. وی با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون ٥0 درصد پیشرفت داشته اســت، ادامه داد: عملیات اجرایی این مجموعه 

تا شهریور ماه سال جاری تکمیل می شود.
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار، تملک و بازگشایی گلوگاه ها و روان بخشی کوی بیمارستان 

فیض- خیابان ادیب و خیابان رضاعباسی انجام می شود.
شاطوری با اشاره به اینکه احداث و تملک خیابان رضازاده در سال جاری اجرایی می شود، خاطرنشان کرد: همچنین ساماندهی خیابان پرستار در سال جاری عملیاتی 

می شود.

         آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از شرکتهای 
دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز یکشنبه مورخ ١3٩6/3/8  به پایگاه 

ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهاد ها تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 1396/3/20      
  گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز شنبه مورخ 1396/3/20

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد تلفن: 36681068- 031

شماره 
مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(محل اجراموضوع پروژهمناقصه

در مناقصه )ریال(
رتبه مورد 

نیاز

96/3
احداث پایگاه سالمت پروین 

اعتصامی
 جوی آباد 

5 ابنیه5/409/427/779271/000/000)خمینی شهر(

96/4
احداث سالن اجتماعات آموزش 

5 ابنیه4/692/789/411235/000/000قرطمان )خمینی شهر(بهداشت عمومی

96/5

روکش آسفالت معابر، محالت 
زینبیه و دارک )اصفهان( 

و جوی آباد، وازیچه و 
قرطمان)خمینی شهر(

محالت زینبیه و دارک 
)اصفهان( و جوی آباد، وازیچه 

و قرطمان) خمینی شهر(
5 راه و 19/235/015/383962/000/000

ترابری

 یک مرحله ای شماره 96/3/ ن و 96/4/ ن و 96/5 ن

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان، از برگزاری همایش گویش های منطقه شرق استان 
اصفهان خبر داد. به مناسبت روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث 
فرهنگی، نشست اعضای انجمن موزه داران استان اصفهان با 
حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان، در خانه دهدشتی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان اظهارداشت: حضور در میان اعضای 
انجمن موزه داران استان اصفهان، از یک طرف به دلیل وجاهت 
شخصیت های ارزشــمند مجموعه و ازســوی دیگر به دلیل 
فعالیت های آن، همیشه برای ما توفیق محسوب می شود و انگیزه 
ما را برای فعالیت افزایش می دهــد. فریدون اله یاری افزود: ما 

درصدد هستیم که با همکاری انجمن موزه داران استان، همایش 
گویش های منطقه شرق استان را به عنوان یکی از فعالیت های 
ویژه انجمن به انجام برسانیم. این موضوع در پژوهشگاه میراث 
فرهنگی با حضور دکتر سیدمحمد بهشتی نیز مطرح شده و یکی 
از حوزه هایی که آقای بهشتی عالقه مندی خود را نسبت به آن 
نشان دادند، مبحث تدوین اطلس هاست که به نظر من یکی از 
آنها می تواند تدوین اطلس گویش های استان باشد که امیدواریم 

به عنوان یک برنامه در دستور کار استان قرار گیرد.

همایش گویش های منطقه شرق استان اصفهان برگزار می شود

نوبت اول

پوران درخشنده کارگردان سینما، فیلمی با عنوان »هیس! پسرها 
گریه نمی کنند« با محوریت مسائل و 

مشکالت پسران می سازد.
پوران درخشــنده کارگردان سینما 
دربــاره جدیدتریــن فعالیت هــای 
خود گفت: من بعد از ســاخت فیلم 
ســینمایی »هیس! دخترهــا فریاد 
نمی زننــد« قــول داده بــودم درباره 
مسائلی که پســرها دچار آن هستند، 
فیلمی بسازم؛ بنابراین مشغول پژوهش 
روی این موضوع هســتم و فیلمی با عنوان »هیس! پســرها گریه 
نمی کنند« را می ســازم. وی افزود: من به آسیب شناسی درباره 
مسائل و مشــکالت پســرها پرداخته ام و هنوز هم در حال انجام 
تحقیق و نگارش درباره این موضوعات هســتم و نگارش فیلم نامه 

این اثر به پایان نرسیده است.
درخشــنده عنوان کرد: به احتمال زیاد در فصل تابستان شروع به 
ساخت فیلم می کنم و تالش دارم »هیس! پسرها گریه نمی کنند« 

را به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر برسانم.
این کارگردان در پایان با اشــاره فیلم دیگرش با عنوان »زیر سقف 
دودی« بیان کرد: این فیلم در عیدفطر اکران می شود و حوزه هنری 

مسئولیت پخش آن را به عهده دارد.

 جدیدترین خبر از فیلم 
»هیس! پسرها گریه نمی کنند« 

چهره ها

علی انصاریان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: سالم... فیلم 
سینمایی »چســب زخم«؛ بازیگران: آشا 
محرابی، علی انصاریان، مریم آهنگر، حامد 
حسینی و ...؛ نویسنده و کارگردان: کریم 
فرشــاد؛ مدیر فیلم برداری : سید جواد 
موسوی؛ دستیار یک و برنامه ریز: ناصر 
فرشاد؛ مدیر صدابرداری: شهریار عادلی؛ 
مدیر تولید: حامد حسینی؛ جانشین تولید: 
حسین بیانی؛ طراح گریم: سارا برزگر؛ طراح 
صحنه: هادی آغشــلویی؛ منشی صحنه: 
مهرداد رنجی؛ مدیر تدارکات: خلیل اسکندانی و عکاس: امیر اشک خونی

امیر: خانم دکتر من عاشــق شــمام، مگه نمی شــه یه دیوونه عاشق 
روان پزشکش بشه؟ حاال که شده، منم آدمم، منم دل دارم، منم نفس 

می کشم، منم حس دارم فیروزه؛ پس می تونم عاشق باشم...

»علی انصاریان« نقش مردی 
عاشق پیشه را بازی می کند

پرویز پرستویی: 

انتخابات تمام شد؛ به جای تحقیر و 
عصبیت، صفوفمان را فشرده تر کنیم

پرویز پرســتویی بازیگــر ســینما و تلویزیون به امضــای قرارداد 
١١0میلیارد دالری آمریکا برای فروش سالح به عربستان واکنش 

تندی نشان داد. پرستویی نوشت:
زیرگوش ما ترامپ درست در روز انتخابات ما به عربستان رفت و پس 
از امضای تنها یک فقره قرارداد یکصــد و ده میلیارد دالری فروش 
اســلحه به دموکراتیک ترین دولت منطقه، به رقص شمشیرشان 

پیوست.
عادل الجبیر وزیرخارجه عربســتان هم در حضور هیئت ترامپ  و 

خبرنگارانش گفت ایران الیق رفتار محترمانه نیست .
چند ماه پیش شاعر زن عراقی وقتی وزارت خارجه عربستان انتخابات 

کشورش عراق را زیر سوال برد، چنین جوابی به او داد:
تنها انتخابات شما وقتی بود که قبایلتان برای کشتن پیامبر، مشورت 

دسته جمعی کردند.
اکنون زیرگوش ما دشمنان یکصد وده میلیارد اسباب بازی خرید و 

فروش نکرده اند تا به آن نگاه کنند.
انتخابات تمام شد؛ به جای تحقیر و عصبیت، صفوفمان را فشرده تر 
کنیم. هزاران سال است که ما یک ملت بوده و هستیم؛ این را فراموش 

نکنیم!

اینستاگردی

تئاتر

نمایش »سالن شماره صفر« به کارگردانی کیانوش ابراهیمی و حمیدرضا یحیی آبادی 
از دیروز شروع شده و تا ١2 خرداد ماه در تماشاخانه اصفهان روی صحنه می رود.

نویسنده و کارگردان این نمایش، در گفت وگو با ایمنا در مورد جزئیات آن گفت: »سالن 
شماره صفر« روایتگر داستان زنی اســت که با انگیزه قبلی وارد آزمایشگاهی شده و 
متوجه می شود که در این آزمایشگاه و در راستای اهداف پلید آن، روی افراد بی هویت 
آزمایش های غیرقانونی انجام می شود. زن پس از آشنایی با روند کار این سازمان، با 
ترفندی از آنجا خارج می شود تا آن را از بین ببرد.کیانوش ابراهیمی تصریح کرد: در 
طول این نمایش با پنج شخصیت سر و کار داریم که هر کدام از آنها نماینده قشری از 
جامعه هستند و آزمایش هایی که روی آنها انجام می شود در واقع استعاره از محکی 
است که همه ما انسان ها در جامعه به آن برمی خوریم و این به تصمیم ما بستگی دارد 

که چگونه بخواهیم در برابر فشارهای جامعه ایستادگی کنیم.
وی افزود: باید این نکته را بگویم که در »سالن شماره صفر« شخصیت اصلی نمایش 
از بیماری اسکیزو افکتیو رنج می برد و این بیماری به گونه ای است که باعث می شود 
فرد بیمار، توهم های خویش را به صورت شفاف و واقعی ببیند. ابراهیمی با اشاره به 
نام عوامل گفت: در این نمایش بازیگرانی چون حمید رضا یحیی آبادی، مهسا فهیم 
پور، ریحانه ناجی، امیر حسین خامسی پور، رضا معینی کیا و نوید تجلی ایفای نقش 
می کنند و بهاره آقا داود نیز دستیار کارگردانی آن را بر عهده دارد؛ نویسندگی کار نیز بر 
عهده اینجانب بوده است.  وی در پایان اظهار داشت: مراسم افتتاحیه و رونمایی از پوستر 
این نمایش  اول خرداد در تماشاخانه اصفهان برگزار شد و عالقه مندان برای دیدن این 
نمایش تا ١2 خرداد ماه فرصت دارند با تهیه بلیت از سایت پارتاک تیکت، هر شب رأس 

ساعت 20 به تماشاخانه اصفهان مراجعه کنند.

تا 12 خرداد ماه؛

شاهد »سالن شماره صفر« در تماشاخانه 
اصفهان باشید

م الف: 42778
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 تلگرام و واتس اپ در روسیه 
فیلتر می شود!

گوگل: 

سیستم عامل فیوژا جایگزین اندروید 
نخواهد شد

دسترســی به پیام رســان تلگرام و واتس اپ در روســیه متوقف 
می شــود. کاربران و مدیــران تلگرام روســیه از پــاول دوروف، 
بنیانگذار شبکه پیام رســان تلگرام خواسته اند تا اجازه ندهد روند 

خدمات رسانی تلگرام در روسیه مسدود شود.
ســرویس نظارت بــر فناوری هــای اطالعاتی و ارتبــاط جمعی 
 روسیه، هفته گذشته اعالم کرد که دسترسی به تلگرام در روسیه 
در صورت امتناع صاحب آن از همکاری با این نهاد دولتی مسدود 

می شود.
براساس قانون روســیه، تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی 
موظف اند پایگاه  داده های کاربران خود در روسیه را در خاک این 
کشور راه اندازی کنند تا از احتمال انتشار غیرقانونی اطالعات به 
دیگر کشورها جلوگیری شود. این نهاد نظارتی روسیه تاکید کرده 
تاکنون هیچ پاســخی از طرف صاحب تلگرام دریافت نکرده است 
و طبق قانون یک درخواســت دیگر برای وی ارسال می کند و اگر 
مجددا پاسخی دریافت نشود، دسترسی به تلگرام مسدود خواهد 
شد. چندی پیش روسیه روند مسدود کردن شبکه های پیام رسان 
اینترنتی را که اطالعات خود را در روسیه نگهداری نمی کنند آغاز 
کرده که از آن جمله می توان به وی چت، بلک بری مسنجر، الین، 
زیلو و ایمو اشــاره کرد. همچنین سال گذشــته شبکه اجتماعی 
لینکدین هم به دلیل ممانعت از انتقال ســرورهای خود به خاک 

روسیه، در این کشور فیلتر شد.

گوگل که از چندی پیش در حال توسعه سیستم عامل فیوژاست، 
اکنون می گوید این سیستم عامل جایگزین اندروید نمی شود.

در ماه آگوســت گذشــته، اولین بار خبرهایی از سیســتم  عامل 
 جدید گوگل با نام فیوژا )Fuchsia( منتشــر شــد. در کنفرانس 
Google IO 2017، دیو برک، اطالعات بیشــتری از این سیستم 
عامل در اختیار کاربران قــرار داد. حدس اولیه ایــن بود که فیوژا 
جایگزین اندروید یا سیستم  عامل کروم یا هر دو خواهد شد. گوگل 
اطالعات زیادی از این سیستم عامل منتشر نکرده است؛ اما می دانیم 
که این سیســتم عامل از ابتدا توســط گوگل طراحی شده و روی 
گجت های مدرن اجرا می شــود. اما گوگل می گوید فیوژا جایگزین 

اندروید نمی شود. 
دیو برک  می گوید: فیوژا یک پروژه آزمایشــی است که در مراحل 
ابتدایی قرار دارد. ما پروژه های زیادی در گوگل داریم. تنها چیزی 
که می توانم بگویم این است که فیوژا متن باز است و همانند بسیاری 
از پروژه های آزمایشی، تغییر شکل خواهد داد. افراد بسیار باهوشی 
روی این پروژه کار می کنند. هیجان انگیز است که ببینیم سرانجام 

آن چه می شود؛ اما مطمئنا از اندروید مستقل خواهد بود.

علم پژوهی

برای اولین بار دانشمندان شواهدی مبنی بر وجود یک 
میدان مغناطیسی با گستره بین کهکشانی پیدا کردند 
که در واقع نزدیک ترین پیوند میان دو کهکشان است.

پل مغناطیسی یک جریان عظیم گازی خنثی است که 
بین دو کهکشــان قرار دارد و این فاصله چیزی برابر با 
75000 سال نوری است؛ ابرهای مغناطیسی بزرگ و 
کوچک که محققان به وجود این ابرها در فاصله میان 

دوکهکشان اظهار داشته اند. 
در واقع این میدان مغناطیســی عظیــم پلی میان دو 

کهکشان است.
پژوهشــگر جین کاچمارک از دانشگاه ســیدنی، بر 
این موضوع تاکید داشــته اســت که این میدان های 
مغناطیسی بزرگ میان کهکشان ها وجود داشته اند و 

عمر آنها کم نیست. 
محققان مدت هــا در مــورد پل های مغناطیســی 
تحقیق هایی کرده اند که این مسیر با یک یا چند ستاره 
مشخص شــده اســت اما تا به حال تعداد کمی از این 

ابرهای مغناطیسی شناخته شده اند.
در واقع ایــن پل هــا چیزی شــبیه به کابــل های 
 تلفنی هســتند کــه دو کهکشــان را به هــم متصل

 می کنند.
برایان گانسلر، از محققان دانشگاه تورنتو اظهار داشته 
که در واقع این پل ها در همه جای آسمان قرار دارند و 
هنوز ما نتوانسته ایم تمام این پل ها و قابلیت های آنها 

را کشف کنیم. 
در واقع ایــن میدان هــای مغناطیســی کیهانی، بر 
سازه های فضایی و سیگنال های رادیویی نیز تاثیر می 
گذارد. حتی در بسیاری از موارد این میدان ها بر امواج 

دریافتی هواپیماها نیز تاثیر دارد.
در واقع این پل ها شــبیه به بســتری است که مسیر 
را برای امواج بــاز می کند و باعث می شــود راحت تر 
 و بهتــر، از یک مرکز بــه مرکــز دیگر انتقــال پیدا 

کنند.

فناورانه

6 دانشجوی مهندســی در موسسه تکنولوژی ماساچوســت، دستگاه قابل 
حملی را طراحی کرده اند که متن را به خط بریل تبدیل می کند.

نمونه اولیه این وسیله در یک هکاتون 15 ساعته در اوایل سال 2016 ساخته 
شد. پس از آن، این وســیله که »المســه« یا » Tactile« نامیده می شود، 
دستخوش تغییرات بسیاری شــده؛ در حال حاضر سایز این وسیله کاهش 

یافته است تا قابل حمل باشد.
آنچه »المســه« را از دیگر مترجمان خط بریل جــدا می کند، قیمت پایین 
آن اســت. اکثر وســایل ترجمه خط بریل موجود در بازار گران قیمت بوده 
 و تنها قادر به ترجمه متونی هســتند که به صورت دیجیتالی در دســترس 
باشد. برای مثال، دســتگاه »انســان افزار Braillant« به یک کامپیوتر یا 
موبایل وصل می شود تا متن را به خط بریل ترجمه کند. سازندگان »المسه« 

امیدوارند که قیمت دستگاه شان برای فروش کمتر از 200 دالر شود.
با این حال، »المسه« که طی دو سال در دســترس قرار می گیرد، می تواند 
هر کتابی در هر کتابخانه ای را به خط بریل ترجمــه کند و در اختیار کاربر 
 قرار دهد. این دســتگاه حتی یادگیری خط بریل را نیز برای کاربر آسان تر 

می سازد.

 ساخت مترجم قابل حملی که متن 
را به خط بریل تبدیل می کند

گوجه فرنگی های متفاوتی  در راه است

دانشمندان با تکیه بر جهش های ژنتیکی طبیعی به دنبال تولید گوجه فرنگی های 
مرغوب تری هستند. این نوآوری به تحولی بزرگ در صنایع کشاورزی و تولیدات 
غذایی منجر خواهد شد. رویدادی طبیعی که به عنوان جهش ژنتیکی طبیعی 
شناخته می شــود اکنون به چراغ راه دانشمندان در توســعه پروژه ای تبدیل 
شــده که می تواند صنایع غذایی جهان را دســتخوش انقالبــی اثرگذار کند. 
 گروهی از دانشــمندان در مطالعه ای جامع که به تازگی در نشــریه تخصصی
 Cell Press منتشر شده، به موضوع جهش ژنتیکی پرداخته و این موضوع را مورد 
بررسی قرار می دهند که از این نکته برای تحول در پرورش گیاهان و محصوالت 

کشاورزی پرمصرف استفاده شود.
یکی از مهم ترین محصوالتی که مدنظر دانشمندان قرار دارد گوجه فرنگی است. 
آنها به دنبال استفاده از این نوع جهش های ژنتیکی هستند تا محصوالت موثرتر و 

مرغوب تری را تولید و روانه بازارهای جهانی کنند.
نکته جالب اینجاست که گوجه فرنگی های امروزی نتیجه جهش ژنتیکی است 
که در کشاورزی ۸ تا 10 هزار سال گذشته روی داده است. گوجه فرنگی هایی که 
پیش از آن در زمین می روییده، کوچک تر و تیره تر بوده و بی شباهت به میوه ای 

همچون توت فرنگی نبوده است.

محققان اصفهانی، گلدان هوشمند، هوشمندساز گلدان و فضای سبز مبتنی بر 
اینترنت اشیا را تجاری سازی کردند.

مدیرعامل شــرکت دانش بنیان مجری این طرح گفت: گلدان هوشــمند، 
هوشمندساز گلدان و فضای سبز مبتنی بر اینترنت اشیا ) IOT (، در برگیرنده 
دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است که شش محقق شرکت دانش بنیان 
فناوری هوشمند توســعه راهبرد کوشا)توراکو( مســتقر در شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان، آن را بومی سازی و تجاری سازی کردند.
محمدرضا محمدی خروشانی افزود: نرم افزار این سامانه برای نظارت و کنترل 
از راه دور طراحی شده و قادر است هر تعداد گلدان را از طریق اینترنت یا شبکه 

خانگی مدیریت کند.
وی افزود: این سیســتم در بخش ســخت افــزاری مجهز به حســگرهای 
رطوبت سنج، ســنجش نور محیطی، دما و ســطح آب مخزن است که درون 
دستگاه تعبیه شده  و دست کم  یک  یا چند حسگر نیز درون خاک گلدان است.
 این پژوهشــگر اصفهانــی گفت: این ســامانه در صــورت تعبیــه، قابلیت 
کنترل سیستم گرمایشی و سرمایشــی و کنترلر باز و بسته کردن پنجره ها، 

می تواند هوشمند دمای محیط را مناسب با شرایط گیاه تنظیم کند.

طراحی گلدان هوشمند مراقبت اینترنتی 
گل ها در اصفهان

هوش سنج

گاو ماده ای داریم که در آغاز هر ســال، یک گوساله 
ماده به دنیا می آورد. هر گوســاله نیز از سال چهارم 
زندگی خود، در ابتدای هر ســال گوساله ماده ای به 
دنیا می آورد. در طول بیســت سال چند گاو خواهیم 

داشت؟

پاسخ معمای بیشترین و کمترین اعداد بین یک تا 
هزار: بیشترین رقمی که تکرار شده رقم 1 است که 
تعداد آنها برابر با 301 می شود. کمترین رقمی هم 
که تکرار شده رقم صفر اســت که تعداد آنها برابر با 

192 می شود.
 بقیه ارقــام 2تا9 نیــز هر کــدام 300بــار تکرار 

شده اند.
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با اپ iOS امــروز تایپ کردن از روی کتــاب ها و جزوه ها 
 OCR به لطف تکنولوژی Prizmo Go .را فراموش کنید
می تواند تمام حروف چاپی را بخواند و آنها را به شکل یک 
متن قابل ویرایــش تحویل تان بدهد؛ با دقت و ســرعتی 
مثال زدنی که در کمتر نمونه ای مشــابه آن را دیده بودیم. 
محصول اســتودیوی Creaceed می تواند نوشته های 
چاپی 10 زبــان را بدون نیاز به اینترنــت و 22 زبان دیگر 
)که متاسفانه فارسی بین آنها نیست( را  در حالت آنالین 
تشــخیص داده و آنها را به کلیپ بورد آیفون و آیپد اضافه 
کند. برای اســتفاده از Prizmo Go کافی اســت از یک 
نوشــته چاپی عکس بگیرید یا اینکه تصاویر گالری را در 
آن بارگذاری کنید؛ اگر کیفیت عکســی که می گیرید در 
حد مطلوب باشد، Prizmo Go کارش را به درستی انجام 
می دهد. اپلیکیشن بعد از بارگذاری عکس، بالفاصله شروع 
به پردازش تصویر کرده و متــن را در یک ادیتور کوچک 

تحویل تان می دهد. حاال می توانید این نوشته را به نرم افزار 
word یا هر ویرایشگر متن دیگری بفرستید و زحمت تایپ 
 Prizmo کردن آنها را از دوش خود بردارید.توسعه دهندگان
Go آماری از درصد خطای اپلیکیشن در تشخیص نوشته ها 
اعالم نکرده اند؛ چرا که عوامل مختلفی می توانند روی قدرت 
تشخیص اپلیکیشن اثر بگذارند؛ زاویه دوربین، اینکه در چه 
شرایط نوری عکاسی کنید، جنس کاغذ چه باشد و عکس 
از چه فاصله ای گرفته شود، همه و همه می تواند بر درصد 
خطای تشخیص موثر باشد. اپلیکیشن برای اینکه عکس های 
بهتری بگیرید، امکان استفاده از فلش را برایتان فراهم کرده 
و تا حدی جلوی لرزش های دوربین را می گیرد. در مجموع 
می توان گفت که Prizmo Go، به عنوان یک اپلیکیشن 
رایگان کارش را با دقت بسیار خوبی انجام می دهد، خصوصا 
برای نوشته های انگلیسی. برای دانلود این اپلیکیشن آدرس  

goo.gl/IgS7uU   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی اپلیکیشن Prizmo Go؛ 

تبدیل آسان حروف چاپی به نوشته های قابل ویرایش

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

رؤیت پل بزرگ آهن ربایی 
میان کهکشان ها

تبدیل عکس به ویدئو با هوش مصنوعی
محققان یک سیستم هوش مصنوعی ساخته اند که می تواند از تصاویر افراد ویدئو بسازد. این سیستم 
تصویر فرد را با یک کلیپ صوتی همراه کرده و ویدئویی می سازد که در آن فرد مشغول صحبت 
کردن است و طبق گفته محققان به زودی قابلیت ساخت ویدئوهای کامال طبیعی را خواهد داشت.

مجتبی سرادقی ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجشی 
را از برنامه های راهبردی سازمان فضایی عنوان کرد و با بیان 
اینکه در این حــوزه، ماهواره مخابراتــی ناهید 1 در مرحله 
تحویل گیری بوده و قرارداد ناهید 2 نیز منعقد شــده است، 
گفت: فعالیت ســازمان فضایی ایران از ســال ۸5 در حوزه 
ماهواره سنجشی آغاز شده است و این سازمان در سال های 
گذشته، ساخت ماهواره های سنجشی را به 3 دانشگاه علم 
و صنعت، شــریف و امیرکبیر واگذار کرده بود که در سطح 

آزمایشگاهی کاربرد داشتند و عملیاتی نبودند.
وی با بیان اینکه پروژه دانشــگاه صنعتی شریف، »ماهواره 
دوستی« بود که در مرحله پرتاب است اضافه کرد: »ماهواره 
ظفر« در دانشگاه علم و صنعت تولید شد و محصول دانشگاه 
امیر کبیر »ماهواره پیام« بود که رونمایی شــده و تمام این 
فعالیت ها تجربیات کشور در حوزه ماهواره های سنجشی در 

چند سال گذشته است.
تغییر شکل همکاری با دانشگاه ها در بخش فضایی

وی اظهار کرد: هر ماهواره در مسیر قرار گرفتن در مدار خود 
دارای چندین محصول اســت که از طراحی آغاز می شود. 
نخستین مدلی که از ماهواره ساخته می شود، مدل مهندسی 
آن است که برای شرایط فضایی هنوز آماده نیست و در این 

مرحله یک رونمایی صورت می گیرد. مرحله بعد ساخت مدل 
کیفی است و در انتها نیز مدل پروازی آن ساخته می شود تا 

در مدار قرار گیرد.
این مقام مسئول در ســازمان فضایی ایران با اشاره به نحوه 
همکاری با دانشگاه ها در زمینه ساخت ماهواره گفت: در چند 
سال گذشته ماهواره ها با کاربرد تحقیقاتی ساخته می شدند؛ 
در صورتی کــه در حال حاضر نیاز به ســاخت ماهواره های 
عملیاتی داریم؛ از این رو ظرفیت ها و زیرســاخت های یک 
دانشــگاه برای این کار کافی نیســت و به همین دلیل مدل 
همکاری با دانشگاه ها تغییر کرده اســت؛ به این معنی که 
هرکدام از دانشگاه ها در زمینه ای از ساخت ماهواره همکاری 
دارند و نتیجــه کار در جایی به صــورت متمرکز، تبدیل به 

محصول می شود.
مدل مفهومی »پارس ۱« تا پایان شهریورماه طراحی 

می شود
ســرادقی در مورد پروژه ماهواره بومی سنجشــی عملیاتی 
»پارس 1« با تاکیــد بر همکاری بخــش خصوصی در این 
پروژه، افزود: در اســفند 95 این فرآیند با حضور 6 مجموعه 
دانشگاهی شــریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر و 
مراکز تحقیقاتی ICT، انجام و با ۴ دانشــگاه تا پایان ســال 

گذشــته قرارداد منعقد شــد و کار روی طراحی مفهومی 
این پروژه آغاز شده است. براســاس پیش بینی ها تا پایان 
شهریورماه سال جاری، فاز نخســت این پروژه که طراحی 
مفهومی ساخت »ماهواره پارس1 « نام دارد، انجام می شود.

 فعالیت ۴ دانشــگاه در پروژه پارس ۱ و ایجاد فضای 
رقابتی

وی با اشاره به اینکه این ۴ دانشگاه کارها را به صورت موازی 
انجام می دهند، خاطرنشان کرد: این شکل کار نوعی رقابت 
را برای شناسایی توانایی آنها برای مدیریت این پروژه ایجاد 
می کند و با مشخص شدن مدیریت پروژه، بقیه دانشگاه ها نیز 

در کنار آن، مسئولیت پروژه را به عهده می گیرند.
سرادقی تصریح کرد: با انجام این اقدامات تا پایان سال جاری 
شرکت مادری داریم که محوریت انجام پروژه »پارس1« از 
طراحی اولیه تا آخر کار را عهده دار می شود و طرحی را نیز 
برای اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان این حوزه برای 

همکاری در ساخت این ماهواره ارائه می کند.
وی ویژگی های این ماهواره را سنجشــی و عملیاتی بودن 
آن عنوان کــرد و افزود: ماهواره های قبلی مانند دوســتی، 

ظفر و پیام برای به دســت 
آوردن فنــاوری های مورد 
نیاز در این حوزه، طراحی، 
ساخته و پرتاب می شوند تا 
در پروژه های دیگر بتوانیم از 
تجربیات آن استفاده کنیم 
و به نوعی پــروژه ها اثبات 
فناوری هســتند؛ اما الزمه 
موفقیــت پــارس 1 در آن 
اســت که بتواند به کاربران 
ارائه سرویس کند. رزولوشن  
این ماهواره 15متر است و 
کاربردهایی در کشاورزی، 
پایش زمین های کشاورزی 
و نقشــه بــرداری و امکان 
دریافــت ســرویس های 

متنوعی را داراست.
به گفته وی، بــا این پروژه نیروهای دانشــگاهی که قبال در 
این حوزه فعال بودند پراکنده نمی شــوند؛ به طوری که در 
هرکدام از 3 پروژه گذشته دانشگاهی دوستی، ظفر و پیام، به 
طور متوسط بیش از 60 دانشجوی نخبه همکاری می کردند 
و با این پروژه از خارج  شــدن این نیروها و مغزها جلوگیری 

می شود.

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران با اشاره به همکاری ۴ دانشگاه در ساخت ماهواره 
بومی سنجشی »پارس ۱ «، گفت: تا پایان شهریور ماه امسال طراحی مفهومی این ماهواره به اتمام می رسد.

مقام مسئول در سازمان فضایی:

اتمام فاز نخست ساخت ماهواره بومی »پارس ۱« تا شهریورماه

گوشی 331۰ با امکانات تازه از راه 
می رسد 

چگونه صفحات وب را در کروم 
اندروید به صورت آفالین مطالعه کنیم؟

خاطره  گوشــی 
انگیز نوکیا 3310 
کــه روزگاری از 
محبــوب تریــن 
مدل هــای تلفن 
همــراه بــود، با 
امکانات تازه و به 
صورت بازسازی 

شده با قیمت 5۸ یورو از راه می رسد. عرضه این گوشی در فنالند 
توســط اپراتور دی ان ای از چند روز دیگر و در قالب قراردادهای 
12، 2۴ و 36 ماهه آغاز می شود. نوکیا 3310 جدید با همان ظاهر 
و طراحی قدیمی عرضه شده، اما با شبکه های نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه نیز ســازگاری دارد و سیســتم عامل +S۳۰ روی آن 
نصب شده است. گشــت و گذار در اینترنت هم از طریق نمایشگر 
2/۴اینچی این گوشی ممکن اســت. بر خالف نمونه اولیه، نوکیا 
3310 جدید دارای دوربین 2 مگاپیکســلی در پشت خود است 
و می توان کارت حافظــه میکرواس دی نیز بــا ظرفیت حداکثر 
32گیگابایت به آن افزود. این گوشی دارای پرت میکرویواس بی، 
رابط 3/5میلی متری صوتی است و از بلوتوث 3 پشتیبانی می کند. 
نسخه جدیدی از بازی مار هم ر روی نوکیا 3310 جدید نصب شده 
تا کاربران هر چه بیشتر خاطره استفاده از مدل اولیه گوشی یاد شده 

را در ذهن خود زنده کنند.
یکی از مزایای این گوشی عمر باالی باتری آن است که به 22ساعت 
برای انجام مداوم مکالمه می رسد. این رقم، ده برابر بیشتر از مدل 
اولیه گوشی نوکیا 3310 است. گوشی یاد شده در چهار رنگ قرمز، 

زرد، آبی و خاکستری عرضه خواهد شد.

اگر از مرورگر کروم اندروید استفاده می کنید، خوب است بدانید که 
ویژگی اضافه شده در جدیدترین نسخه آن، امکان مطالعه صفحات 
اینترنتی در حالت آفالین اســت که با اســتفاده از آن می توانید 
صفحات اینترنتی را به طور کامل ذخیــره کنید تا هنگامی که به 
اینترنت دسترسی ندارید و آفالین هستید قادر به دیدن و خواندن 

آنها باشید.
با کمک این ویژگــی می تــوان صفحاتی را که متــن مهمی در 
آنها وجــود دارد و بــرای انجــام دادن کاری باید بــه آنها رجوع 
کنید، در گوشی ذخیره داشته باشــید یا زمانی که فرصت کافی 
برای دیدن و خواندن یک لینک نداریــد می توانید آن را به طول 
کامل با متن و عکــس ذخیره کنید تا مثال در طــول راه یا زمانی 
 که منتظر هســتید، بدون نیــاز به اینترنــت، آن را بــاز کرده و 

بخوانید.
زمانی که به اینترنت متصل هســتید ســایت مورد نظرتان را در 

کروم باز کنید.
به منوی سه نقطه ای سمت راست باالی کروم بروید و آیکن دانلود 

را انتخاب کنید.
در پیامی که به شما نشان داده می شــود دکمه Download را 

انتخاب کنید.
حاال زمانی که آفالین هستید اگر به بخش Downloads کروم 
اندروید بروید می توانید سایت های ذخیره شــده را بدون نیاز به 

اینترنت باز کنید و بخوانید.

در چند سال گذشته 
ماهواره ها با کاربرد 
تحقیقاتی ساخته 

می شدند؛ در صورتی 
که در حال حاضر نیاز 

به ساخت ماهواره های 
عملیاتی داریم
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مفاد آرا )نوبت دوم(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 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:

1- رای شماره 4868 مورخ 94/03/29 خانم نجمه گلزاری  فرزند فتح اله  بشماره کالسه 5066 
و به شماره شناسنامه 9076 صادره به شماره ملی 1142315649 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 775 فرعی مجزی 
از 106  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند رسمی 2044 مورخ 

90/03/02 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 4867 مورخ 94/03/29 آقای احمدرضا آقاکوچکی  فرزند علی  بشماره کالسه 
5065 و به شماره شناسنامه 791 صادره به شماره ملی 1141244993 نسبت به 4/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 775 فرعی مجزی 
از 106  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند رسمی 2044 مورخ 

90/03/02 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 0923 مورخ 95/01/31 خانم مرضیه بابائیان  فرزند غالمحسین  بشماره کالسه 
1725 و به شماره شناسنامه 605 صادره به شماره ملی 1141689308 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 130/46 متر مربع مفروز ومجزی شده از پالک 777 فرعی مجزی از 106  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 217625 مورخ 92/03/23 دفترخانه 73 

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

4- رای شماره 6734 مورخ 95/11/29 خانم منیژه سنایی ورنوسفادرانی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0902 و به شماره شناسنامه 199 صادره به شماره ملی 1141029812 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 102/95 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 23  فرعی مجزی از 159  
اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 23077 مورخ 

61/01/29 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 4038 مورخ 95/09/30 آقای سید حســن جان موسویان  فرزند صفدر  بشماره 
کالسه 1101 و به شماره شناسنامه 98 صادره به شماره ملی 5558781564 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 136/90 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 609  فرعی مجزی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 13568 مورخ 

93/11/19 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 8258 مورخ 95/12/28 آقای ابراهیم نوریان کوشــکی  فرزند حسین   بشماره 
کالسه 1427 و به شماره شناسنامه 118 صادره به شماره ملی 1142063682 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به به مساحت 225/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 191 فرعی مجزی از 116  
اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفاردان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

107311 مورخ 95/11/03 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 7953 مورخ 95/12/23 آقای ســید محمد میردامادی فرزند نعمت اله   بشماره 
کالسه 0988 و به شماره شناسنامه 38 صادره به شماره ملی 1141466422 نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به صورت کارگاه دندانسازی به به مساحت 238 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 20 فرعی مجزی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 86978 مورخ 70/06/05 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 4001 مورخ 95/09/29 آقای مسعود عموشاهی   فرزند منصور  بشماره کالسه 
1461 و به شماره شناســنامه 1130220850 صادره به شــماره ملی 1130220850 نسبت به 
ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 250/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
9 فرعی مجزی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

64560 مورخ 94/12/15 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 6765 مورخ 95/11/29 خانم اکرم عمادی فرزند اسداله  بشماره کالسه 0729 و به 
شماره شناسنامه 499 صادره به شماره ملی 1141127301 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 103/43 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 445 فرعی مجزی 
از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 229674 مورخ 

94/07/12 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 6766 مورخ 95/11/29 آقای قدمعلی رحمتی اندانی فرزند نعمت اله  بشماره 
کالسه 0730 و به شماره شناسنامه 83 صادره به شــماره ملی 1141694069 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 103/43 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 445 فرعی مجزی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 229674 مورخ 94/07/12 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 7900 مورخ 95/12/22 خانم سمانه عسگری ورنوســفادرانی فرزند حسین  
بشماره کالسه 0201 و به شماره شناسنامه 1130367101 صادره به شماره ملی 1130367101 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 22/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 62 
فرعی مجزی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 199601 مورخ 94/12/16 دفترخانه 71  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 7899 مورخ 95/12/22 خانم سمانه عسگری ورنوســفادرانی فرزند حسین  
بشماره کالسه 0200 و به شماره شناسنامه 1130367101 صادره به شماره ملی 1130367101 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 20/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 62 
فرعی مجزی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 199601 مورخ 94/12/16 دفترخانه 71  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 7918 مورخ 95/12/22 آقای علیرضا پریشانی فروشــانی  فرزند حیدرعلی  
بشماره کالسه 1979 و به شماره شناســنامه 236 صادره به شماره ملی 1141352605 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 167/50 مترمربع از پالک 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 10612 مورخ 91/12/22 دفترخانه 301  

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

14- رای شماره 8141 مورخ 95/12/25 آقای حسن کاظمی اندانی فرزند حسین   بشماره کالسه 
0723 و به شماره شناسنامه 96 صادره به شماره ملی 1141480018 نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه  به مساحت 425/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88  اصلی واقع در قرطمان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 51070 مورخ 94/10/23 دفترخانه 139 و مع 

الواسطه از مالک رسمی و ارائه قولنامه حسن نادری مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 8104 مورخ 95/12/24 خانم فاطمه بدیعی خوزانی فرزند اکبر بشماره کالسه 
1012 و به شماره شناســنامه 1558 صادره به شــماره ملی 1141286025 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 134 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1178 فرعی مجزی از 82  

اصلی واقع در
صحرا ســکه الزهرا بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 596 دفتر 657 

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

16-  رای شماره 7839 مورخ 95/12/21 آقای سعید شــاهین فرزند محمدرضا بشماره کالسه 
0990 و به شماره شناسنامه 89 صادره به شماره ملی 1141062240 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 372 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 169 فرعی مجزی از 122  
اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 3899 

مورخ 91/12/14 دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است.
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 7876 مورخ 95/12/21 خانم شــیوا محمدی متین فرزند محمد  بشماره کالسه 
1448 و به شــماره شناســنامه 4504 صادره کرمان به شــماره ملی 2991782382 نسبت به 
ششــدانگ   یکباب خانه به مســاحت 110/38 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 191 فرعی 
مجزی از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 50797 مورخ 

94/09/05 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 7877 مورخ 95/12/21 خانم راضیه پاکدل فرزند علی  بشماره کالسه 0104 و 
به شماره شناسنامه 3839 صادره به شماره ملی 1141347423 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 171مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 113 فرعی مجزی از 110  اصلی واقع در 
صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40039 مورخ 91/07/22 

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

19- رای شماره 7948 مورخ 95/12/22 خانم سکینه عســکری ورنوسفادرانی  فرزند رمضان  
بشماره کالسه 1360 و به شماره شناسنامه 5 صادره خمینی شهر به شماره ملی 5499706034 
نسبت به ششدانگ یکباب زمین محصور دارای یکباب اتاق  به مساحت 151/30 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند الکترونیکی 13952030200602447 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 6742 مورخ 95/11/29 خانم ربابه کاظمی ورنوسفادرانی  فرزند یداله  بشماره 
کالسه 1357 و به شماره شناسنامه 392 صادره خمینی شهر به شماره ملی 1140917676 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
772 فرعی از 119 اصلی واقع در صحرای بیرون آب ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 223 دفتر 124 امالک و سند 69174 مورخ 69/12/01 دفترخانه 

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

21- رای شماره 7946 مورخ 95/12/22 آقای محمد سعادت  فرزند علی  بشماره کالسه 1296 و 
به شماره شناسنامه 76 صادره از خور به شماره ملی 5409962214 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 102/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1219 فرعی مجزی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 233400 مورخ 95/10/04 

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

22- رای شماره 0808 مورخ 96/01/27 خانم صغرابیگم قصری خوزانی فرزند قدیرعلی بشماره 
کالسه 1519  و به شماره شناســنامه 11721 صادره از به شماره ملی 1140370227 نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1005 فرعی 
مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت درصفحه 

139 دفتر 122 و صفحه 136 دفتر 122 و صفحه 332 دفتر 493 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 7957 مورخ 95/12/23 خانم فاطمه زهرا شــفیعی  فرزند محمدعلی بشماره 
کالسه 1421  و به شماره شناســنامه 1567 صادره از به شماره ملی 1141252775 نسبت به 2 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 176/70 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 455 فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 80 و 83 دفتر 397 سند 13236 مورخ 86/06/21 دفترخانه 

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

24- رای شماره 7958 مورخ 95/12/23 آقای عباس اصغری  فرزند عبدالرسول بشماره کالسه 
1422  و به شماره شناسنامه 671 صادره از به شماره ملی 1141106329 نسبت به 4 دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 176/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 455 
فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت درصفحه 80 و 83 دفتر 397 سند 13236 مورخ 86/06/21 دفترخانه 139  مالحظه 

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

25- رای شماره 7921 مورخ 95/12/22 آقای جواد نقدی خوزانی  فرزند مرتضی بشماره کالسه 
1365  و به شماره شناسنامه 622 صادره از به شــماره ملی 1141276641 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 132/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 537 فرعی مجزی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه از 

مالک رسمی عبداهلل رحمتی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 7970 مورخ 95/12/23 خانم ماه ســلطان کاویی سدهی  فرزند محمد بشماره 
کالسه 0880  و به شماره شناســنامه 10095 صادره از به شماره ملی 1140895494 نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 225/45 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 33 فرعی 
مجزی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت درصفحه 322 دفتر 82 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 7844 مــورخ 95/12/21 آقای ابوالفضــل محمدصالحی فروشــانی  فرزند 
محمداسماعیل  بشماره کالســه 0566  و به شماره شناســنامه 3653 صادره از به شماره ملی 
1142264688 نسبت به ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت 555/70 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 17 فرعی مجزی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 229188 مورخ 94/06/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 1052 مورخ 96/01/31 آقای اکبر شــمس خوزانی  فرزند محمد علی بشماره 
کالسه 0989  و به شماره شناسنامه 1714 صادره از به شماره ملی 1141185792 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین با اتاق احداثی در آن  به مساحت 246/20 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 127 و 125 و 706 فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمد علی شمس و صدیقه شمشی و 

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

29- رای شماره 1053 مورخ 96/01/31 خانم زهرا شمشی خوزانی  فرزند علی بشماره کالسه 
1278  و به شماره شناســنامه 11089 صادره از به شماره ملی 1142335755 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 246/20 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 127 و 125 و 706 فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمد علی شمس و صدیقه شمشی و مجتبی شمس 

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

30- رای شماره 4017 مورخ 95/09/29 آقای سید برات دادور  فرزند سید رسول بشماره کالسه 
0500  و به شماره شناسنامه 7065 صادره از به شماره ملی 1128881012 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 101/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 518 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 417 دفتر 

560 و ثبت در صفحه 420 دفتر 560 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 5415 مورخ 95/10/28 آقای ســید مجید نوربخش ورنوسفادرانی  فرزند سید 
یداله بشماره کالسه 0048  و به شماره شناسنامه 933 صادره از به شماره ملی 1141108925 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/98 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 154 فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 103750 مورخ 78/12/22 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 5414 مورخ 95/10/28 خانم الهه سعیدی فرزند نعمت اله بشماره کالسه 0049  
و به شماره شناسنامه 246 صادره از به شــماره ملی 1141311399 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/98 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 154 فرعی مجزی 
از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
4397 مورخ 92/06/05 دفترخانه 388 و سند 36463 مورخ 83/06/24 دفترخانه 35   مالحظه و 

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

33- رای شماره 5413 مورخ 95/10/28 خانم فرحناز نوربخش ورنوسفادرانی  فرزند سید تقی 
بشماره کالسه 0050  و به شماره شناسنامه 3793 صادره از به شماره ملی 1142266087 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 192/98 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 154 فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 161997 مورخ 84/10/25 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
34- رای شماره 6733 مورخ 95/11/29 آقای عبداله صمدی  فرزند حسن  بشماره کالسه 0124  
و به شماره شناسنامه 269 صادره از به شــماره ملی 1141649535 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 507 فرعی مجزی از 
84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 94373 مورخ 

76/02/25 دفترخانه 63  صلح شرطی مادام الحیوه مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 6732 مورخ 95/11/29 خانم زهرا شمسی خوزانی فرزند اکبر  بشماره کالسه 
0123  و به شماره شناسنامه 21372 صادره از به شماره ملی 1140213271 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 507 فرعی 
مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

103871 مورخ 77/03/02 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 7868 مورخ 95/12/21 آقای رضا رســتمی فر  فرزند شکراهلل  بشماره کالسه 
1024  و به شماره شناسنامه 166 صادره از به شماره ملی 1141636204 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 252 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 3 فرعی مجزی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری ثبت در صفحه 80 دفتر 418  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
37- رای شــماره 7869 مورخ 95/12/21 خانم ام البنین پورکاظم  فرزند حبیب  بشماره کالسه 
1025  و به شماره شناســنامه 338 صادره از به شــماره ملی 1141706733 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 252 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 3 فرعی مجزی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری ثبت در صفحه 80 دفتر 418  مالحظه 

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

38- رای شــماره 7843 مــورخ 95/12/21 آقای حســینعلی پیمانی فروشــانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0837  و به شماره شناسنامه 245 صادره از به شماره ملی 1141402947 نسبت 
به ششدانگ سه باب مغازه متصله و فوقانی به مســاحت 81/35 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 5575 فرعی مجزی از 75  اصلی واقع در دستگرد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ثبت در صفحه 272 دفتر 666 ســند 138961 مورخ 94/03/12 دفترخانه 63   مالحظه و 

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

39- رای شماره 7926 مورخ 95/12/22 خانم فاطمه نوروزی  فرزند محمد  بشماره کالسه 1087  
و به شماره شناسنامه 9362 صادره از به شماره ملی 1142318397 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 232/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 22 فرعی مجزی از 112  اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 542 
دفتر 652 سند 14127 مورخ 93/09/19 و سند 225775 مورخ 93/09/13 دفترخانه 73   مالحظه 

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

40- رای شــماره 8103 مورخ 95/12/24 خانــم طاهره جعفری ورنوســفادرانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 1194  و به شماره شناســنامه 15348 صادره از به شماره ملی 1140152262 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حد سفت کاری به مساحت 312/82 مترمربع مفروز ومجزی 
شــده از پالک 180 فرعی مجزی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 139520303006002106 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 7963 مورخ 95/12/23 آقای عباسعلی آتشگران خوزانی  فرزند فتح اهلل  بشماره 
کالسه 0129  و به شــماره شناسنامه 9444 صادره از به شــماره ملی 1140347691 نسبت به 
5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مســاحت 89/90 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 1327 و 1536  فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 38381 مورخ 60/05/15 دفترخانه 63 و سند 37854 مورخ 60/04/10   

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

42- رای شماره 7964 مورخ 95/12/23 خانم مهرالسادات موسوی فرد  فرزند سید جلیل  بشماره 
کالسه 0130  و به شماره شناسنامه 90 صادره از به شماره ملی 1141519178 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 89/90 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1327 و 1536  فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 24369 مورخ 50/07/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 7846 مورخ 95/12/21 آقای اکبر محمود صالحی  فرزند سهراب  بشماره کالسه 
0687  و به شماره شناسنامه 1682 صادره از به شماره ملی 1140853740 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی به مساحت 126 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 636  
فرعی مجزی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 12379 مورخ 93/07/22 دفترخانه 300 و مع الواســطه از مالک رسمی زهرا 

مجیری سند 94490 مورخ 72/03/01 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 7947 مورخ 95/12/22 آقای وحید بدیهی  فرزند محمود  بشماره کالسه 1094  
و به شماره شناسنامه 838 صادره از به شــماره ملی 1141278804 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/69 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 82  فرعی مجزی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 5433 مورخ 

90/08/29 دفترخانه 276 مورخ 60/04/10   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 7856 مورخ 95/12/21 خانم شهال هارونی بردشــاهی فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0701  و به شماره شناســنامه 43832 صادره از به شماره ملی 1282362305 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 159/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2456  فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
107 دفتر 620 و مع الواسطه از مالک رسمی فرهاد مجیدی و فرامرز مجیری ثبت در صفحه 252 

دفتر 303 و دفتر 658 صفحه 101   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 7857 مورخ 95/12/21 خانم شهال هارونی بردشــاهی فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0702  و به شماره شناســنامه 43832 صادره از به شماره ملی 1282362305 نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 36/36 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 2456  فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

107 دفتر 620 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 8107 مورخ 95/12/24 آقای محمد مهدی امینی فروشــانی فرزند حسینعلی  
بشــماره کالســه 0551  و به شــماره شناســنامه 1130125513 صادره از به شــماره ملی 
1130125513 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74/50 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 5131  فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 20814 مورخ 90/09/01 دفترخانه 73 و ارائه قولنامه از طیبه امینی  مالحظه و 

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

48- رای شــماره 7915 مورخ 95/12/22 خانم ســمیه داوری فرد فرزند محمد  بشماره کالسه 
0471  و به شماره شناسنامه 2237 صادره از به شماره ملی 1141259508 نسبت به 6 و 5/2 حبه 
از 72 حبه یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به استثنای ثمنیه اعیانی به مساحت 223 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 90  فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 588 و صفحات 347 و 341 و 359 دفتر 273 و 

صفحه 50 دفتر 521  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 7917 مورخ 95/12/22 آقای خداداد هاشــم زاده خوزانــی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0472  و به شماره شناسنامه 33 صادره از به شماره ملی 1141142406 نسبت 
به 19 و 5/1 حبه از 72 حبه یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به استثنای ثمنیه اعیانی به مساحت 
223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 90  فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 588 و صفحات 347 و 341 و 359 

دفتر 273 و صفحه 50 دفتر 521  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 7914 مورخ 95/12/22 آقای قربانعلی هاشــم زاده خوزانی فرزند محمد علی  
بشماره کالسه 0473  و به شــماره شناسنامه 1776 صادره از به شــماره ملی 1141117355 
نسبت به 31 و 15/7 حبه از 72 حبه یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به استثنای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 90  فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح 

آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 588 و صفحات 347 و 
341 و 359 دفتر 273 و صفحه 50 دفتر 521  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
51- رای شماره 7916 مورخ 95/12/22 خانم مرضیه طاهری خوزانی فرزند سبزعلی  بشماره 
کالسه 0470  و به شماره شناسنامه 8095 صادره از به شماره ملی 1142305848 نسبت به 14 
و 15/14 حبه از 72 حبه یکباب خانه و دو دهنه مغازه متصله به استثنای ثمنیه اعیانی به مساحت 
223 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 90  فرعی مجزی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 588 و صفحات 347 و 341 و 359 

دفتر 273 و صفحه 50 دفتر 521  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 7966 مورخ 95/12/23 آقای اصغر آتشــگران خوزانی فرزند فتح اهلل  بشماره 
کالسه 0140  و به شماره شناسنامه 141 صادره از به شماره ملی 1141563584 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1327 
و 1536  فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 47279 مورخ 98/06/06  دفترخانه 59 و سند 47379 مورخ 68/06/06 دفترخانه 59 و سند 

37853 مورخ 60/04/10 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 7965 مورخ 95/12/23 خانم عفت السادات موسوی فرزند سید مصطفی  بشماره 
کالسه 1174  و به شماره شناسنامه 16 صادره از به شماره ملی 4849580505 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1327 
و 1536  فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 25074 مورخ 56/08/05  دفترخانه 63 و سند 37859 مورخ 60/04/10 دفترخانه 63 مالحظه 

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

54- رای شماره 7991 مورخ 95/12/24 آقای امین اله نقدعلی فروشانی فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 1106  و به شماره شناســنامه 15516 صادره از به شماره ملی 1140153943 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 235/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1921  فرعی 
مجزی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31994 

مورخ 89/10/18  دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 7842 مورخ 95/12/21 آقای سروش صافی خوزانی فرزند غالمرضا  بشماره 
کالسه 1134  و به شــماره شناسنامه 1130586294 صادره از به شــماره ملی 1130586294 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 74/65 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1953 
و 1016  فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 217474 مورخ 92/03/18  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 7838 مورخ 95/12/21 خانم ریحانه زمانی فروشانی فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 1238  و به شــماره شناسنامه 1130053873 صادره از به شــماره ملی 1130053873 
نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مســکونی به مساحت 240/11 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 1341  فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 60697 مورخ 93/12/19  دفترخانه 172 ثبت در صفحه 

140 و 143 دفتر 686  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 7837 مورخ 95/12/21 آقای ســیف اهلل وهابی فروشانی فرزند نوراهلل  بشماره 
کالسه 1236  و به شماره شناسنامه 1489 صادره از به شماره ملی 1141251991 نسبت به  4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مسکونی به مساحت 240/11 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 1341  فرعی مجزی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 60697 مورخ 93/12/19  دفترخانه 172 ثبت در صفحه 140 و 143 

دفتر 686  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 7939 مورخ 95/12/22 خانم مرضیه عمادی اندانی فرزند حیدر  بشماره کالسه 
1231  و به شماره شناسنامه 21874 صادره از به شماره ملی 1140218298 نسبت به  3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مســاحت 200 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 397  فرعی 
مجزی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 230652 مورخ 93/11/04  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 7940 مورخ 95/12/22 آقای  مجتبی کاظمی اندانی  فرزند مرتضی  بشــماره 
کالسه 1233  و به شماره شناسنامه 131 صادره از به شماره ملی 1141694549 نسبت به  3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مســاحت 200 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 397  فرعی 
مجزی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 230652 مورخ 93/11/04  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 7969 مورخ 95/12/23 خانم الهام شهبازی فرزند سیف اهلل  بشماره کالسه 1423  
و به شماره شناسنامه 1130231968 صادره از به شماره ملی 1130231968 نسبت به  ششدانگ 
یکباب خانه  مساحت 199 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1270  فرعی مجزی از 122  اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 74 

دفتر 714  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 7913 مورخ 95/12/22 خانم راضیه رستمی فروشانی فرزند حبیب اهلل  بشماره 
کالسه 1397  و به شــماره شناسنامه 1021 صادره از به شــماره ملی 1141279657 نسبت به  
1/5  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مساحت 223/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1915  فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 41308 مورخ 91/11/02 دفترخانه 139 و ســند 40074 مورخ 91/07/24 دفترخانه 139   

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

62- رای شماره 7912 مورخ 95/12/22 آقای محمدرضا رفیعی فروشانی فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1398  و به شماره شناســنامه 17872 صادره از به شماره ملی 1140178261 نسبت به  
4/5  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مساحت 223/85 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1915  فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 41308 مورخ 91/11/02 دفترخانه 139 و ســند 40074 مورخ 91/07/24 دفترخانه 139   

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

63- رای شماره 7927 مورخ 95/12/22 خانم رقیه قربانی خوزانی فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
1512  و به شماره شناسنامه 241 صادره از به شماره ملی 1141495856 نسبت به  سه ربع  دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  مساحت 319مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 85   
فرعی مجزی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 416 دفتر 254   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 7928 مورخ 95/12/22 خانم زهرا نجفی خوزانی فرزند محمود  بشماره کالسه 
1515   و به شماره شناسنامه 3673 صادره از به شماره ملی 1142264882 نسبت به  ربع  دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  مساحت 319مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 85   
فرعی مجزی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 416 دفتر 254   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 7929 مورخ 95/12/22 خانم منیره مردان مرد خوزانی  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1513  و به شماره شناسنامه 2155 صادره از به شماره ملی 1141190206 نسبت به  ربع  
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  مساحت 319مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
85   فرعی مجزی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 416 دفتر 254   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 7930 مورخ 95/12/22 خانم مریم رحیمی اندانی فرزند احمدرضا  بشــماره 
کالسه 1514  و به شــماره شناسنامه 1130004996 صادره از به شــماره ملی 1130004996 
نسبت به  ربع  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  مساحت 319مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 85   فرعی مجزی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 416 دفتر 254   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 7931 مورخ 95/12/22 آقای محمد تقی ملکی  فرزند اسداهلل  بشماره کالسه 2920  
و به شماره شناسنامه 82 صادره از به شــماره ملی 1141422972 نسبت به  دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  مســاحت 319مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 85   فرعی 
مجزی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 416 دفتر 254 دفتر 259 صفحه 131  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 8259 مورخ 95/12/28 آقای حجت حاجی ابراهیمی فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 0940  و به شماره شناســنامه 12642 صادره از به شماره ملی 1142341259 نسبت به  
3  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 128/66 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 
737   فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

65577 مورخ 95/05/10 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شــماره 8260 مورخ 95/12/28 خانم مریم بابائیان فرزند عبدالعلی  بشــماره کالسه 
0939  و به شماره شناسنامه 1130103250 صادره از به شماره ملی 1130103250 نسبت به  
3  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 128/66 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 
737   فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

65577 مورخ 95/05/10 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 6747 مورخ 95/11/29 آقای پرویز براتی کهریزســنگی فرزند محمد مهدی  
بشماره کالسه 0501  و به شماره شناسنامه 505 صادره از به شماره ملی 1140701665 نسبت 
به  6  دانگ یکباب مغازه به مســاحت 55/80 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 356   فرعی 
مجزی از 104  اصلی واقع دراصغراباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 

524 دفتر 714 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 8282 مورخ 95/12/28 آقای قدیر رضایی خوزانی فرزند فتح اله بشماره کالسه 
0126  و به شماره شناســنامه 10560 صادره از به شماره ملی 1140358561 نسبت به  3دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 157/80 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 177 
و 176 فرعی مجزی از 115  اصلی واقع درصحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 8952 مورخ 92/08/18 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 8283 مورخ 95/12/28 خانم فرخنده  رضایی خوزانی فرزند عبداله  بشماره 
کالسه 0127  و به شماره شناسنامه 762 صادره از به شماره ملی 1199018414 نسبت به  3دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 157/80 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 177 
و 176 فرعی مجزی از 115  اصلی واقع درصحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 8952 مورخ 92/08/18 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 1042 مورخ 96/01/31 آقای ابراهیم میساموگویی فرزند ان شاهلل  بشماره کالسه 
0454  و به شماره شناسنامه 185 صادره از به شــماره ملی 1129313689 نسبت به  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 137/76 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 857 فرعی مجزی از 99  
اصلی واقع درجوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی سید 

علی میرلوحی ثبت در صفحه 556 دفتر 50 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 6756 مورخ 95/11/29 آقای مهدی جوزدانی فرزند اکبر  بشماره کالسه 4469  
و به شماره شناسنامه 1413 صادره از به شماره ملی 1285983637 نسبت به  ششدانگ یکباب 
کارگاه  به مساحت 215/85 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 300 فرعی مجزی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 272 دفتر 544 سند 

99006 مورخ 87/12/10 دفترخانه 98  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 7891 مــورخ 95/12/22 خانــم زینــب کاملــی خوزانــی فرزنــد ســیف 
اهلل  بشــماره کالســه 0864  و بــه شــماره شناســنامه 2294 صــادره از بــه شــماره ملــی 
1141331926 نســبت به  4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به اســتثنای یک شانزدهم 
اعیانــی  بــه مســاحت 172/11 متــر مربــع  مفــروز ومجــزی شــده از پــالک 1832 فرعی 
مجــزی از 85  اصلی واقــع در خــوزان بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت 
 در صفحــه 45 دفتــر 564 ســند 143622 مــورخ 82/03/07 دفترخانه 73  مالحظــه و محرز

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

76- رای شماره 7892 مورخ 95/12/22 آقای علی علیزاده فرزند حبیب اهلل  بشماره کالسه 1116  
و به شماره شناســنامه 1996 صادره از به شــماره ملی 1141188619 نسبت به  2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به استثنای یک شــانزدهم اعیانی  به مساحت 172/11 متر مربع  مفروز 
ومجزی شده از پالک 1832 فرعی مجزی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 379 دفتر 35 ســند 6431 مورخ 84/08/22 دفترخانه 139  

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

77- رای شماره 7865 مورخ 95/12/21 خانم مریم حاج هاشمی فرزند عبدالخالق  بشماره کالسه 
2320  و به شماره شناسنامه 16732 صادره از به شماره ملی 1140166174 نسبت به  3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 128/22 متر مربع  مفروز ومجزی شده از پالک 447 
فرعی مجزی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 198756 مورخ 89/05/13 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 7863 مورخ 95/12/21 آقای رجبعلی حیدری ورنوسفادرانی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 2319  و به شماره شناســنامه 14417 صادره از به شماره ملی 1140142925 
نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 128/22 متر مربع  مفروز ومجزی 
شده از پالک 447 فرعی مجزی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 198756 مورخ 89/05/13 دفترخانه 73 و ســند 156554 مورخ 
82/12/27 دفترخانه 73 و ســند 56553 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73 و ســند 156555 مورخ 

83/12/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 8261 مورخ 95/12/28 خانم مرجان آقامحمدی ورنوســفادرانی  فرزند اکبر  
بشماره کالسه 0346  و به شماره شناســنامه 15024 صادره از به شماره ملی 1142364976 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 33/60 متر مربع  مفروز 
ومجزی شده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی مجزی از 158  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418  

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

80- رای شــماره 1014 مورخ 96/01/30 آقای اسداهلل ملک زاده ورنوســفادرانی  فرزند محمد 
حسین  بشماره کالسه 1344  و به شماره شناسنامه 332 صادره از به شماره ملی 1140930265 
نسبت به  ششــدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مســاحت 49/05 متر مربع  مفروز ومجزی 
شده از پالک 1965/1 فرعی مجزی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 41426 مورخ 61/12/08 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 7873 مورخ 95/12/21 آقای اکبر نعمتی  فرزند احمد  بشماره کالسه 0154 و به 
شماره شناسنامه 328 صادره به شماره ملی 1140930222 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 751/61 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 600 فرعی مجزی از 107  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 30977 مورخ 54/06/02 دفترخانه 61 و 

سند 30713 مورخ 52/06/31 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 7901 مورخ 95/12/22 آقای قادر رجبی  فرزند علی  بشماره کالسه 3760 و به 
شماره شناسنامه 2854 صادره به شماره ملی 1293154938 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 157/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی 
از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 14374 مورخ 

92/11/30 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 7902  مورخ 95/12/22 آقای یاسر رجبی  فرزند علی  بشماره کالسه 3762 و 
به شماره شناسنامه 47 صادره الیگودرز به شماره ملی 4172269018 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 157/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 
فرعی مجزی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

14374 مورخ 92/11/30 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 7903 مورخ 95/12/22 آقای نادر رجبی  فرزند علی  بشماره کالسه 3761 و به 
شماره شناسنامه 23 صادره الیگودرز به شــماره ملی 4172951376 نسبت به 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 157/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی 
مجزی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14374 

مورخ 92/11/30 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 7885 مورخ 95/12/22 آقای ابوالفضل شجاعی خوزانی  فرزند کریم  بشماره 
کالسه 1443 و به شماره شناسنامه 13195 صادره به شماره ملی 1142346781 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 380  
فرعی مجزی از 113  اصلی واقع در بوستان ســهم  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی 139520302006003434 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 7884 مورخ 95/12/22 خانم اکرم کریمی  فرزند ابوالقاســم   بشماره کالسه 
1444 و به شماره شناسنامه 16877 صادره به شماره ملی 1142383490 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 380  فرعی 
مجزی از 113  اصلی واقع در بوســتان ســهم  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 139520302006003422 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 7851 مورخ 95/12/21 خانم زیبا حاجی باقری فرزند عباسعلی بشماره کالسه 
0898 و به شماره شناسنامه 307 صادره به شماره ملی 1141621320 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 203/56 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1468/2 فرعی مجزی از 72  
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 33463 مورخ 81/05/15 

دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 8157 مورخ 95/12/25 خانم محترم بیگی خوزانی فرزند محمد  بشماره کالسه 
1109 و به شماره شناسنامه 10826 صادره به شــماره ملی 1140361228 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 376 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 32 فرعی مجزی از 84  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 74 و 167 و 

584 و 596 دفاتر 291 و 477 و 433 و 185  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 4051 مورخ 95/09/30 آقای حبیب اله هارون الرشیدی فرزند سعداله  بشماره 
کالسه 0797 و به شماره شناسنامه 4 صادره فریدونشهر به شماره ملی 1129520129 نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به  مساحت 39/03 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1964 فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

110 دفتر 225 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 3959 مورخ 95/09/28 آقای حبیب اله هارون الرشیدی فرزند سعداله  بشماره 
کالسه 0798 و به شماره شناسنامه 4 صادره فریدونشهر به شماره ملی 1129520129 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 205/40 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1964 فرعی 
مجزی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

110 دفتر 225 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 7882 مورخ 95/12/22 آقای روح اله کیانی خوزانی فرزند جعفر  بشماره کالسه 
0935 و به شماره شناسنامه 246 صادره به شماره ملی 1141239231 نسبت به  ششدانگ یکباب 
مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 31/62 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3 الی 
9 و 12 و 13 فرعی مجزی از 159  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
92- رای شــماره 7919 مورخ 95/12/22 آقای عباس خالوئی خوزانی فرزند غالمعلی  بشماره 
کالسه 1455 و به شماره شناســنامه 24303 صادره به شــماره ملی 1140234633 نسبت به  
ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 129/30 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
1341/1 فرعی مجزی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 5888 مورخ 93/07/20 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شــماره 7920 مــورخ 95/12/22 آقــای غالمعلــی خالوئــی خوزانــی  فرزنــد 
غالمرضــا  بشــماره کالســه 1457 و بــه شــماره شناســنامه 493 صــادره بــه شــماره 
ملــی 1287626823 نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 65/35 مترمربــع 
1341 فرعــی از 72  اصلــی واقــع در فروشــان بخــش 14حــوزه ثبــت  از پــالک 1/
 ملک خمینی شــهر شــامل ســند 21673 مــورخ 49/06/10 دفترخانــه 73 مالحظــه و محرز

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

94- رای شــماره 8270 مــورخ 95/12/22 خانــم ذبیحــه نقدعلــی فروشــانی  فرزنــد 
رجبعلــی  بشــماره کالســه 0648 و بــه شــماره شناســنامه 282 صــادره بــه شــماره 
ملــی 1141570149 نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 162 مترمربــع 
از پــالک 2110 فرعــی از 72  اصلــی واقــع در فروشــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک 
 خمینی شــهر مع الواســطه ارائــه قولنامه از مالک رســمی عبــاس رفیعی  مالحظــه و محرز 

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

95- رای شماره 0786 مورخ 96/01/27 خانم لیال ســاداتیان  فرزند علی  بشماره کالسه 0407 
و به شماره شناســنامه 191 صادره به شماره ملی 1141238691 نســبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان سنگبری  به مساحت 2694/88 مترمربع از پالک 16 فرعی از 157  اصلی واقع در علی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی حاج آقا پیمانی مالحظه 

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

96- رای شماره 5395 مورخ 95/10/28 خانم سمیرا عموسلطانی فروشانی  فرزند محمدابراهیم  
بشماره کالسه 0485 و به شماره شناسنامه 1130044238 صادره به شماره ملی 1130044238 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 243/45 مترمربع از پالک 286/1 فرعی 
از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

40279 مورخ 86/04/20 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 5396 مــورخ 95/10/28 آقــای  کریــم عموســلطانی فروشــانی  فرزنــد 
عبدالرضا  بشــماره کالســه 0484 و بــه شــماره شناســنامه 2517 صادره به شــماره ملی 
1141227861 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 243/45 مترمربع 
از پالک 286/1 فرعــی از 122  اصلــی واقع در صحــرای بزمکه وراکوه بخــش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شــهر شــامل ســند 40279 مــورخ 86/04/20 دفترخانــه 35 مالحظــه و محرز

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

98- رای شــماره 4073 مورخ 95/09/30 خانم معصومه سلطانی اســفریزی  فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 0403 و به شماره شناسنامه 709 صادره به شماره ملی 1141244160 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 193/60 مترمربع از پالک 145 فرعی از 113  
اصلی واقع در بوستان ســهم خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41317 

مورخ 81/12/25 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شــماره 4072 مورخ 95/09/30 آقای عبدالحمید فخاری  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0402 و به شماره شناسنامه 16922 صادره به شماره ملی 1140168274 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 193/60 مترمربع از پالک 145 فرعی از 113  اصلی واقع در 
بوستان سهم خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41317 مورخ 81/12/25 

دفترخانه 46 ثبت در صفحه 3 دفتر 74 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شــماره 5152 مورخ 95/10/23 آقای محمدرضا چوبداران ورنوســفادرانی  فرزند 
مرادعلی  بشماره کالسه 2797 و به شماره شناسنامه 22 صادره به شماره ملی 1141019728 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری  به مســاحت 4118/49 مترمربع از پالک 34 فرعی از 
157  اصلی واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 128 دفتر 

377 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/2/19 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/3/2 

م الف: 3548 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر نبی اله یزدانی 
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7 فرمانده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاری، از كشــف هفت هزار و 590 
كیلوگرم گردوی قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در بازرسي از یک خودرو در 

محور ایذه-لردگان خبر داد.

كشف 4 ميليارد ريال كاالي قاچاق در چهارمحال و بختياري
اخبار

فرمانده یــگان حفاظــت میراث فرهنگی اســتان چهارمحال و 
بختیاری، از متالشی شدن باند حفاری غیرمجاز در تنگ كرسمرون 

شهرستان لردگان خبر داد.
محسن زمانی اظهار داشــت: در پی اطالع از حفاری غیرمجاز در 
تنگ كرسمرون روی قلعه زردآلو، با هماهنگی دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان لردگان، ماموران یگان حفاظت همراه با فرمانده 

پاسگاه ریگ و عوامل انتظامی به محل اعزام شدند. 
وی بیان داشت: با توجه به كوهستانی بودن مسیر، در معرض دید 
بودن حفاران و نیز حضور مراقب، این حفــاران غیرمجاز متواری 
شدند و ادوات حفاری مکشــوفه از قبیل یک دستگاه موتور برق، 
 دو دستگاه هیلتی، چادر مسافرتی، بیل و كلنگ و دیلم و... ضبط 

شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان چهارمحال و بختیاری گفــت: تدابیر الزم در راســتای 
دستگیری همدســت حفاران كه حضور ماموران را اطالع رسانی 
كرده و برای آنها وســایل و مایحتاج و خوراک تهیه  كرده بود، در 

حال پیگیری است.

بازدید از مــوزه تاریخ طبیعــی چهارمحال وبختیــاری امروز به 
مناسبت روز جهانی تنوع زیستی رایگان است.

مدیركل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال وبختیاری گفت: 
این موزه از جملــه مکان  هــای فرهنگی، اجتماعی، آموزشــی، 
تحقیقاتی و نمایشــگاهی اســت كه به منظور شناساندن هرچه 
بیشتر زیست بوم های مختلف و گونه های حیات وحش و پوشش 
 گیاهی منطقه، ارزش حفظ و نگهداری تنوع زیستی استان فعال 

شده است.
شــهرام احمدی افــزود: بازدیــد رایــگان از این مــوزه با هدف 
آشــنایی هرچه بیشــتر مردم با محیط زیســت و تنوع زیستی 
 استان و آگاه ســازی مردم درباره اهمیت حفظ حیات وحش اجرا 

می شود.
به گفتــه وی، موزه تاریــخ طبیعی اســتان در حاشــیه منطقه 
حفاظت شــده تنگ صیاد از ســال 88 به عنوان بزرگ ترین موزه 
تاریخ طبیعی كشور راه اندازی شده و نمونه هایی از انواع جانواران 
به صورت تاكســیدرمی، گیاهان به صورت نمونه های هرباریومی 
و زیســتگاه ها به صورت تابلو نمایش در معــرض دید عموم قرار 

گرفته است.
احمدی اظهار كرد: این موزه به عنوان یک مركز علمی، زیســت 
محیطی در خدمت آموزش و پژوهش اســتان قــرار دارد و بیش 
از هزاران نمونه از گونه های بومی اســتان بــا اولویت گونه های 

درمعرض خطر به نمایش درآمده است.
به گزارش ایرنا، یکهزار و 400 گونــه گیاهی و 294 گونه جانوری 
شناخته شده در چهارمحال و بختیاری وجود دارد كه از این تعداد 

42 گونه گیاهی منحصر و بومی است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت در 24 اردیبهشت امسال، این 
پروژه 2۷2 كیلومتری با برآورد هزینه پنج هزار و 500میلیارد 
تومان و با مشــاركت بنیاد مســکن انقالب اسالمی ساخته 

خواهد شد.
طبق این مصوبه، شركت سرمایه گذار موظف است ۷0 درصد 
از منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را 
تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب كامل پرداخت كرده 
و دولت نیز ۳0 درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه، شــامل 
استمالک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیف های اعتباری 

پیش بینی شده در قانون بودجه ساالنه تامین كند.
بر اساس این مصوبه، شــركت طرف قرارداد دولت موظف 
اســت قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس 

مطالعات مصوب در شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل كشــور ارزیابی كرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات 
بر ارزش افزوده، حق بیمه ســهم كارفرما و سایر هزینه های 
جانبی را بررسی كرده و به نماینده دولت تحویل دهد. پس 
از آن با تایید شركت ساخت و تصویب وزارت، این هزینه ها 

جزو سرمایه گذاری پروژه محسوب خواهد شد.
بر اســاس یکی از تبصره هایی كه در این تصویب نامه آمده، 
انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهوازـ  لردگان بر عهده 
شــركت طرف قرارداد اســت و هزینه های مرتبط با آن نیز 
پس از تایید نهایی جزو هزینه های قابل قبول در نظر گرفته 

می شود.
همچنین هیئــت وزرا تصویب كردند كــه حداكثر ضریب 

اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری، معادل 9 درصد 
خواهد بود. شركت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد كه 
بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صالحیت و موردتایید 

واگذار كند.
هیئت دولت زمان واگــذاری كامل این پروژه را ۳۶ ســال 
تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی، مربوط 
به مطالعه و احــداث پروژه خواهد بود و 29 ســال نیز دوره 
بهره برداری پیش بینی شده است. البته دوره واگذاری منوط 
به بازگشت كامل سرمایه خواهد بود و در صورتی كه طی این 
سال ها سرمایه شركت طرف قرارداد بازگردد، دوره واگذاری 

زودتر به پایان می رسد.
همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه، معادل 
سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی )۱5درصد( به اضافه 

5 درصد خواهد بود.
همچنین هیئت دولــت تعیین كــرده در صورتی كه طرح 
مطالعه و ســاخت بیش از هفت ســال طول بکشد، نه تنها 
سودی به شــركت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه 
امکان آن وجود دارد كه دولت نسبت به استیفای حقوق خود 

و تعیین تکلیف پروژه اقدام كند.
در بخش مدیریــت اقتصادی پروژه نیز اعالم شــده مرجع 
اصلی تعییــن هزینه های بهره بــرداری و نگهداری، وزارت 
راه و شهرســازی خواهــد بود و حســابرس مــورد تایید 
 وزارت امور اقتصــادی و دارایــی نیز بر ایــن روند نظارت 

خواهد كرد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این 
پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی كشور محاسبه 

می شود.
شركت ساخت موظف است در قرارداد، نحوه استیفای حقوق 
دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شركت طرف قرارداد 

در اجرای مفاد توافق پیش بینی كند.

دولت، آزادراه اهوازـ  لردگان را تعيين تکليف كرد
با مسئوالن

عضو فراكسیون امید و نماینده مردم شهرستان های اردل، 
فارسان، كوهرنگ و كیار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت دوازدهم با تشکیل یک كابینه قوی و جوان به رای 
اعتماد مردم پاسخ دهد. علی كاظمی باباحیدری درباره 
خواسته مردم از رییس جمهوری افزود: دولت دوازدهم 
ثبات اقتصادی را كه در دولت یازدهم حاصل شد، حفظ 
كند و رونق اقتصادی و اشــتغال آفرینی را در دستور كار 
داشته باشــد. وی گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی 
مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید 
نامیده شده است، دولت دوازدهم باید با یک پشتوانه قوی 
نسبت به تحقق اشتغال در همه سطوح اقدام كند. كاظمی 
یادآور شد: رییس جمهوری منتخب با یک برنامه مدون، 
به توسعه روستا و مناطق كم برخوردار در دولت دوازدهم 
توجه جدی داشته باشد. كاظمی به حضور گسترده مردم 
در انتخابات اشاره كرد و گفت: مشاركت حداكثری مردم 
در انتخابات 29اردیبهشت ماه، یکبار دیگر وفاداری ملت 

ایران را به كشور و جمهوری اسالمی ثابت كرد.

هیئت وزیران، تکلیف مطالعه، ساخت و بهره برداری از آزادراه بزرگ اهوازـ  ایذهـ  لردگان را مشخص کرد.

نماینده مجلس:

دولت دوازدهم با یک کابینه 
قوی به رای مردم پاسخ دهد

مدیــركل دام پزشــکی چهارمحال و بختیــاری گفت: 
خدمات رسانی دام پزشــکی، به منظور جلوگیری از بروز 
بیماری های واگیر مشترک بین انسان و دام و تامین هرچه 

بیشتر سالمت دام انجام می شود.
عبدالمحمد نجاتی با بیان اینکه شــبکه دام پزشــکی 
شهرستان كوهرنگ برای خدمات رســانی هدفمند، به 
شکل بهینه به عشایر، اقدام به تشکیل كمپی در گردنه تاراز 
بخش بازفت از توابع شهرستان كوهرنگ كرده است افزود: 
خدمات درمانی و واكسیناسیون در مدت كوچ عشایر به 
این قشر ارائه می شود. نجاتی اضافه كرد: این خدمات به این 
دلیل انجام می شود كه در صورت شیوع بیماری در گله، 
بیمارها شناسایی و قرنطینه شوند و به منظور پیشگیری از 

وجود بیماری، دام ها در منطقه واكسینه شوند.
وی بیان كرد: در این موقع از ســال، حــدود ۶00 هزار 
دام سبک از شهرهای اللی، شوشــتر و اندیکا در استان 
خوزستان، از این منطقه عبور كرده و وارد استان می شوند 
و با برقراری كمپ بر سر راه عشــایر، از شیوع بسیاری از 

بیماری ها به استان جلوگیری می شود.

مدیر کل دام پزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

خدمات رسانی شبکه دام پزشکی 
کوهرنگ در هنگام کوچ عشایر

متالشی شدن باند حفاری غیرمجاز 
در شهرستان لردگان

امروز بازدید از موزه تاریخ طبیعی 
استان رایگان است

بر اساس یکی از 
تبصره هایی که در 

این تصویب نامه 
آمده، انجام امور 

طراحی و مطالعات 
پروژه اهوازـ  لردگان 

بر عهده شرکت 
طرف قرارداد است

تحديد حدود اختصاصي
1/232 شماره: 1396/14/355577-1/29 /96  چون تحديد حدودششدانگ سه باب پالک تحتاني و 
فوقاني تحت پالک 144/11 واقع در بخش يک ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتي به نام محمد مهدي 
دانش زاده فرزند مسيب در جريان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده است 
اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/03/24 راس ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض 
بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائي مبادرت نمايد و در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسليم نمايد و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. مالف:21 شيخ سليماني کفيل 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)218کلمه، 2 کادر(
مزايده

3/1  شعبه اول اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 3440/95 
ش ح اول له اميرحسين شريفی علون آبادی عليه علی خطايی به آدرس هشت بهشت شرقی ک احد 
بن بست مسعود پالک 12 بابت محکوم به و هزينه های اجرايی به مبلغ 111/799/650 ريال اموال 
توقيفی به شرح 1- ده کارتن خودتراش) تيغ اصالح( مارک star- Max سه تيغ دسته دار مشکی 
ساخت ويتنام آکبند که هر کارتن مشتمل بر 48 بسته 24 تايی بوده و جمعا 1152 عدد می باشد به 
قيمت پايه هر عدد يازده هزار ريال )11/000 ريال( و قيمت پايه ده کارتن مجموعًا يکصد و بيست و 
شش ميليون و هفتصد و بيست هزار ريال تمام )126/720/000( ريال ارزيابی می گردد که مورد 
اعتراض هيچ يک از طرفين قرار نگرفته اســت در نظر دارد جلسه مزايده ای در مورخ 96/3/30 در 
ساعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خيابان آتشگاه روبروی پمپ بنزين ساختمان 
شماره 2 دادگستری برگزار می گردد طالبين شرکت در جلسه مزايده می توانند با واريز ده درصد از 
مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فيش به اجرای احکام پنج روز قبل 
از جلسه مزايده از اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف: 
3125 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره يک()223 کلمه، دو کادر(

تحديد حدود اختصاصی
3/3 شــماره: 1396/14/367512-2/26 /96 چون تحديد حدود ششدانگ زمين محل خرابه تحت 
پالک 3/13 واقع در بخش 3 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام ورثه طوبی قشونی در جريان 
ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اســت اينک بنا به دستور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
96/03/23 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين  آگهی به کليه 
مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معتــرض بايد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی مبادرت نمايد و 
در غير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه می دهد. م الف:47 شيخ ســليمانی کفيل اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار)214 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکيت

3/9 شماره صادره: 1396/43/368595 - 1396/2/28 نظر به اينکه محمد سبط روضاتی با تسليم 
دو برگ استشهاد شهود شماره 40322- 24  95/01/14 دفترخانه64 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکيت دو دانگ مشاع از شــش دانگ پالک شــماره: 8548 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذيل ثبت 161838 مورد ثبت در صفحه 179 دفتر 882 امالک تحت شــماره 
چاپی 760262 صادر و تسليم گرديده و به موجب انتقال شماره 4937- 1392/8/21 دفترخانه 350 
اصفهان به وی انتقال يافته و اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و 
تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6185 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان )222 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکيت

3/10 شــماره صادره: 1396/43/368607 - 1396/2/28 نظر به اينکه مسعود سبط روضاتی با 
تسليم دو برگ استشهاد شهود شماره 40322- 95/01/1424 دفترخانه64 اصفهان مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت دو دانگ مشاع از شــش دانگ پالک شــماره: 8548 فرعی از 12 اصلی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که در ذيل ثبت 161836 مورد ثبت در صفحه 176 دفترجلد 882 امالک تحت 
شماره چاپی 760261 صادر و تسليم گرديده و به موجب رای شماره 4249- 1387/8/25 به وی 
انتقال يافته و اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور 
سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6186 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان 

اصفهان )218 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکيت

3/11 شماره صادره: 1396/43/368598 - 1396/2/28 نظر به اينکه مهدی سبط روضاتی با تسليم 
دو برگ استشهاد شهود شماره 40322- 24   95/01/14 دفترخانه64 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکيت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره: 8548 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که در ذيل ثبت 161836 مورد ثبت در صفحه 179 دفترجلد 882 امالک تحت شــماره 
چاپی 760262 صادر و تسليم گرديده و به موجب انتقال شماره 4937- 1392/8/21 دفترخانه 350 
اصفهان به وی انتقال يافته و اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و 
تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز 

اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6187 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )222 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/20 شــماره دادنامه: 9509970351200593 شــماره پرونده: 9409980351200971 شماره 
بايگانی شعبه: 941089 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمايندگی عليرضا زمانی با وکالت خانم افسانه 
حبيبی دهکردی فرزند عبدالرحيم به نشانی اصفهان خيابان هشت بهشت غربی بين ملک و نشاط 
نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبقه زيرزمين خواندگان : 1- آقای خسرو الری به نشانی خمينی شهر خ 
کهندژ )اشرفی اصفهانی( خ شمس تبريزی کوچه شهيد همتيان جنب تاکسی تلفنی پيام فرعی 2 پالک 
7، 2 . آقای ابوالفضل مختاری فرزند منوچهر به نشانی خمينی شهر جوی آباد پشت بانک صادرات 
موتور فروشی مختار ی)پارکينگ موتور ( 3. آقای عباس بديعی فرزند قدير به نشانی خمينی شهر 
خ کهندژ )اشرفی اصفهانی( جوی آباد کوی سلمان فارسی پالک 12 . خواسته ها : 1- مطالبه وجه 
چک 2- تامين خواسته 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خســارت تاخير تاديه رای دادگاه 
در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم افســانه حبيبی به طرفيت آقای خسرو الری 
، ابوالفضل مختار ی و عباس بديعی بخواســته مطالبه مبلغ 79/559/273 ريال وجه چک شــماره 
462604 مورخ 93/6/19 بر عهده بانک ملی با توجه به قرارداد ابزاری خواهان و پاسخ استعالمات 
واصله و نيز با توجه به آن که دليلی بر فسخ قرارداد اعطای تسهيالت و حال شدن ديون وجود ندارد 
لذا دادگاه خواسته خواهان به ميزان اقســاط معوقه و جريمه اقساط تا زمان تقديم دادخواست که 
مالک در اسحاق مطالبه است را وارد تشخيص و با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اينکه خواندگان دليلی که حکايت از پرداخت دين يا بطالن 
دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته ، لذا به استناد مواد 198 و519 و522 قانون آئين دادرسی 
مدنی حکم بر محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40095633 ريال بابت اصل خواسته و 
هم چنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ )94/9/29 ( تا تاريخ وصول بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی و جمعا بالسويه به پرداخت 2/961/311 ريال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد و خواسته خواهان مازاد بر آن را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی آن 
را  صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظــرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20روز قابل اعتراض در دادگاه  تجديد نظر خواهد بود. م الف: 5472 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)405 کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

3/31 شماره صادره: 43/369270 - 96/2/31 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يک باب ساختمان 
پالک شــماره 45/433 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود 
رحمتی اندانی فرزند رضا در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز يکشنبه مورخ 96/03/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.م الف: 6250 حيدری رئيس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)141 کلمه، دو کادر(
ابالغ

3/32 شماره ابالغنامه:9610100350101757 شــماره پرونده:9509980350100923 شماره 
بايگانی شعبه:951086 ابالغ شــونده حقيقی: داريوش صفيان به نشــانی مجهول المکان ، تاريخ 
حضور:1396/04/24 شنبه ساعت: 12/30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيکبخت-
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی 
اکبر زمانی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد.م الف:5483 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)65 کلمه، يک کادر(
ابالغ رای

3/34 کالسه: 1098/95 شماره دادنامه: 39- 96/1/28 مرجع رســيدگی کننده: شعبه 31 شورای 
حل اختالف خواهان: مجيد هدايت رسا خوانده: عباسعلی رفيعی بهابادی به نشانی مجهول المکان 
خواســته: مطالبه وجه بابت پرينت بانکی به مبلغ يکصد ميليون ريال با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا در خصوص دعوی مجيد هدايت 
رسا به طرفيت عباســعلی رفيعی به خواســته مطالبه مبلغ يکصد ميليون ريال مطالبه وجه پرينت 
بانکی شماره مجوز 675725 شماره پيگيری 601309 تاريخ 94/11/29 بانک سپه شعبه منتظری 
اصفهان 325 خيابان صارميه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنايت به بقای اصول مستندات 
در يد خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذيب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و سه ميليون و سيصد 
و سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشرآگهی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست 95/11/13 لغايت تاريخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در اين شورا و ظرف بيست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجديدنظر خواهی در دادگاههای 
عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 4338 شعبه 31 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/35 شماره کالسه: 94-951 شماره دادنامه : 31-95/1/17 مرجع رسيدگی شعبه 31 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان : محمد بهمنی به نشانی : اصفهان خ فالطوری شرقی نمايندگی سامسونگ 
به وکالت سيد مهدی حسينی به نشانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلديس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336 
خوانده : حسين پاکزاد دهکردی به نشانی مجهول المکان با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتی اعضاء شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد . رای 
قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی محمد بهمنی به وکالت سيد مهدی حسينی به طرفيت 
حسين پاکزاد دهکردی به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون و پانصد هزار ريال وجه فاکتور شماره 
55828723 به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با عنايت به بقای اصول مستندات در يد خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض 
و تکذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد مواد198و 515 و 519 
و 522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکوميت خوانده به 

پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و يکصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوکاله و همچنين خســارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت به تاريخ 94/11/1 
لغايت تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس آخرين نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد . رای صادره 
غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و ظرف بيست روز پس از 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجديد نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 4343 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره دو()314 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/36 کالسه پرونده: 946/95 شماره  دادنامه : 1035- 95/11/10 مرجع رسيدگی: شعبه 51 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان : محمد حسن جوادی پور فرزند اکبر خوانده: فاطمه درويشی فرزند 
فضل ا... به نشانی مجهول المکان خواســته : مطالبه مبلغ 142750000 ريال بابت يک فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و هزينه دادرسی و تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نمايد رای قاضی شورا درخصوص دعوی آقای محمد حســن جوادی پور فرزند اکبر به طرفيت 
خانم فاطمه درويشی فرزند فضل ا... به خواسته مطالبه مبلغ 142750000 ريال وجه چک به شماره 
1566/136425/14 عهده بانک ملت مطلق خســارت قانونی با توجه به محتويــات پرونده و بقای 
اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان درمطالبه وجه آن دارد و اين که خوانده علی رغم ابالغ 
نشر آگهی درجلســه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د . 
م حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت ملبغ 142750000 ريال بابت اصل خواســته و 4398750 
ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه های نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد چک 95/7/20 تا تاريخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجــع و ظرف 20روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 5432 شعبه 51 شورای حل 

اختالف اصفهان)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/37 شماره ابالغنامه:9610100350101750 شــماره پرونده:9609980350100090 شماره 
بايگانی شعبه:960137 ابالغ شونده حقيقی: 1- علی رجبی فرزند مجيد 2- پرويز رجبی به نشانی 
مجهول المکان ، تاريخ حضور:1396/04/26 دوشــنبه ســاعت: 9:45 محــل حضور: اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهيد نيکبخت-ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه3 اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی عليرضا کريمی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
در اين شعبه حاضر شــويد.م الف:5486 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)71 

کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/38 در خصوص پرونده کالســه 960108 خواهان ناصر صديقی دادخواســتی مبنی بر مطالبه 
خسارت به طرفيت حجت اله قاســمی تقديم نموده اســت وقت رســيدگی برای روز شنبه مورخ 
96/4/24 ساعت 6 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
اول ارباب روبروی مدرسه نيلی  پورجنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 5421 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

يک()115 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/39 در خصوص پرونده کالسه 960125 خواهان حميدرضا طالبی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفيت محمد عبدی تقديم نموده اســت وقت رســيدگی برای مورخ 96/4/24 ساعت 5/5 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگی به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد اول ارباب روبروی 
مدرسه نيلی  پورجنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5436 
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره يک()110 کلمه، يک کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/42 شماره ابالغنامه: 9610100350201729 شــماره پرونده: 9509980350201025 شماره 
بايگانی شعبه: 951199 خواهان محمود مختاری، يونس افشاری، محمدرضا افشاری، دادخواستی 
به طرفيت خواندگان مهران، محمد، مهرنوش، توران، مريم همگی مختــاری فرزندان قربانعلی به 
خواسته خلع يد پالک ثبتی 2740/5  تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 
951199 ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن 1396/05/4 و ســاعت 8:30 تعيين شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 
حاضر گردد. م الف: 5478 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)178 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/43 شماره ابالغنامه: 9610100351201657 شــماره پرونده: 9509980351200768 شماره 
بايگانی شــعبه: 950927 خواهان صندوق کارآفرينی اميد )صندوق مهر امام رضا( به نمايندگی 
عبدالصمد شهبازی دادخواســتی به طرفيت خوانده حامد وليخانی و فرشاد روحانی و ناهيد پور 
معمار و يداله امينی به خواسته مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و تامين خواسته تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
به شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيکبخت ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 1 اتاق شــماره 120 ارجاع و به کالسه 
9509980351200768 ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن 1396/4/31 و ساعت 8:30 تعيين شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 5473 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)196 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/41 شماره ابالغنامه: 9610100353501387 شــماره پرونده: 9509980358401307 شماره 
بايگانی شعبه: 951920 محاکم کيفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کيفرخواست 
شــماره 951920 برای ابوالفضل کالنی فرزند علی و علی کالنی که متهم است به توهين و تخريب 
عمدی رسيدگی به موضوع به اين شعبه و ارجاع و وقت رســيدگی برای مورخه 96/4/20 ساعت 
8:30 تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب 
يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 5461 شعبه 

109 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )109 جزايی سابق()130 کلمه، دو کادر(
تحديد حدود اختصاصی

3/2 شماره صادره: 1396/43/367436 - 1396/2/25 نظر به اينکه تحديد حدود ششدانگ يکباب 
خانه پالک شماره 10492 فرعی از 12/183 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هيات به نام 
مهدی نساجی اليادرانی فرزند مرتضی مفروز و در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی 
آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/03/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.م الف: 5900  حيدری رئيس ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)143 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/50 شماره ابالغنامه:9610100370600678 شــماره پرونده:9309980350701020 شماره 
بايگانــی شــعبه:950634 آگهی ابالغ وقت دادرســی به تجديدنظــر خواندگان آقايــان و خانمها 
محمدعلی و زهره و صديقه شــهرت همگی برومند فرزندان محمدرضا آقای علی نقدی به وکالت 
از آقای مرتضی حاج هاشمی و غيره از دادنامه شماره 9409970350701947 مورخ 94/11/24 
صادره از شــعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان تجديدنظرخواهی نموده با توجه به تقديم دادخواست 
وارد ثالث از ناحيه آقای مجتبی حاج هاشمی و ضرورت تشــکيل جلسه جهت رسيدگی به دعوی 
ورود ثالث و توام شده هر دو نظر به اينکه تجديدنظر خواندگان فوق مجهول المکان اعالم شده لذا 
مراتب حسب درخواست وکيل تجديدنظر خواه و در اجرای م 73 ق ا د م يک مرتبه در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار درج و از تجديدنظر خواندگان فوق دعوت می گردد در جلسه دادرسی روز سه شنبه 
مورخ 1396/04/20 ساعت 9 صبح جهت رسيدگی حاضر شوند واال دادگاه تصميم قانونی اتخاذ 
خواهد نمود ضمنا جهت اعالم نشانی خود به اين شعبه مراجعه نمايند. م الف: 5460 شعبه 21 دادگاه 

تجديدنظر استان اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/48 در خصوص پرونده کالســه 960016 خواهان جمال امينی موســی آبادی با وکالت حسين 
محمديان دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفيت جمشيد احمد سمالی تقديم نموده است وقت 
رسيدگی برای مورخه 96/4/28 ســاعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد اول خيابان ارباب روبروی مدرســه نيلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 5452 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره يک()121 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/49 شماره ابالغنامه:9610100369900809 شــماره پرونده:9309983657900854 شماره 
بايگانی شعبه:950503 خواهان سجاد طالع دادخواســتی به طرفيت خوانده ماشااله حسن پور به 
خواسته تجديدنظرخواهی تقديم دادگاه های تجديدنظر اســتان اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
به شــعبه 20 دادگاه تجديدنظر اســتان اصفهان واقع در اصفهان خيابان چهاربــاغ باال چهارراه 
نظر مجتمــع دادگاه های تجديدنظر اســتان اصفهان ارجاع و به کالســه 9309983657900854 
)950503 ت 20( ثبــت گرديــده که وقت رســيدگی آن 1396/5/14 و ســاعت 9:30 تعيين شــده 
اســت. به علت مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز مــاده 73 قانون 
آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطــالع از مفاد آن به 
 دادگاه مراجعــه و با اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقــرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد. 

م الف: 5465 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان)149 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/62 شماره ابالغنامه: 9610100351301839 شــماره پرونده: 9609980351300155 شماره 
بايگانی شــعبه: 960180 خواهان آقای محمدرضا امينی بوکالت آقای مصطفی نوروزی بطرفيت 
حسن محمد دخت گرگابی و محسن مسائلی و مهدی زاده حســين به خواسته الزام به تنظيم سند 
خودرو و مطالبه خسارت دادرســی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
9609980351300155 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1396/4/4 و ساعت 9 صبح تعيين شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 6257 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 

کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/63 شماره ابالغنامه: 9610100354701635 شــماره پرونده: 9509980358801758 شماره 
بايگانی شعبه: 960332 شاکی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان دادخواستی به طرفيت متهم 
اسماعيل گهروئی به اتهام تغيير غيرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شــعبه 121 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )121 
کيفری جزايی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن مورخ 
1396/4/3 و ساعت 9 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 6255 شعبه 121 دادگاه کيفری دو 

شهر اصفهان )121 جزايی سابق( )179 کلمه، دو کادر(

رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرســتان شهركرد گفت: 
اپلیکیشن دیوار، از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران امالک 

شده و از سوی دیگر ریسک معامالت را باال برده است.
محمد رئیسی دهکردی اظهار كرد: 5۶0 دفتر مشاور امالک 
در شهرستان شهركرد وجود دارد كه با آگهی های سایت دیوار، 

ضرر می كنند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت نرم افزار آلونک در حوزه اقتصاد 

امالک، تصریح كرد: مجموعه فعال آلونک، یک تیم منسجم و 
پیش روست كه تاكنون موفقیت قابل توجهی در بین مشاوران 

امالک به دست آورده است.
رئیسی افزود: آلونک، سامانه   جامع ارتباطی مسکن برای خرید 
و اجاره انواع آپارتمان مســکونی و اداری، ملک های تجاری، 
خانه ویالیی و... است كه تنها آژانس های معتبر و مورد تایید 

می توانند در این اپلیکیشن اقدام به درج آگهی كنند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک شهرستان شهركرد، هیجان 
انتخابات را مانع از رونق بازار امالک دانست و گفت: بازار مسکن 

تحت تاثیر فضای انتخاباتی دچار افت معامالت شد.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن پس از نوروز از ركود خارج شد 
و معامالت شتاب بیشتری گرفت، تصریح كرد: متاسفانه بازار 
مسکن مدام در حال نوسان است و اكنون نیز دوباره در حالت 

ركود به سر می برد.
رئیسی خاطرنشان كرد: متقاضیان مسکن و اجاره، در حواشی 
شهرستان شهركرد و بروم پهنه به دلیل قیمت مناسب  بیشتر 

هستند.

»دیوار«، باعث رکود بازار مشاوران امالک شده است
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هر ســال با آمدن فصــل امتحانات 
در دو مقطــع مختلــف در ماه های 
خرداد و دی، تمــام مقاطع تحصیلی 
از دانش آموزان تا دانشــجویان در یک ماراتــن چند روزه 
سخت و نفس گیر امتحانات خود را شــروع می کنند. چه 
شب هایی را عده ای مجبور می شــوند که تا صبح به درس 
خواندن مشغول باشــند و خود را برای آزمون و کسب نمره 
قبولی آمــاده کنند. عده ای هم برنامــه ریزی های خاصی 
را جهت تقلب کردن در امتحان برای خــود در نظر دارند، 
افرادی که تقلب برای آنها یک ویژگی ذاتی و جدانشــدنی 
است. شگردها و مصادیق مختلفی برای تقلب در آزمون ها 
مشاهده شده است که متناسب با گذشت زمان و گسترش 
وسایل ارتباطی فرآیند تقلب هم متناســب با آن به روزتر 
از قبل شــده، یکی از این نمونه ها را می توان با گســترش 
شبکه های اجتماعی و استفاده از آنها به عنوان روشی جدید 
در زمان حاضر مورد توجه قرار داد. شبکه هایی که با گرفتن 
عکس با گوشــی تلفن همراه یا با پیام های متنی از طریق 
این شــبکه ها فرد متقلب مورد اســتفاده قرار می دهد که 

البته مراقبان و مسئوالن برگزاری آزمون ها در بدو ورود به 
جلسه امتحان همراه داشتن کتاب، جزوه ، تلفن همراه ، سایر 
دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر 
و تجهیزات آنها را براساس آیین نامه هایی که موجود است 
ممنوع اعالم می کنند و مراقبــان همه را تحویل می گیرند. 
نکته جالب تر اینجاست که روش های نوینی در شبکه های 
اجتماعی در قالب فایل تصویری به صورت آموزشی با عنوان 
»حرفه ای ترین راه های تقلب را در امتحانات پایان ترم یاد 
بگیرید!« وجود دارد. حتی بازی هایی هم با موضوع تقلب در 
امتحانات، ساخته شده است، اما یکی از مهم ترین مواردی 
که در قانون می توان راجع به بحث تقلب در امتحانات ذکر 

کرد ماده 541 قانون مجازات اســالمی بخش 
تعزیرات و مجــازات های بازدارنــده مصوب 
1375 است که در آن مطرح شده:»هرکس به 
جای داوطلب اصلی هریک از آزمون ها اعم 
ازکنکور ورودی دانشــگاه ها  و موسسات 
آموزش عالی ، دانش ســراها،مراکز 
تربیــت معلم ، اعــزام دانشــجو به 
خارج از کشــور یا امتحانــات  داخلی 
و نهایی واحدهای مزبــور یا امتحانات 
دبیرســتان ها، مــدارس  راهنمایی و 
هنرستان ها و... در جلسه 
امتحان شــرکت کند 
حسب مورد مرتکب و 
داوطلب عالوه برمجازات 
اداری و انتظامی به  دویست 
هزار تا یــک میلیون ریال 
جــزای نقــدی محکــوم 
خواهد شد.« البته این ماده 
مشمول تقلب نمی شود و سایر 
تقلب ها در آییــن نامه های 
انضباطی آموزشی دانشگاه ها 
و موسسات گوناگون آمده 
اســت ولی عمــل انجام 
شــده در ماده 541 قانون 
مجازات قسمت تعزیرات 
خود یک جرم خاص بوده و 
در دادگاه کیفری 2 به آن رسیدگی می شود. عواقب حقوقی 
و جزایی در این ماده و چگونگی برخــورد با مرتکب به این 
صورت آمده اســت عالوه بر مجازات اداری مجازات نقدی 
را نیز شــامل می شــود؛ البته گرچه مبلغ آن کم باشد، اما 
با این حال ضمانت اجرایی اســت برای جلوگیری از تقلب 
در آزمون هــای مختلف. در واقع مراقبین همیشــه باید به 
این قوانین و آیین نامه ها آشــنایی کامل داشــته باشند تا 
بتوانند جلوی افــرادی که می خواهند با ســودجویی های 
 خود حداکثــر اســتفاده را در آزمون انجــام دهند گرفته

 شود.

يادداشت
80 کیلوگرم مواد مخدر در نایین کشف شد

ســرهنگ صادق کاظم زاد، فرمانده انتظامی نایین عنوان کــرد:  80کیلوگرم 
 مواد مخدر از نــوع تریاک وحشــیش از خودروهای عبوری در نایین کشــف

 شد.

خبر

با مسئوالن

 مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی 
کشور در حاشیه برگزاری نشست هم اندیشی مدیران 
مرکزهای توانبخشی شبانه روزی سالمندان و معلوالن  
استان اصفهان در مجتمع سالمندان و معلوالن گالبچی 
کاشــان گفت: 45خانه کوچک ویــژه معلوالن ذهنی 
مرزی یا خفیف امســال در 31 اســتان کشور ساخته 

می شود.
رامین رضایی افــزود : هر خانه  با ظرفیــت 10 نفر با 
 همکاری بخــش خصوصی و خیــران فعالیت خواهد 

کرد.
وی ایجاد فرصت مناســب برای ظرفیت  سازی برای 
حضور جدی معلــوالن ذهنی مــرزی و خفیف برای 
مشــارکت اجتماعی، تحصیل، اشــتغال و ازدواج را از 
اهداف راه انــدازی خانه های کوچــک ویژه معلوالن 

ذهنی مرزی برشمرد.
رضایی پیش بینی کرد برای نگهداری معلوالن در این 
خانه ها به ازای هر فرد معلول بین 800 تا 900 میلیون 

ریال ماهانه در صورت مشارکت خیران پرداخت شود.
وی گفت: هم اکنون 48 هزار و 500 نفر از سالمندان 
و بیماران روانــی مزمن و معلــوالن در مجتمع های 
شبانه روزی زیر پوشش و از خدمات سازمان بهزیستی 

برخوردار هستند.
مدیرکل دفتر توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی 
کشور گفت : در مراکز توانبخشی مبتنی بر جامعه نیز 
450 هزار معلول و سالمند از خدمات سازمان بهزیستی 

بهره می برند.

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با 
اشاره به افزایش میانگین سن ازدواج در پنج سال گذشته در کشور 
گفت: در این مدت میانگین ســن ازدواج، تقریبا ۶ ماه بیشتر شده 

است.
محمدباقر عباسی در مراســم افتتاحیه دومین کنگره بین المللی 
علوم ســالمت باروری و فرزندآوری اظهار کرد: میزان افزایش سن 

ازدواج در زنان چهار ماه و در مردان ۶ ماه بوده است.
وی با اشــاره به اینکه میانگین ســن در اولین ازدواج بزرگ ترین 
دغدغه ای است که در حال حاضر در مباحث جمعیتی کشور مطرح 
است، بیان کرد: میانگین سن در اولین ازدواج در استان تهران در 

پنج سال گذشته 11 ماه افزایش داشته است.
عباســی تصریح کرد: 44/7 درصد زنان ایرانی که در سال 1391 
 ازدواج کــرده بودند، تا نیمه اول ســال 1395 یــک فرزند به دنیا

 آورده اند و میانگین فاصلــه ازدواج تا تولد اولین فرزند این افراد به 
طور میانگین حدود 2 سال بوده است.

وی با بیان اینکه طالق، یکی از موضوعاتی که در جامعه ما دغدغه 
آفرین شده، افزود: درخصوص طالق شاید یک مقداری بزرگ نمایی 
شده است؛ به نسبت رشد تعداد خانواده ها در کشور، خانواده هایی 
نیز در معرض از هم گســیختگی  قرار دارند، اما به طور کلی میزان 
 طالق در ســال 1395 نســبت به ســال 1393 مقداری کاهش 

داشته است.

 افزایش میانگین سن ازدواج 
در کشور 

طرح جهادی سبحان برای نخستین بار در استان اصفهان اجرا شد.
رییس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: این طرح ابتکاری در سال تحصیلی جاری در مناطق محروم استان با 

تشکیل محافل قرآنی اجرا شد.
احمد طباطبایی افزود: در این طرح،  مربیــان متخصص قرآنی دوره های  
اســتعدادیابی و آزمون هــای قرائت،مفاهیم و حفظ قــرآن کریم رابرای 

دانش آموزان  در دوره چند ماهه به صورت رایگان برگزار می کنند.
وی با اشاره به شرکت شش هزار قرآن آموز در  طرح جهادی سبحان گفت: 
این طرح در مناطق محــروم از جملــه چادگان،فریدن،دهاقان،برخوار و 

کوهپایه اجرا می شود.
مهم ترین هدف طرح قرآنی جهادی سبحان پرورش اخالق قرآنی در بین 

دانش آموزان است.

دو نفر در سد زاینده رود 
غرق شدند

اجرای طرح جهادی 
سبحان در مناطق محروم

فرمانده انتظامی شهرســتان چادگان از غرق شــدن دو برادر در منطقه 
شامگان سد زاینده رود خبر داد.

سرگرد سهراب قرقانی افزود: ماموران انتظامی شهرستان چادگان از طریق 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 به محل اعزام شدند و در بررسی های 
اولیه مشخص شد دو برادر 25 و 35 ســاله برای ماهیگیری با یک تیوپ 
تراکتور داخل آب رفته اند که به علت آشــنا نبودن به اصول و فنون شنا و 

رعایت نکردن نکات ایمنی غرق شده اند.
فرمانده انتظامی چادگان افزود: با تالش پلیس و عوامل امدادی جسد یکی 

از برادران کشف و به پزشکی قانونی تحویل داده شد. 
سرگرد قرقانی در پایان به جوانان توصیه کرد که از شنا کردن در آب های 
روان و محل های غیر مجاز بپرهیزید و همیشه موارد ایمنی را رعایت کنید 

تا شاهد وقوع اینگونه حوادث تلخ نباشیم.

 معلوالن ذهنی 
صاحب خانه می شوند 

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهــان گفت:پلمب، 
تنهــا راه جلوگیــری از تخلفــات نانوایــی هاســت. جــواد 
محمدی فشــارکی اضافه کرد: جریمــه دو تا  7 میلیــون ریالی، 
 جوابگوی رشــد تخلفــات نانوایی ها نیســت و این قانــون باید

 اصالح شود. وی افزود: بر اســاس قانون باید پس از سه تا چهار بار 
جریمه واحد صنفی نانوایی پلمب شود، اما این اتفاق نمی افتد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه در ایام 
نوروز تخلفاتی چون کم فروشی و گران فروشی نانوایان در اصفهان 
320 درصد افزایش داشته است افزود: روزانه بین 30 تا 35 واحد 
نانوایی بازرسی می شود. گفتنی است؛ یک هزار و 107 نانوایی مجاز 

و 200 نانوایی غیر مجاز در اصفهان فعال است.

مدير بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

افزایش تخلف نانوایی ها 
در اصفهان 

همکاری دانشگاه اصفهان 
 و دانشگاه کیم یانگ

 کره جنوبی

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه اصفهان و دانشگاه کیم یانگ با حضور هیئتی از دانشگاه اصفهان در کره جنوبی امضا شد.
رییس دانشگاه اصفهان گفت : تفاهم نامه همکاری بین رؤسای دو دانشگاه در زمینه های تبادل استاد و دانشجو، ایجاد فرصت های مطالعاتی و استقرار دوره های 

مشترک و راه اندازی کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کیم یانگ و زبان و ادبیات کره ای در دانشگاه اصفهان به امضا رسید.  
هوشنگ طالبی افزود: همچنین  تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعاتی جاده ابریشم دانشگاه کیم یانگ و قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان، به امضا 
رسید.  وی هدف از امضای این تفاهم نامه را اجرای طرح های مشترک پژوهشی در چارچوب روابط تجاری- اقتصادی کشورهای واقع در حوزه جاده ابریشم مانند 

کره، چین، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران دانست.
همچنین قرار شد هیئتی از دانشگاه کیم یانگ در دوازدهمین کنفرانس مجمع آسیا - پاسیفیک که در آبان امسال در اصفهان برگزار می شود، شرکت کنند.

کارشناس مسئول تشخیص و پیشگیری و توانبخشی آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: سنجش سالمت 80 هزار نوآموز 
استان اصفهان در 53 پایگاه اصلی در تمام مناطق و نواحی و دو 

پایگاه تخصصی در استان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می شود.
مژگان رســولیان با اشــاره به اینکه طرح سنجش سالمت 
 به منظور ســنجش ســالمت نوآموزان بدو  ورود به دبستان 
برپایه برنامه ریزی ها در پایگاه های مناطق مختلف استان اجرا 
می شود، اظهار کرد: در این طرح دانش آموزان در زمینه های 
بینایی، شنوایی، قد و وزن، دهان و دندان، آمادگی تحصیلی، 
اختالل رفتاری، گفتاری و اوتیسم مورد سنجش قرار می گیرند.

وی با اشاره به پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان در استان 
اصفهان به جزییات این طرح اشــاره کرد و افزود: ســنجش 
سالمت نوآموزان استان اصفهان در 53 پایگاه اصلی در تمام 
مناطق و نواحی و دو پایگاه تخصصی در اســتان از نیمه دوم 

خرداد ماه آغاز می شود.
کارشناس مسئول تشخیص و پیشــگیری آموزش و پرورش 
استان اصفهان بیان کرد: در طرح سنجش سالمت، نوآموزانی 
سنجش می شوند که متولد نیمه دوم سال 89 و نیمه نخست 
سال 90 هســتند، این کودکان از طریق مدارسی که مراجعه 
می کنند نوبت دهی می شوند. وی ادامه داد: بعد از نوبت دهی در 
پایگاه های سنجش همه اطالعات به صورت سامانه ای در سامانه 

سنجش آموزش و پرورش استثنایی وارد می شود.

رسولیان تصریح کرد: برای هر کودک پرونده سالمت تشکیل 
می شود که وجود این پرونده برای نام نویسی در پایه اول ابتدایی 
الزامی است، موارد بهداشتی کودکان هم از طریق خانه های 
بهداشت و سامانه سالمت به صورت الکترونیکی ثبت می شود 
و مدیر برای ثبت نام دانش آموز از طریق ســامانه الکترونیک 
می تواند نتیجه معاینات و آمادگی تحصیلی دانش آموز را رویت 

و نسبت به ثبت نام اقدام کند.
رسولیان یادآور شد: طرح سنجش سالمت و آمادگی تحصیلی 
کودکان بدو ورود به دبســتان، با همــکاری وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 

بهزیستی اجرا می شود.

 با امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، زمینه توسعه 
شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سالمت بیش از پیش، 
فراهم می شود. رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: این تفاهم نامه  با هدف تداوم همکاری ها و در جهت 
توسعه استفاده از ظرفیت های کاری موجود میان دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و شــهرک به مدت پنج سال به امضا 
رسید. مهدی کشمیری افزود:  گسترش ساختارهای موثر 
در توسعه فناوری و اشتغا ل زایی تخصصی در حوزه سالمت، 
بهره گیری از ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی 
دانشگاه در توانمندسازی شرکت های دانش بنیان فعال در 
حوزه سالمت، کمک به شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت 
برای دریافت مجوزها و استانداردهای مورد نیاز از جمله مفاد 
این تفاهم نامه است.وی ایجاد زمینه های الزم برای بسط و 
توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان رویشی دانشگاه 
و برنامه  ریزی برای توســعه مراکز توسعه فناوری سالمت 
دانشــگاه در جهت ایجاد یک پارک علم و فناوری در حوزه 
تخصصی سالمت  را از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری 
دانست.رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره 
به افزایش تعداد شرکت ها و موسسه های دانش بنیان فعال 
در حوزه پزشکی و سالمت در ســال های اخیر اشاره  کرد و 
گفت: وجود چنین ساختارهایی برای کمک به اشتغال دانش 

آموختگان دانشگاه ها ضروری است.غالمرضا اصغری، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم با اشاره به اینکه دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در همه موضوع های مرتبط با سالمت، 
پزشکی و مواد غذایی نقش تولی گری دارد، گفت: در همه 
این حوزه ها آماده همکاری هستیم و عالوه بر این در حوزه 
ورود به بازار می توانیم به دریافت تسهیالت برای شرکت های 
دانش بنیان حوزه پزشــکی کمک کنیم. شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان موسس مراکز 
رشــد و پارک های علم و فناوری در کشور فعالیت اجرایی 
خود را از سال 1380 با هدف حمایت و هدایت شرکت ها و 

موسسات دانش بنیان آغاز کرد. 

ريیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:

توسعه شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت در اصفهان

علم و فناوریآموزش و پرورش

کارشناس مسئول تشخیص و پیشگیری و توانبخشی آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

سنجش سالمت ۸۰هزار نوآموز استان اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از کشــف 
مقدار 28 کیلو و 800 گــرم تریاک در بازرســی از یک کامیون 
یخچال دار و دســتگیری یک ســوداگر مرگ خبر داد. جهانگیر 
کریمی اظهار کرد: ماموران انتظامی مســتقر در ایســتگاه شهید 
امامی شــهرضا و ماموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان 
چهارمحال و بختیاری مطلع شــدند که یــک قاچاقچی حرفه ای 
 قصد عبور مقداری مواد افیونی از این ایستگاه را دارد که وارد عمل 
شدند.وی ادامه داد: کامیون یخچال دار فرد قاچاقچی شناسایی و 

در اقدامی غافلگیرانه و سنجیده متوقف شد.  
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
در بازرســی از این خودرو مقدار 28 کیلــو و 800 گرم تریاک که 
در یخچال کامیون جاساز شــده بود کشف شد.  وی افزود: در این 
خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.

 توقیف کامیون یخچال دار 
با بیش از 2۸ کیلوگرم تریاک

حوادث

بر اثر برخورد یک دســتگاه تریلر با یک دستگاه کامیونت در محور 
قدیم کاشان - قم، 3 نفر کشته و یک نفر مصدوم شدند.

رییس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: این حادثه در محدوده آب 
شیرین رخ داد و در آن سه نفر شامل راننده و دو سرنشین کامیونت 

در صحنه تصادف فوت کردند.
حســین پور قیصری گفت : در این حادثه یک نفر نیز مصدوم شد 
که کارشناسان فوریت های پزشــکی پس از انجام اقدامات حیات 

بخش،وی را  به مرکز شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.
وی علت وقوع حادثه  را انحراف به چپ کامیونت اعالم کرد.

محور قدیم قم - کاشــان حدود 90  کیلومتر طول دارد و یکی از 
محورهای پر تردد در مسیر ترانزیت شمال به جنوب است.

 3 کشته و یک مصدوم 
در برخورد تریلر با کامیونت

فرمانده نیروی انتظامی مرکز استان اصفهان با اشاره به دستگیری 
یک ســارق منزل در یکی از خیابان های ســطح شــهر به تشریح 
اقدامات ماموران این یگان در شناســایی و دســتگیری متهم این 

پرونده پرداخت.
حسن یاردوستی  افزود: ماموران یکی از کالنتری های شهرستان 
اصفهان با دریافت خبری مبنی بر سرقت همراه با خشونت و اعمال 

زور در یکی از منازل، فورا وارد عمل شدند.
وی گفت: ماموران بالفاصله به محل اعزام شدند و یکی از شهروندان 
به آنان مراجعه کرده و اظهار داشته است که دو نفر با صورت پوشیده 
و با تهدید قداره دو دستگاه گوشی تلفن همراه وی را به سرقت برده 

و با یک دستگاه خودروی پراید متواری شدند.
یاردوستی اضافه کرد: ماموران پس از شنیدن اظهارات این شهروند 
با فعال کردن گشت های محسوس و نامحسوس خود به گشت زنی 
در سطح حوزه پرداخته که یکی از ســارقان با خودروی مورد نظر 

شناسایی و توقیف شد.
وی ادامه داد: در این راستا راننده دســتگیر و ضمن اعتراف به بزه 

انتسابی خود اموال مسروقه را به مالباخته تحویل داد.
فرمانده نیروی انتظامی مرکز استان اصفهان در پایان خاطرنشان 
کرد: ماموران متهم را به همراه شاکی برای تکمیل پرونده و تحقیقات 
بیشتر در خصوص جرائم احتمالی دیگر به کالنتری انتقال دادند و 

تالش برای دستگیری همدست وی نیز ادامه دارد.

 سارق منزل 
حین فرار دستگیر شد

متقلب ها آماده 
می شوند

میثم هاديان

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از افزایش ظرفیت 
پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای سال 
 9۶ خبر داد و گفت: داوطلبان تا فــردا فرصت دارند در این

 دوره ها ثبت نام کنند.
دکتر حسین توکلی افزود: پیرو انتشار اصالحیه برای دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته و اعالم کدرشته  محل های جدید و 
همچنین تســهیالت الزم برای داوطلبانی که تاکنون موفق 

به ثبت نام در دوره های کاردانی نظام جدید دانشــگاه فنی 
و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی 
ســال 139۶ نشــده اند، فرصت ثبت نام تا چهارشنبه سوم 

خرداد )فردا( تمدید شده است.
مشــاور عالی سازمان ســنجش اظهار داشــت: پذیرش در 
31 رشــته مورد پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید 
دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی-

غیرانتفاعی سال 139۶ به صورت بدون آزمون )پذیرش صرفا 
بر اساس سوابق تحصیلی( و پذیرش در 11 رشته به صورت 
با آزمون صورت می گیرد؛ همچنین 13۶ کدرشته محل به 

ظرفیت قبلی اضافه شد.
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور افزود: ظرفیت 
پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید دانشــگاه فنی و 
حرفه ای و موسســات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی 
سال 139۶ نیز افزایش یافته اســت و با ایجاد ۶ هزار و 2۶0 
ظرفیت جدید، میزان ظرفیت به 300 هزار و 944 نفر افزایش 

یافت.

مشاور عالی  سازمان سنجش خبر داد:

ظرفیت پذیرش 3۰۰ هزار نفری در دوره های کاردانی فنی و حرفه ای

فصل امتحانات در راه است؛

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2144 | May 23,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9 دین و اندیشه
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2144 | سه شنبه 2 خرداد 1396 | 26 شعبان 1438

فعالیت بیش از ۲هزار مبلغ خواهر در اصفهان 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشــاره به فعالیت بیش از ۲هزار مبلغ 
 خواهر در اصفهان گفــت: امروز مبلغان و  طالب خواهر، عهده دار اســتمرار  مکتب 
اهل بیت  عصمت و طهارت و طالیه دار نشر و گسترش فرهنگ غنی اسالمی هستند.

همراه با خاطرات یک طلبه فرامرزیدر محضر یار

حضرت آیت ا...خامنه ای در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود 
با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر )علیه السالم(  اثر تربیت 

فرزند در وضعیت اخروی پدر و مادر  را بیان کردند. 
َعن جابر بن یزید الُجعفی َعن ابی جعفٍر محمدبن علٍی الباقر 

َم اَوَلداً یَحَتِسُبُهم ِعنَداهلل علیه السالم قال َمن َقدَّ
»یَحَتِسُبُهم ِعنَداهلل« یعنی جوری این فرزندان را، این اولد را 
بار بیاورد که بتواند آنها را به حساب خدا بگذارد. طبعا فرزندی را 
می توان به حساب خدا گذاشت که تربیت الهی پیدا کرده باشد؛ 
متدین باشد؛ اهل فسق و فجور و تضییع اوقات و اینها نباشد. 
این ]فرزند[ را انسان می تواند به حساب خدا بگذارد و ال اگر یک 
فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد -کمااینکه بعضی ها 

فرزندان خودشان را بد تربیت می کنند؛ از اول این بچه را اهل 
دنیا و اهل اشرافی گری و اهل شهوات و اینها بار می آورند. در 
محیط خانواده، پدر و مادر، مشی شان برای فرزند یک سرمشق 
است. اگر این سرمشق، سرمشق بدی باشد، بچه بد بار می آید. 
فرض کنید پدر و مادر متقلب ]باشند[، دروغگو ]باشند[، به 
همدیگر رحم نمی کنند، به همدیگر خیانت می کنند؛ اینها 
را هم بچه جلوی چشــمش می بیند؛ ]پدر و مادر[ به مسائل 
دینی اهمیت نمی دهند؛ به فرایض، به نماز، به روزه. بچه ]هم[ 
همین جور بار می آید. این تربیت بد است ]یا[ گاهی هست که 
انسان بچه را تربیت بد هم نمی کند، لکن رها می کند؛ خیلی از 
ماها گرفتار این معنا هستیم؛ نه اینکه بچه را بد تربیت کنیم، 
 نه، اما رهایش می کنیم؛ احســاس مســئولیتی نسبت به او

 نداریم. 
گاهی اوقات برای درس خواندن و مشق نوشتنش وقت صرف 
می کنیم، اما برای نماز خواندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با 
مسائل دینی، نه، انسان هیچ وقتی نمی گذارد. این رها کردن 
بچه است. اینها را نمی شود انسان به حساب خدا بگذارد؛ یعنی 
بگوید خدایا این بچه را من تربیت کردم برای تو، در حساب تو؛ 
نمی شود. آن فرزندی را می شود انسان به حساب خدا بگذارد که 
او را رها نکند و تربیت خوب هم بکند. البته توجه داشته باشید 
و توجه دارید که تربیت فرزندان این جور نیست که انسان هر 
یک یک بچه ها را بخواهد ]که[ مثل یک شاگرد معینی جلو 

]بیایند[، دعوتشان کند، بهشان حرف بزند ]و[ تربیتشان کند؛ 
نه. بعضی ها می گویند که شما می گویید فرزند زیاد ]داشته 
باشید[، خب اگر ]فرزندان[ زیاد شــدند در خانه، تربیتشان 
نمی توانیم بکنیم؛ این حرف غلط است. تربیت فرزندان، تربیت 
تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط 
خانواده که خوب بود، چه بچه یکی باشد چه پنج تا باشد، فرقی 
نمی کند، خوب تربیت می شوند. به طور طبیعی، به طور غالب 

خوب تربیت می شوند.
بنابراین »یَحَتِسُبُهم ِعنَداهلل« که در این حدیث شریف هست، 
معنایش این است که بچه را جوری تربیت کند که بتواند او را 

پای خدا حساب کند.
َم اَوَلداً یَحَتِسُبُهم ِعنَداهلل«،  ]انسان[ تقدیم  حال، اگر »َمن َقدَّ
کند اولدی را -تقدیم کند یعنی بار بیاورد، پرورش بدهد، ارائه 

بدهد فرزندانی را- که بتواند آنها را پای خدا حساب بکند.
َحَجُبوُه ِمَن النَّارِ بِإِذِن اهلل َعزََّوَجل

این فرزندان، او را از آتش الهی، از عذاب الهی دور نگه می دارند، 
مانع می شوند. این یکی از این چیزهای مهم است. خدای متعال 
به ما می گوید که عمل صالح کنید تا پیش خدای متعال مأجور 
باشید، از عذاب الهی مأمون باشید؛ اما به این اکتفا نمی کند؛ 
می فرماید اگر چنانچه نسل بعد از خودتان را هم تربیت کردید، 
این هم یک حسنه ای است، یک عمل صالحی است که می تواند 

شما را حاجب از آتش باشد.

فرزندانیکهبرایوالدین،عملصالحاند

تصور رایج از نماز خوب این است که نماز خوب، همان نماز عاشقانه ای 
است که وصفش را در مورد  اولیای خدا شنیده ایم. خیلی ها تصور 
می کنند نماز خوب یعنی نمازی که از اول تا آخر آن اشک بریزی، از 
اول تا آخر در نماز از خوف خدا بترسی و بلرزی... در صورتی که منظور 
از نماز خوب این نیســت و معیار نماز خوب هم ،چنین چیزهایی 

نیست.) چگونه یک نماز خوب بخوانیم، حجت السالم پناهیان(

فتو نکته

اندکی تامل

منحصرا تعمیر مساجد خدا  به  دست کسانی است 

که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز )پنجگانه( 

به پا می دارند و زکات مال خود می دهند و از غیر 

خدا نمی ترسند. آنها امیدوار باشندکه از هدایت 

یافتگان هستند.

 

نماز اول وقت در متروی تهران

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی از توزیع دو میلیارد تومان یارانه به فعاالن 
قرآنی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
قرآن خبر داد.حجت االســالم حشمتی با بیان 
اینکه نمایشگاه در ماه مبارک رمضان کار خود را 
آغاز خواهد کرد، گفت: سال گذشته موضوع فهم 
قرآن که به عنوان شعار نمایشگاه قرار گرفته بود 
مورد استقبال قرار گرفت و برهمین اساس این 
موضوع در شعار امسال نیز لحاظ شد.معاون قرآن 

و عترت وزارت ارشاد در ادامه از همکاری 50 وزارتخانه و نهاد قرآنی در برپایی نمایشگاه 
بین المللی قرآن خبر داد و گفت: اجرای نمایشــگاه بین المللی قرآن و ویژگی های آن و 
همین میزان مشارکت نهادهای قرآنی سبب شده تا آن را منحصر به فرد کند. وی با بیان 
اینکه نمایشگاه از دو بخش محتوایی و اجرایی تشکیل شده است، افزود: 18 کمیته اجرایی 
نمایشگاه را پوشش می دهند و 20 کمیته پشتیبانی وظیفه اجرای برنامه های مربوط به خود 

را برعهده دارند.      

قانون اخیر اتریش مبنی بر ممنوعیت توزیع قرآن و 
استفاده از روبنده در اماکن عمومی با انتقادات گسترده 
از سوی گروه های مختلف به ویژه مسلمانان مواجه 
شد. اولگون، رییس جمعیت اسالمی اتریش اعالم 
کرد: چنین قانونی هیچ منفعتی برای اتریش نخواهد 
داشت.وی با بیان اینکه چنین ممنوعیت هایی به هیچ 
وجه قابل قبول نیستند، این اقدام را مغایر با آزادی 
دین و عقیده خواند.رییس کمیســیون تحقیقات 
حقوق بشر پارلمان اتریش نیز این ممنوعیت را محکوم 

و اعالم کرد: این کار مغایر با منطق است. مصطفی نیر اوغلو، رییس کمیسیون تحقیقات حقوق 
بشر گفت: برای حل واقعی مشکالت باید تبعیض در عرصه آموزش و اشتغال از بین برود. احزاب 
مردم فریب که از نژادپرستی فرهنگی تغذیه می کنند، دالیل اصلی مشکالت اجتماعی که جامعه را 
مسموم می کند را برای اهداف سیاسی پنهان می کنند.در اتریش، اسالم بعد از مسیحیت بیشترین 
 تعداد پیروان را دارد و مسلمانان با حدود ۶00 هزار نفر، هفت درصد جمعیت این کشور را تشکیل

 می دهند.

تاریخچه قرآن نویســی در دوره های مختلف و 
میراث اسالمی نگارش قرآن با تولید ویژ ه برنامه ای 
تلویزیونی ماه مبارک رمضان روی آنتن تلویزیون 
عمان می رود.  الرســم القرآنی)قرآن نویسی( 
برنامه ای تلویزیونی به کارگردانی »سالم الحسنی« 
و تهیه کنندگی »یوسف بن عبدا... البلوشی« است 
که قرار است در ماه رمضان سال جاری از شبکه 

تلویزیونی عمان پخش شود.
موضوع این برنامه در ارتباط با نحوه کتابت قرآن 

کریم در گذر تاریخ است که اطالعات علمی به دست آمده در این رابطه در حلقه گفت و گوی 
علمی میان یک استاد و چهار دانش آموزی که کنار او نشسته اند و از وی سوال می کنند، مطرح 
می شود. »سالم الحسنی«، کارگردان این برنامه با بیان اینکه این برنامه تالش می کند تا سبکی 
جدید در برنامه های تلویزیونی را به تصویر کشد، در ارتباط با تفاوت قرآن نویسی با برنامه 
»المخطوطات المهاجره«)نسخه های خطی مهاجر( که سال گذشته از تلویزیون عمان پخش 

شد، می گوید: این برنامه از نظر موضوع و لوکیشن با »المخطوطات المهاجره« متفاوت است.

اخالقگراییدرسیستمآموزشی
ژاپن

دین اســالم برای آنکه زندگی دنیایی  و اجتماعی انسان ها ســامان مطلوبی داشته باشد و مصالح 
آنان تامین شود احکام و مســائلی را در امور مختلف اجتماعی بیان داشت تا مسلمان ها با عمل به 
آنها سعادت زندگی خویش را تضمین کنند. جامعیت مفاهیم بلند قرآنی و روایی موجب شده که غیر مسلمانان نیز این 
مفاهیم را در زندگی خود به کار بگیرند، تا جایی که در مواردی غیر مســلمانان گوی سبقت در عمل به این مسائل که 
در آیات قرآنی و روایات رسیده از اهل بیت ) علیهم السالم( مورد توجه قرار گرفته را از مسلمانان ربوده  و از نتایج و آثار 

مثبت آن بهره مند شده اند.
امیرالمومنین )ع( با چشم تیزبین و آینده گر خود چنین روزهایی را که تقید  غیرمسلمانان در عمل به برخی از احکام 
ازما مسلمانان بیشتر می شــود، را پیش بینی کرده و در آخرین ساعات حیات شریفش فرمود: »اهلل اهلل فی القرآن 

ل یسبقکم بالعمل به غیرکم«
حجت السالم دکتر یحیی جهانگیری یکی از مبلغان بین المللی است که به واسطه سفرهای تبلیغی، با نمونه های 

متعددی از این امر مواجه شده است که یکی از تجربه های فرامرزی وی را مرور می کنیم:
» مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند. این یک خبر است از واقعیت های زندگی ژاپنی ها. در ژاپن، دانش آموزان تا ۱۰ 
سالگی امتحان ندارند. آنها تا این زمان یاد می گیرند که چگونه زندگی کنند و ارزش هایی چون  مسئولیت وعدالت 

را یاد  می گیرند.
آنها به بچه ها مشق و تکلیف و 4=۲+۲یاد نمی دهند. ذهن بچه ها را فقط از دیتاها پر نمی کنند. تا هرکه ذهنش پر شد 

نابغه تر باشد.
آنها در مدرسه شیوه زیستن را می آموزند. 

پس از آنکه پاک زیستن را آموختند می توانند برای آموزش گام بردارند.
قرآن می فرماید: نخست پاک زیستن بعد از آن تزکیه سپس آموزش و در آخر تعلیم.

ما مسلمانیم، اما فقط قرآن را می بوسیم.

نه فقط اعمال بلکه آثار اعمال هم ثبت 
می شود

حجت السالم قرائتی در تفسیر آیه ۱۲ سوره 
یس با این مضمون که » آن چه از انسان سر 
می زنــد درپرونده عمل او ثبت می شــود و 
در قیامت به شــکل کتابی در اختیار او قرار 
می گیرد«، نکاتی را مطرح کــرده اند که در 

ادامه می خوانید:
۱- همــه مــردگان در قیامــت زنــده 
می شوند»نحی الموتی« و زنده شدن مردگان 

به دست خدای حی قیوم است.
۲- پرونده عمل انسان، حتی پس از مرگ او تا 

قیامت باز است.
3- نه فقط اعمال، بلکه همه آثار آن نیز ثبت 
و در حساب قیامت لحاظ می شود. خواه آثار 
خیر نظیر وقف و صدقه جاریه و آموختن علم 
به مردم و... یا آثار شر مثل تاسیس مراکز گناه.

4- گــزارش عملکرد ما زودتــر از خود ما به 
قیامت می رسد.

5- سرو کار ما در قیامت با خداست.
6- انسان تنها ضامن اعمال خود نیست، بلکه 

مسئول پیامدهای آن نیز هست.
7- دستگاه محاسباتی خداوند دقیق و فراگیر 

است.
) برگرفته از کتاب تفسیر » سوره یس(

از خدا طلبکار نباشیم
حجت الســالم و المســلمین فاطمی نیا 
در تذکری درباره پرهیــز از غرور و تکبر در 
عبادات گفته اند:» ما هیچ وقت از خدا طلبکار 
نیستیم. یکی از ارکان عبودیت این است که 
ما همیشــه خود را بدهکار خدا بدانیم. خدا 
و اهل بیت )ع( همیشــه طلبکار هستند نه 
بدهــکار. اعمال را مهم دانســتن از کیفیت 
آن می کاهد. باید همه چیز را ناچیز بدانیم! 
این کارها وظیفه است، ما کاری نکرده ایم... 
هرچه هست تفضل خداست...« ) برگرفته از 

کتاب نکته ها از گفته ها(

نکته های باریک تر از مو

تاریخچه»قرآننویسی«درتلویزیونعمانبررسیمیشودممنوعیتتوزیعقرآندراتریشمحکومشدتوزیعدومیلیاردتومانیارانهدرنمایشگاهبینالمللیقرآن

زاینده رود 

)ترمیم مساجد اهل سنت توسط رزمندگان مقاومت در سوریه(

اســتغفار، کلید واژه ماه شعبان برای  سمیه مصور
رسیدن به ضیافت الهی و روزهای آخر 
این ماه فرصتی استثنایی برای بازگشت به درگاه احدیت است 
تا آدمی با توبه و استغفار بهره ای از توفیق و قرب الهی ببرد. در 
روایات رسیده از اهل بیت علیهم السالم آمده تا در روزهای آخر 
ماه شعبان بر خواندن ذکر »اللَُّهمَّ إِْن لَْم تَُکْن َقْد َغَفْرَت لََنا فِي َما 
َمَضی ِمْن َشْعَباَن َفاْغِفْر لََنا فِیَما بَِقَي ِمْنُه« مداومت صورت گیرد 

تا دل لیق ورود به رمضان شود.
گناه، مهم ترین عامل دوری انســان از بــارگاه الهی و زمینه 
ساز تاریکی مسیر حرکت او در بستر حیات است که به گفته 
کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، خداوند با شرافت 
دادن به برخی از زمان ها از جمله ماه شــعبان فرصت توبه و 

استغفار را بیش از پیش  برای آدمی فراهم می آورد.
 حجت السالم ســید ابراهیم حسینی با اشــاره به فرازی از 
مناجات شعبانیه می افزاید: این مناجات که از امیرالمومنین)ع( 
نقل شده و همه ائمه آن را می خواندند و به دیگران هم توصیه 
می کردند که هروقت حال دارند بخوانند، مقدمه ای است برای 
ورود به ماه مبارک رمضان و پذیرش انجام تکلیف و وظیفه در 
این ماه که عرضه می دارد: خدایا به سوی تو گریختم و در برابر 
تو ایستاده ام و بیچارگیم را به درگاه تو عرضه داشتم. خدایا اگر 
محرومم کنی چه کســی مرا روزی می دهد و اگر خوارم کنی 
چه کسی مرا یاری می کند... در این فرازها از مناجات، پرهیز و 
دوری از لذت های دنیایی را درخواست می کند؛ لذا در خطبه 
آخر ماه شعبان رسول خدا )ص( تاکید زیادی بر استغفار دارد 

و فرمود: شما گرفتار گناهانتان هستید با استغفار خودتان را 
آزاد کنید.

 در معرض وزش نسیم رحمت عفو الهی قرار بگیریم
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح می کند: در فرازی از مناجات 
شعبانیه می خوانیم »خدایا! اگر ببخشــایی، کیست که از تو 
سزاوارتر به عفو باشد؟ و اگر اجلم فرا رسیده و کار شایسته ای 
نداشــته ام که مرا به تو نزدیک سازد، اعتراف به گناه را وسیله 
آمرزش تو ســاخته ام«  چرا که برای رهایــی از این تاریکی 
وحیرت وسرگردانی وتداوم انتخاب های غلط باید خود را در 
معرض وزش نسیم رحمت عفو الهی قرار دهیم. باید توفیق، 
رفیق راهمان شود، باید از دری که حضرت سجاد )علیه السالم( 
در مناجات خمس عشــر به زیبایی آن را توصیف کرده بهره 
بگیریم، »خدایا تویی که دری از عفو خود به ســوی بندگانت 
باز کردی و نامش را توبه گذاردی و فرمودی»به ســوی خدا 
بازگردید با توبه صادقانه«، پس دیگر چه عذری دارد آن کس 

که از وارد شدن در این در باز شده غفلت ورزد«
دریای عفو الهی از کانال عفو بخشش دیگران می گذرد

 حجت السالم حسینی ادامه می دهد: اگر آیات قرآنی وکلمات 
معصومین را درباره عفو و گذشت بررسی کنیم، می بینیم که 
راه رســیدن به دریای عفو الهی از کانال عفو بخشش دیگران 
می گذرد. خــدای متعال در آیه ۲۲ ســوره نــور در این باره 
می فرماید: »باید عفوکنند وگذشت نمایند، آیا دوست ندارید 
خداوند شما را ببخشاید« که این مضمون 4 بار در آیات دیگر 
قرآن تکرارشده و باید اضافه کرد که اهمیت گذشت و عفو در 

برخورد با دیگر انسان ها در اجتماع تا حدی است که در روایات 
رسیده از اهل بیت علیهم السالم آمده که اگر بخواهیم خود را 
در مسیر جریان رحمت الهی قرار دهیم، باید رحمت خود را نه 
تنها از دیگران بلکه حتی از حیوانات وگیاهان نیزدریغ نکنیم.

توبه راهی برای اتصال به جریان رحمت الهی
کارشناس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان اعتراف واقرار به 
اشتباه وپذیرش مسئولیت گناه خود و انجام توبه را نوع دیگری 
از اتصال به جریان رحمت الهی عنــوان می کند و می افزاید: 
خدای مهربان به ســرافکندگی بندگانش راضی نیســت و 
حتی اگر انســان در قطعات پایانی پازل زندگی خویش باشد 
وفرصتی برای ترحم وبخشش مهربانه خود به دیگران نداشته 
باشد، راه دیگری را روی او باز می گذارد تا با پشتی خمیده از 
گناه و شرمسار وسر به زیر و پشیمان به محضر خدا نرود واین 
همان سنت خداوند مهربان در داستان حضرت یونس هنگام 
اسارت در شکم ماهی است )87 و 88 انبیا( که حضرت یونس 
با شهامت تمام به اشتباهش اقرار می کند وپوزش می خواهد 
ومتواضعانه از خداونــد مهربان فرصتی دیگــر برای جبران 
می خواهد. دربیان این داستان آنچه بیش از همه خود نمایی 
می کند این است که خداوند راه نجات اهل ایمان را اعتراف به 
گناه، پذیرش شجاعانه اشتباه وتصمیم به ترک مسیر اشتباه 
گذشــته معرفی می کند. در این روزهای پایانی ماه شــعبان 
تالش کنیم تا با اســتغفار و توبه خود را در مســیر تقرب به 
 خدا قرار دهیم که راه ســعادت اهل ایمان از مسیر قرب الهی

 می گذرد.

در گفت وگو با کارشناس دفتر تبلیغات 
اسالمی  مطرح شد؛

دل را الیق ورود به »ماه رمضان« کنیم
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 کرانچارتکلیف حسن زاده را مشخص می کند
مصدومیت  مسعود حسن زاده و از دست دادن نیم فصل اول هفدهم، سبب شده تا شاید 
نام  او از لیست سپاهان حذف شود وکرانچار محدودیتی برای جذب بازیکن جدید نداشته 
باشد و حاال  مسئوالن باشگاه ســپاهان منتظر تصمیم کرانچار هستند تا بتوانند تکلیف 

حسن زاده را روشن کنند.

منهای فو تبال

فدراسیون ووشــوی ایران با بررسی عملکرد هیئت ها در 
سال 95، پنج هیئت برتر را معرفی کرد که هیئت ووشوی 

اصفهان برای پنجمین سال در رده نخست قرار گرفت.
محسن روناســی، رییس هیئت ووشــوی اصفهان، در 

گفت و گــو 
با خبرنــگار فارس 
در اصفهــان، در این 
خصوص اظهار داشت: 
در جدول امتیاز دهی 
21 بخش مورد نظر 
است که عمده ترین 
آ نهــا میزبانــی و 
مدال آوری است. در 
اصفهان برای اولین 
بار میزبان مسابقات انتخابی کشور بودیم؛ همچنین از نظر 
مدال آوری در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا موفقیت های 

چشمگیری به دست آمد. 
وی ادامه داد: در اکثر حوزه های فرهنگی، اخالقی و آموزشی 
رتبه برتر را در بین استان ها به دســت آوردیم، دربخش 
اســتعداد یابی با همکاری آموزش و پرورش و شهرداری 
اصفهان، کار بسیار بزرگی انجام شد؛ همچنین در بخش 
ورزش همگانی آموزش های خوبی داشتیم و توانستیم افراد 

زیادی را جذب کنیم.
رییس هیئت ووشــوی اصفهان افزود:  با باالترین امتیاز 
یعنی 980 به رتبه اول در بین هیئت های ووشو در کشور 
رسیدیم، با همکاری و زحمات فراوان قسمت های مختلف 
هیئت این افتخار به دست آمد و برای چهارمین بار متوالی 

رتبه اول کسب شد.
روناسی در مورد ادامه این روند خاطر نشان کرد: بیشترین 
فعالیت هیئت ووشو در ســال جاری، در بخش توسعه و 
افزایش کمیت اســت و در صورتی که ووشو در بین عموم 
مردم رایج شود، پیشرفت زیادی خواهیم داشت؛ همچنین 
به دنبال میزبانی از مســابقات مختلف کشوری هستیم. 
هیئت با همکاری و همفکری پیشکسوتان به دنبال افزایش 
کیفیت ووشو در استان است، در لیگ کشوری حضور داشته 
و ورزشکاران زیادی را به جامعه ووشو معرفی خواهیم کرد.

پیشکســوت فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن اگــر می خواهد در 
فصل جاری در جمع تیم های مدعی 
باشــد، نیازمند کادر فنی با تجربه و 

قدرتمندتری است.
حمیدرضــا بابایــی اظهــار کرد: 
ذوب آهن در فصل گذشــته تیمی 
هماهنگ بــود که مزد باهوشــی 
مدیرعاملی همچون ســعید آذری را 
دریافت می کرد. وی افزود: این تیم با 
نگه داشتن کادر فنی و بازیکنان سال های قبلی 
خود، با کمترین نوسان در لیگ حاضر شد اما در دقیقه 90 از کسب 
سهمیه آسیایی جا ماند. به گفته دروازه بان سابق سپاهان، در حال 

حاضر خطر در کنار باشگاه بزرگ ذوب آهن درحال قدم زدن است.
وی با تشریح این خطر گفت: انتخاب نشــدن کادر فنی و فعالیت 
نکردن در جذب بازیکنان با تجربه در کنار این بازیکنان هماهنگ و 

جوان، کار این تیم را در فصل 9۶ سخت خواهد کرد.
بابایی تصریح کرد: پس از رفتن یحیی گل محمدی، مجتبی حسینی 
همکار چندین ساله وی، به عنوان مرد اول این باشگاه معرفی شد که 
کار چندان سختی برای وی و باشگاه و بازیکنانش نبود؛ چون دوسالی 
تجربه کارکردن با همدیگر را داشتند و تا کسب سهمیه آسیایی هم 
جلو رفتند. این مربی فوتبال یادآور شد: ذوب آهن اگر می خواهد در 
فصل جاری جزو تیم های مدعی برای قهرمانی و کسب سهمیه باشد، 
حتما باید از کادر فنی باتجربه و قوی تری برخوردار باشد و جذب چند 
بازیکن باتجربه را در دستور کار قرار داشته باشد؛ فراموش نکنیم که 

تعدادی از بازیکنان این تیم باید به خدمت مقدس سربازی بروند.

در مسابقات آســیایی ویتنام رده ســنی نونهاالن، در بخش بانوان 
از استان اصفهان ســه تکواندوکار حضور پیدا 
می کننــد؛ یــک بازیکــن در بخش 
کیوروگــی و دو بازیکــن در بخش 
پومســه به مصــاف حریفانشــان 
خواهند رفت. یلدا رنجبر اظهار کرد: 
مسابقات آسیایی تکواندو که تنها در 
رده سنی نونهاالن صورت می گیرد، 
از شــانزدهم خرداد ماه سال جاری 
به میزبانی ویتنام برگزار می شود و ما 

یازدهم خرداد ماه عازم این رقابت ها هستیم.
وی با بیان اینکه مسابقات در دو بخش پومســه و کیوروگی انجام 
می شود، افزود: در بخش بانوان از استان اصفهان دو بانوی تکواندوکار 
در بخش پومسه با حریفان به رقابت می پردازند و من نیز در بخش 

کیوروگی رودرروی رقبا مبارزه خواهم کرد.
ملی پوش اصفهانی تیم ملی تکواندوی بانــوان تصریح کرد: پس از 
گذراندن سه مرحله اردوی انتخابی، در نهایت نفرات فیکس مشخص 
شدند که من جزو برگزیدگان اعزامی در این مسابقات هستم؛ االن 

هم در تمرینات اردوی تیم ملی در تهران به سر می برم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اولین حضور ملی ام را تجربه 
می کنم، امیدوارم بتوانم با مقام آوری و یک نتیجه خوب، برای کشورم 

افتخار بیافرینم.

در شــرایطی که مســئول کمیته فوتبال روی میز کشــور حکم 
بــه برکنــاری رییس انجمــن این 
رشــته در اصفهــان را داده، هیئت 
انجمن های ورزشی اســتان با این 
تصمیم مخالفت کرده اســت. تیم 
ملی فوتبال روی میز کشورمان در 
مسابقات جهانی آلمان شرکت کرد 
که انجمن این رشته مدعی قهرمانی 
در جهان شد؛ اما در ادامه معلوم شد 
این عنوان در لیگ دسته دوم جهانی رخ داد. به 
دنبال رسانه ای شدن این ماجرا و مشکالتی که بر سر اعزام تیم ملی 
به آلمان وجود داشت، مسئول انجمن دست به تغییرات گسترده ای 
زد و با برکناری رؤسای کمیته های استانی که ورزشکاران آنها در 
این اعتراض نقش بسزایی داشتند و احساس می کرد این اطالعات 
از جانب آنها به رسانه ها درز پیدا کرده اســت، فرار رو به جلو کرد.

یکی از رؤسای کمیته استانی که تصمیم به برکناری وی گرفته شد، 
منصور زیدی رییس انجمن فوتبال روی میز است که در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در اصفهان با تایید این خبر اظهار کرد: نامه برای 
برکناری من ارســال شــده؛ اما رییس هیئت انجمن های ورزشی 

استان با این خواسته مخالفت کرده است.

همایش کوهگشت خانوادگی به مناسبت سالروز فتح خرمشهر در 
کوه صفه برگزار می شــود.کوه صفه 
اصفهان روز پنجشــنبه ۴ خردادماه 
میزبــان همایــش کوهگشــت 
خانوادگی است.این همایش که به 
مناسبت ســالروز فتح خرمشهر و 
روز مقاومت، ایثار و پیروزی برگزار 
می شود، از ساعت ۶ و ۳0 دقیقه صبح 
پنجشنبه در پارک کوهستانی صفه 
آغاز می شود.عموم شهروندان می توانند در این 

همایش شرکت کنند.

پیشکسوت فوتبال اصفهان:

 ذوب آهن، نیازمند کادر فنی
 با تجربه تری است

حضور 3 بانوی تکواندوکار نونهال 
اصفهانی در رقابت های آسیایی

مخالفت هیئت انجمن های ورزشی با 
برکناری رییس کمیته فوتبال روی میز

همایش کوهگشت خانوادگی 
گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر

اتفاق روز

نقل قول روز

خبر روز

واکنش روز

رتبه اول هیئت ووشوی 
اصفهان براي پنجمین سال

روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، ادعای ماندگار شدن مجتبی حسینی سرمربی 
فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن در این تیم را تکذیب کرد.

به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، در پی گمانه زنی و انتشار اخباری ازسوی 
برخی رسانه ها  مبنی بر ماندگار شدن مجتبی حسینی سرمربی فصل گذشته 
تیم فوتبال ذوب آهن در این تیم، روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی 
ورزشی ذوب آهن اصفهان، در اطالعیه کوتاهی ضمن تکذیب خبرهای غیر 
موثق فوق و شایعاتی از این دست، اعالم کرد که هنوز هیچ تصمیمی در مورد 
سرمربی فصل آتی تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن اتخاذ نشده است و این مهم به 
زودی در جلسه هیئت مدیره باشگاه مشخص خواهد شد. این روابط عمومی 
تاکید کرد که البته از سید مجتبی حسینی سرمربی فصل پیش تیم فوتبال 
ذوب آهن نیز به عنوان گزینه اصلی، برنامه کاری برای بررسی در جلسه هیئت 
مدیره باشگاه گرفته شده که به همراه دیگر گزینه های مد نظر، در این جلسه به 

بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

استقاللی ها که بر سر پیوستن سرور جباروف به این تیم با ستاره ازبک 
به مشکل برخورده اند، تنها در صورتی حاضرند با او کنار بیایند که این 
بازیکن برای سپاهان هم بازی نکند.سرور جباروف بر اساس یک تفاهم 
ســه جانبه در نقل و انتقاالت زمستانی به ســپاهان آمد تا پس از یک 
نیم فصل حضور در تیم اصفهانی، در پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی 
به استقالل ملحق شود.شواهد و قرائن، آشکار اما حاکی از آن است که 

ستاره ازبک تمایلی برای رفتن به استقالل ندارد. 
علت این بی میلی مشــکالت خانوادگی عنوان شده است و اینکه مرد 
سال ســابق فوتبال آســیا عالقه ای به دوری از خانواده ندارد. در این 
راستا، حتی دبیر هیئت مدیره استقالل به صراحت گفته است که اگر 
جباروف مشکل خانوادگی داشــته باشد باشگاه تهرانی حاضر به فسخ 
قرارداد است؛ اما تنها به شرطی که این بازیکن برای هیچ تیم دیگری 

در ایران بازی نکند.

تکذیب گمانه زنی ها 
درباره نیمکت ذوب آهن

ترس آبی ها از سپاهانی 
شدن جباروف

رییس کمیتــه حقوقی و تدوین مقررات، از به رســمیت 
شناخته شدن حق فسخ قرارداد برای بازیکنان خبر داد.

احمدرضا براتــی اظهــار کــرد: باشــگاه ها در تنظیم  
قراردادهای خود با بازیکنان، به توانایی مالی و بودجه خود 
توجه کافی داشته باشند؛ چرا که براساس مقررات جدید 

نقل و انتقاالت، بازیکنان می توانند در صورت عدم وصول 
مطالباتشان مبادرت به فسخ قرارداد کنند. بنابراین بهتر 
است باشگاه ها در فصل نقل و انتقاالت پیش رو و به منظور 
پیشگیری از مشکالت ناشی از فسخ قرارداد بازیکنانشان، 
به اندازه بودجه ای که از تحقق آن اطمینان دارند در قبال 

بازیکنان متعهد شــوند و همچنین در تعیین سررســید 
اقساط نیز به این مسئله توجه داشته باشند.

براتی افزود: چه موافق باشــیم و چه مخالف، درج چنین 
الزاماتی در مقررات نقل و انتقاالت از الزامات فیفاســت 
و ما ناگزیریم آن را در مقررات خــود وارد و اجرا کنیم و 
نمی توانیم در خالف جریان مقررات و الزامات بین المللی 
حرکت کنیم؛ اما در مقابــل می توانیم به اندازه توان مالی 
واقعی خود در مقابــل بازیکنان متعهد شــویم تا دچار 

عواقب حقوقی آن نشویم و بازیکنان را که سرمایه باشگاه 
محسوب می شوند از دست ندهیم.

رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات:

در قوانین جدید حق فسخ قرارداد برای بازیکنان محفوظ است

با پایان یافتن مسـابقات لیـگ برتر، تیم 
های فوتبال وارد رقابت حسـاس دیگری 
مـی شـوند: نقـل و انتقـاالت! اگرچـه 
به طـور رسـمی در تقویـم فوتبالـی مـا آغـاز نشـده اسـت امـا 
برخی از تیم ها پیش از پایان یافتن مسـابقات، خـود را مهیای 
رقابـت هـای نقـل و انتقـاالت کـرده انـد. بـا حرفـه ای شـدن 
فوتبـال در ایـران نقـل و انتقاالت هـم دچـار تغییر شـد.ورود 
پول به فوتبال باعث شـد ارزش برخـی از بازیکنـان لیگ ایران 
رشـد قابل توجهـی کند و سـتاره هـای فوتبالـی جایـگاه ویژه 
ای پیـدا کنند.پای دالل هـای فوتبالـی و مدیران برنامـه ها به 
عرصه نقـل و انتقاالت باز شـد و دسـتیابی به بازیکنـان مطرح 
امری سـخت و پر هزینه برای تیم هـای لیگ ایران گشـت. در 
دوران حرفـه ای امـروز بازیکنان مطـرح  معمـوال قراردادهای 
کوتاه مدتـی را بـه امضـا مـی رسـانند و در متـن قراردادهـای 
خود انـواع بندها و تبصـره ها را بـه کار می گیرند تـا در صورت 
نارضایتـی، به سـاده ترین شـکل ممکـن از تیم جدا شـوند.در 
فوتبال حرفه ای تعصـب  دائمی بـه یک تیم، جایـگاه چندانی 
نـدارد و بازیکنان سـعی می کننـد تیم  خـود را برپایـه عقل و 
منفعت انتخـاب کننـد تـا از روی احسـاس و تعصب. چه بسـا 
بازیکنانی که در آخرین لحظـه به تیم رقیب پیوسـته و درنظر 

هواداران سـابق خود منفور گشـته انـد.در لیگ ایـران معموال 
رقابـت نقـل و انتقـاالت بیـن دو تیم سـرخابی پایتخـت و تیم 
های اصفهانی حساسـیت ویـژه ای دارد.بازیکنـان زیادی بین 
تیم های اصفهانـی و تهرانی جابه جا شـده و جایگاه خـود را در 
دل هـواداران تیم  سـابق خـود از دسـت داده انـد. رقابت های 
امسـال نیز با شـور و حساسـیت خاصی آغاز شده اسـت. هنوز 
سـوت پایان لیگ به صـدا در نیامده بـود کـه در خبرگزاری ها 
اعـالم شـد شـجاع خلیـل زاده به تیـم پرسـپولیس پیوسـت.

پـس از ایـن، هجمـه هـای زیـادی متوجـه ایـن بازیکن شـد؛ 
تا جایـی کـه زحمـات او مـورد تردید قـرار گرفت.حساسـیت 
نقل و انتقـاالت در اروپـا و تیم های مطـرح اروپایـی نیز وجود 
دارد؛ بـا این تفـاوت کـه نگرش آنهـا به نقـل و انتقـاالت کامال 
حرفه ای اسـت.چند هفته قبل بود که سـرمربی بارسلونا اعالم 
کرد سـال آینـده سـرمربی این تیـم نخواهـد بود؛ خبـری که 
به صـورت کامـال حرفـه ای اعـالم شـد و واکنش هـای منفی 
دربر نداشـت. بازیکنان بـزرگ دیگری چـون دنی آلـوز نیز در 
تصمیمی کامـال حرفه ای خبـر از عدم تمدیـد قـرار داد با تیم 
سـابق خـود دادنـد و بـه صـورت کامـال محترمانه از تیمشـان 
خداحافظی کردنـد. در طـرف مقابل هـواداران تیم هـا پس از 
نشـر این اخبـار، از بازیکنان و مربیـان خود اسـتقبال گرمی به 

عمـل آورده و آخریـن روزهای حضـور در تیمشـان را با گرمی 
خاصی گذراندند. در فوتبـال اروپا کمتر بازیکنـی با دلخوری و 
کینه از تیم خود جدا شـده اسـت. بازیکنان جدا شـده معموال 
از خاطـرات خوبشـان در تیم قبـل یاد مـی کننـد و در صورت 
بازگشـت به ورزشگاه سـابق خود مورد اسـتقبال هواداران قرار 
مـی گیرنـد. بسـیاری از تیم های بـزرگ پیـش از فرارسـیدن 
زمان نقل و انتقـاالت با   بازیکنـان مورد نظر خـود توافق کرده 
و اعـالم رسـمی آن را بـه پایـان رقابـت هـا موکـول مـی کند. 
در لیـگ هـای معتبـر اروپایـی نـه خبـری از تبانی اسـت و نه 
بازیکنی نزد هـواداران منفور می شـود. فوتبال اروپـا به معنای 
واقعی حرفه ای اسـت و به دنبـال آن نقل و انتقـاالت هم کامال 
حرفـه ای برگـزار می شـود. در لیـگ فوتبـال ایـران جریـان 
جابه جایی هـای فوتبالی کامال بـا اروپا متفاوت اسـت. برخورد 
حرفه ای بـا جابه جایی بازیکنـان در اکثر  ورزشـگاه های ایران 
معنـا و مفهومـی نـدارد. برخـی از بازیکنـان لیـگ ایـران پس 
از پیوسـتن بـه تیم جدیـد، آنچنـان دچـار هیجان می شـوند 
و سـخنانی را بـر زبـان می آورنـد کـه انـگار نه انـگار تـا همین 
فصل قبل سـینه چـاکان تیم سـابق خـود بـوده انـد.در طرف 
مقابل هـواداران تیـم هـای ایرانی پـس از رفتن بازیکن سـابقا 
محبـوب خـود، وی را مورد اتهـام انـواع تبانی و بـی تعصبی ها 
قرار مـی دهنـد. جدایـی از تیـم هـای ایرانـی و انتقال بـه تیم 
دیگـر معموال بـا دلخـوری و کینـه انجـام مـی شـود. در ایران  
برپایـی جشـن خداحافظـی بـرای بازیکن جـدا شـده مفهوم 

چندانـی نـدارد. هـواداران 
نگاهـی متعصبانـه بـه نقـل 
و انتقـاالت دارنـد و هنـگام 
جدایی بازیکـن، وی را متهم 
به پول پرسـتی و بی تعصبی 
می کننـد. شـاید بـه جرأت 
بتـوان گفـت کـه هـواداران 
اصفهانی از معدود هوادارانی 
هسـتند که هنگام بازگشـت 
بازیکنـان سـابق خـود بـه 
اصفهان، به آنهـا روی خوش 
نشـان داده و از زحماتشـان 
تقدیـر کـرده انـد. هـواداران 
ایرانـی بایـد بیاموزنـد کـه 
بـه نقـل و انتقـاالت نگاهـی 
حرفـه ای داشـته باشـند و 
تصمیـم بازیکنان تیـم خود 

را ارج بنهنـد.  

وقتی هنوز جریان جابه جایی های فوتبالی در ایران با اروپا متفاوت است؛

جای خالی رفتار حرفه ای در بازار نقل و انتقاالت

رییس هیئت انجمن های ورزشــی استان اصفهان، از 
برگزاری دومین جشــنواره ملی ورزشــی زاینده رود 
با رویکرد توجه به ورزش خانواده ها، اســتعدادیابی و 
همگانی شدن رشــته های جدید و مهیج پنجشنبه و 
جمعه هفته جاری در مجموعه ورزشی آبشار اصفهان 

خبر داد.
حمیدرضا غزنوی روز یکشــنبه در گفت و گو با ایرنا، 
افزود: جشــنواره ملی ورزشــی زاینده رود، با شــعار 
»طبیعت شاداب، ورزش مهیج، شــهروند پرنشاط« 
صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و 5 خردادماه 

برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: پرواز نمایشی هواپیماهای رادیو کنترل 
خانگی، مسابقه بالگردهای خانگی، پرواز تفریحی کایت 
موتور و هواپیماهای دو نفره، پاراموتور، ســقوط آزاد 
)بانجی جامپنگ(، تفریح و ماشین های کنترلی، ماشین 
های رباتیک، بازی های رایانه ای، جایرو کوبتر)وسیله 
پروازی سبک( و فلوربال، از جمله برنامه های جشنواره 

ملی ورزشی زاینده رود است.
رییس هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان اضافه 
کرد: فوتبال رومیز، اسپوکس، سافتبال، فتووالی، دارت، 
طناب کشی، بالن، جهت یابی، بیسبال، راگبی، سپک 
تاکرا، فتووالــی، قایق اژدها )دراگــون بت(، کریکت، 

جت اسکی و اسکی روی آب نیز از دیگر رشته های این 
جشنواره به شمار می رود.

غزنوی تصریح کرد: این جشنواره بخش های گوناگونی 
مانند برپایــی نمایشــگاه معرفی تمامی رشــته ها، 
استعدادیابی از شهروندان عالقه مند، برگزاری مسابقات 
استانی و دوســتانه و بازی های نمایشی را دربر خواهد 

داشت.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه با جریان آب در زاینده 
رود، امسال می توانیم شاهد مشارکت رشته های آبی 
هیئت نیز باشیم، زیرا نخستین جشنواره زاینده رود که 
سال گذشته برگزار شــد به دلیل خشکی رودخانه از 

رشته های آبی بی نصیب ماند.
به گفته رییس هیئت انجمن های ورزشــی اســتان 
اصفهان، شهروندانی که عالقه مند به پرواز با هواپیمای 
دو نفره، جایروکوبتر و همچنین ســقوط آزاد هستند، 
باید مشخصات خود را به سامانه ۳0007۴۶۳ پیامک 

کنند.
رییس هیئت انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان 
اظهارکرد: برگزاری چنین جشــنواره هایی شــور و 
نشاط اجتماعی، همگانی شدن و آشنایی بیشتر مردم 
با رشــته های جدید را به دنبال دارد؛ بــرای مثال در 
نخســتین دوره این جشــنواره بیش از 15هزار نفر از 

شــهروندان در بخش های مختلف آن شرکت کردند.
غزنوی گفت: رشته های ورزشی مختلفی زیر مجموعه 
هیئت انجمن های ورزشی هســتند که همه مردم از 
هر قشر و طبقه ای می توانند با کمترین هزینه از آنها 

استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به نامگذاری این جشنواره گفت: 
اهمیت مباحث زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست، 
در این جشنواره نیز سعی شده بر حفظ طبیعت و محیط 
زیست و همچنین احیای رودخانه زاینده رود به عنوان 
یکی از مطالبــات اصلی ایرانیــان و حامیان طبیعت 

تاکید شود.
رییس هیئت انجمن های ورزشــی اســتان اصفهان، 
بااشاره به مشارکت و حمایت معاونت سیاسی، امنیتی 
استانداری اصفهان، فرمانداری، اداره ورزش و جوانان و 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان برای برگزاری هر چه 
باشکوه تر این رویداد ورزشی، گفت: پیش از این قرار بود 
جشنواره زاینده رود روزهای 1۴ و 15 اردیبهشت برگزار 
شود، اما با اعالم اداره هواشناسی مبنی بر شرایط جوی 
خاص شامل بارندگی شــدید، احتمال وزش بادهای 
شدید و رعد و برق، امکان حضور ورزشکاران رشته های 
هوایی به عنوان یکی از بخش های اصلی جشنواره میسر 

نبود؛ بنابراین مجبور شدیم آن را  به تعویق بیندازیم.

درحاشیه

رییس هیئت انجمن های ورزشی اصفهان خبر داد:

دومین »جشنواره ورزشی زاینده رود« در اصفهان 

   آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( در نظر دارد نسبت 
به خرید 1( کیف بیمار 2( پالستیک )کیسه زباله و نایلکس( 
به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق متقاضیان 

حقوقی و حقیقی واجد شرایط اقدام نماید.
متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه و یا با شماره 
تلفن ۳792۴005- 0۳1 واحد کمیسیون مناقصات تماس 

حاصل فرمایند.

در لیگ فوتبال 
ایران جریان 

جابه جایی های 
فوتبالی کامال با 

اروپا متفاوت است. 
برخورد حرفه ای با 

جابه جایی بازیکنان 
در اکثر  ورزشگاه های 

ایران مفهومی ندارد

سعید 
نریمانی

م الف: 42791
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مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد: سامانه متحرک ثبت تخلف تا سال ۹۷ در تمام مناطق شهرداری 
اصفهان راه اندازی می شود و خودروهای گردشی ثبت تخلفات مجری این طرح  هستند.

همایون یزدان پناه اظهارکرد: با راه اندازی این سامانه مدیریت  و کنترل ترافیک شهر اصفهان  تنها از طریق دوربین ها 
اعمال نمی شود بلکه خودروهای گردشی ثبت تخلفات، مجری این طرح 
خواهند بود. وی با اشاره به سامانه های جدیدی که در برنامه تجهیز مرکز 
مدیریت وکنترل ترافیک شهرداری اصفهان به نام سامانه های متحرک 
ثبت تخلفات است، گفت: مشــکل عمده ای که در شهر اصفهان شاهد 
هســتیم توقف های دوبل توســط برخی از رانندگان متخلف است که 
مشــکالت ترافیکی زیادی را برای دیگران به وجود می آورد و ما شاهد 
حجم ترافیکی باالی عبور خودروها هستیم. مدیر مرکز کنترل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: در این طرح سامانه های الکترونیکی روی 
خودروها نصب و با حرکت خودرو به صورت اتوماتیک ۱۸ نوع تخلف که 
مهم ترین آنها پارک های حاشیه ای در محل های غیر مجاز از جمله پارک دوبل، پارک در ایستگاه های تاکسی و اتوبوس 

و دیگر محل های توقف ممنوع، است را تشخیص، پالک خودروها ثبت و جریمه برای راننده صادر می شود.

احتمال افزایش باد شدید در مناطق شرقی استان اصفهان
رییس پیش بینی هواشناســی استان اصفهان گفت: نقشه های هواشناســی برای امروز  در 
اصفهان وزش باد شــدید همراه با گردوخاک و در مناطق مستعد به صورت لحظه ای طوفان 

محلی را نشان می دهد.

مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری اصفهان اعالم کرد:

راه اندازی سامانه متحرک ثبت تخلف 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان یکی از مناطق بسیار مستعد تولید نهال در کشور است که ضمن 
تامین نیاز نهال استان، هر ســاله بخش قابل توجهی از نیاز سایر نقاط 
کشور را تامین می کند.احمدرضا رییس زاده  اظهار داشت: در سال ۱3۹5 
بیش از ۱۸۸0000 اصله نهال از ارقام و گونه های مختلف تولید و با نصب 

شناسه روی آنها بین متقاضیان استان و کشور توزیع شد.
وی افزود: عمده گونه های تولیدی استان را سیب، به، زالزالک، زردآلو، 
آلو و ... تشکیل می دهد و شهرستان های عمده تولیدکننده نیز تیران و 
کرون، نجف آباد، فالورجان، گلپایگان و نطنز هستند. رییس زاده تاکید 
کرد: در راســتای ســاماندهی به تولید نهال گواهی شده، یک باب باغ 
مادری با ظرفیت اسمی تولید سالیانه 400 هزار اصله در سال انواع نهال 
گواهی شــده در منطقه مهیار احداث گردیده است که در سال جاری 

تعداد محدودی از نهال گواهی شده قابل عرضه خواهد بود.

طرح تشدید،کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان آغاز 
شد. معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت:با توجه به 
در پیش بودن ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تولید و عرضه گوشت و 
فرآورده های خام دامی برای حفظ سالمت مصرف کنندگان این طرح 
در 24 شهرستان از دیروز آغاز و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد. 
محمد کشــتکار افزود: 35 گروه ثابت و ســیار بازرســی بهداشتی و 
420نیروی بخش خصوصی به عنوان ناظران بهداشتی در کشتارگاه ها 
و مراکز عرضه نظارت می کنند. وی گفت: در این طرح که ســال قبل 
انجام شد از ۹ هزار مرکز عرضه ،۱۱ هزار و ۸00مورد بازرسی شد که 
حدود ۹ تن و 2۸0کیلو گرم گوشت و فرآورده دامی ضبط و معدوم شد. 
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان افزود: همچنین 
سال گذشته 35 مورد تخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شده 

که ۷مورد با حکم قضائی پلمب شد.

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه زیرساخت های استفاده حداکثری از اصفهان 
کارت در حال گسترش است در همین راستا طراحی و راه اندازی پایانه هایی شبیه تلفن های همگانی برای شارژ »اصفهان 

کارت« طراحی و اجرا شد.
فرهاد گلی با بیان اینکه ظرف یک ماه آینده 50 پایانه غیرنقدی شــارژ در 
اصفهان راه اندازی می شود، ادامه داد: شــهروندان اصفهانی می توانند با 
استفاده از این پایانه ها با کسر مبلغ مورد نظر از حساب بانکی خود، »اصفهان 
کارت« خود را شارژ کنند.مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان در 
ادامه گفت: در حال حاضر عالوه بر نقاطی همچون باجه های سنتی فروش 
شارژ در نزدیکی ایستگاه های اتوبوس، تعداد زیادی از فروشگاه های مختلف 
اعم از سوپرمارکت ها، لوازم التحریرها، تمامی ایستگاه های بازیافت و تمامی 
ایستگاه های دوچرخه به شارژ اصفهان کارت تجهیز شدند و تعداد دیگری 
نیز در حال تجهیز هستند که با گسترش زیرساخت ها  به خصوص ایجاد 

پایانه های شارژ بین ایستگاهی این مسئله نیز مرتفع خواهد شد.وی عنوان کرد: سال ۹۱ » اصفهان کارت« با طرح جدید 
به شهر آمد و سپس امکان استفاده یکپارچه از این کارت فراهم و این کارت به الگویی برای دیگر کالنشهرها تبدیل شد.

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان خبر داد :

راه اندازی ۵۰ پایانه غیرنقدی شارژ اصفهان کارت 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان خبر داد:

درخشش اصفهان در تولید 
نهال های استاندارد در کشور

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان خبر داد:

آغاز طرح کنترل و نظارت 
بهداشتی در اصفهان

ویژهاخبار

شهرداری

معاون حفاظــت و بهــره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
در گفــت و گویی با بیــان این که 
زاینــده رود تا اواســط خردادماه 
سال جاری باز اســت، اظهار کرد: 
بازگشایی مجدد زاینده رود در شهر 
اصفهان در طول سال آبی جدید به 
تصمیم های کمیته توزیع آب کشور، 
وزارت نیرو و برنامه های آن بستگی دارد. علی بصیرپور با اشاره به 
زمان احتمالی جاری شدن دوباره آب در زاینده رود، گفت: براساس 
پیش بینی های ما زمان احتمالی جاری شدن آب زاینده رود در شهر 

اصفهان آبان ماه سال جاری و پس از آن خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 زاینده رود
 تا اواسط خردادماه باز 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 برای تان 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:

مهارت های ایجــاد آرامش در خانواده 
آســیب دیده با حضور دکتر عبدالرضا 

کردی
زمان:امروز ساعت ۱۸

مکان: خیابان الله شمالی- ورزشگاه بهمن

سلسله نشست های تخصصی پژوهشی 
آال چیق

زمان: چهارشنبه 3 خرداد ماه- ساعت 20:30
مکان: خیابــان کاوه- پل شــهید چمران- 

هنرسرای خورشید

در شهر

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

 مادی های منطقه ۹ شهرداری
 ساماندهی می شوند

مادی ها در اصفهان از قدمت تاریخی برخوردار هستند و نماد عدالت 
400 ساله در تقسیم آب محســوب می شوند که نمونه آن در هیچ 

جای کشور وجود ندارد. 
بیشترین طول مادی های شــهر در منطقه ۹ و ناژوان قرار دارد که 
در این راستا ۱۱ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی مادی های این 

منطقه در سال جاری پیش بینی شده است.
عباس روحانی مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان در این رابطه 
گفت: بیش از ۷4 کیلومتر از مادی های شهر اصفهان در منطقه ۹ 
شهرداری قرار دارد از این رو با توجه به بحران کم آبی ساماندهی این 
شاهرگ های حیاتی ضروری است.وی با اشاره به اینکه ساماندهی 
مادی قمیش در خیابان بهشت، ساماندهی مادی قمیش کوی ۱۹، 
ساماندهی مادی کوی توحید در سال جاری انجام می شود، ادامه 
داد: مادی لنبان در خیابان میرزا طاهر،  مادی تیران، مادی قمیش 

در محله مهدیه در سال جاری ساماندهی می شود.

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان:

کلنگ احداث ۳ ورزشگاه سرپوشیده 
در منطقه ۱۴ به زمین می خورد

مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان اظهارکرد: امسال در منطقه ۱4، 
ساخت 3 ورزشگاه سرپوشــیده پیش بینی شده که یکی از آنها در 
محله امام خمینی)ره( احداث می شود و هم اکنون در حال تعیین 

پیمانکار آن هستیم.
علی شمسی ادامه داد: ورزشگاه دیگر با عنوان »ورزشگاه ارزنان« در 
محله ارزنان است که توافقات زمین با مالک انجام شده و به زودی 

عملیات احداث آن آغاز می شود.
مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در محله عمان 
سامانی که یکی از محله های پر تراکم جمعیتی است، توافق زمین 
ساخت یک ورزشگاه با مالکان در اردیبهشــت ماه  انجام شده و به 

زودی پیمانکار آن مشخص خواهد شد.
وی تاکید کرد: تیرماه ۹۶ کلنگ احداث 3 ورزشگاه سرپوشیده در 
منطقه ۱4 به زمین می خورد.شــمس در ادامه با اشاره به اقدامات 
فرهنگی منطقه ۱4 شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
در منطقه ۱4 سرانه فرهنگی و زیرساخت های آن بسیار پایین است.

فرمانده نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران در 
مراســم بهره برداری از ۱2 فروند بالگردهای هنکر کویین و 
OCM که در پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان برگزار شد 
با بیان اینکه بارزترین ویژگی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
والیت مداری اســت، اظهار کرد: پشت سر والیت و همراه با 
والیت قدم به قدم حرکت کردن در ارتش جمهوری اسالمی 
و نیروی زمینی به عنوان یک فرهنگ، باور و یک اعتقاد قلبی 

و عمیق نهادینه شده است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری با اشــاره به اینکه معتقدیم 
باالترین نعمتی که خداوند به جامعه بشــریت داده نعمت 
هدایت است، افزود: نعمت دستگیری و هدایت جامعه بشری 
از تاریکی و ظلم به سمت نور و هدایت از نعمت هایی به شمار 

می رود که به بشریت داده شده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه امروز در جغرافیای ایران خداوند باالترین نعمت یعنی 
والیت را به ما داده است، اضافه کرد: والیت منجر به هدایت 
می شود و گرد و غبارها را از بین می برد و ما را هدایت می کند، 
خدا را شاکریم که در سرزمینی هستیم که امروز نور والیت 

در آن منور است.
وی  تصریح کرد: هوانیروز در سینه خود دالورمردی هایی در 
دفاع مقدس و حتی قبل از دفاع مقدس تربیت کرده است. در 
جریان شورش ضدانقالب نیز که در مهر و موم های اول انقالب 
نقاط مرزی را فرا گرفته بود هوانیروز نقش مهمی در خوابیدن 

این شورش ها داشــت.حیدری ادامه داد: بدون شک حضور 
هوانیروز در صحنه انقالب و در برخورد با ضدانقالب حضوری 
است که تاریخ از آن به شــجاعت یاد کرده است و حتی در 
عملیات مرصاد آخرین عملیات دفاع مقدس شکل گرفت اگر 
هوانیروز نبود شاید امروز مرصاد به گونه دیگری رقم می خورد، 

اما هوانیروز با قهرمانان شجاع پیروز شد.
وی با اشاره به اینکه هوانیروز متعلق به نیروی زمینی نیست 
بلکه تکیه گاه ملت بزرگ ایران است، گفت: هوانیروز تکیه گاه 
همه مسلمانان دنیاســت، امروز اگر سیل یا زلزله ای بیاید از 

نیروهای هوانیروز استفاده می شود.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه در گذشته برای ساخت بالگردها 
از کشــورهای بیگانه اســتفاده می کردیم، امــا هنر والیت 
مداری مان در طول دوران پس از انقالب این بوده اســت که 
بدون اتکا به بیگانه تجهیزاتمان را سرپا نگه داریم و در خدمت 

امنیت کشور به کار ببریم.
فرمانده نیروی زمینی  ارتش جمهوری اسالمی ایران بابیان 
اینکه هوانیروز یکی از همین یگان هایی است که توانسته با 
استفاده از توان ذهنی و استعداد هوانیروز در بخش های فنی 
و با مدیریت درست امروز روی پای خود بایستد، خاطرنشان 
کرد: هوانیروز بالگردهایی که از کار افتاده بودند را دوباره به 
کار گرفت. در صدد هستیم در مسیر ارتقا بالگردهایمان تالش 
کنیم و  در بخش تولید نیز قدم های مثبتی برداشته ایم زیرا 

هوانیروز اراده کرده که بالگرد جدید بسازد. 

فرمانده نیروی زمینی ارتش در اصفهان مطرح کرد:

 اراده هوانیروز بر ساخت بالگردهای 
جدید

هوانیروز در 
سینه خود 
دالورمردی هایی 
در دفاع مقدس و 
حتی قبل از دفاع 
مقدس تربیت 
کرده است

 بنا بر آمارهای اعالم شــده، در شهر اصفهان حدود ۱۱00 
مسجد و حسینیه وجود دارد و این بدان معناست که تقریبا 
به ازای هر ۱۸2۶ نفر شــهروند اصفهانی یک مســجد بنا 

شده است.
پراکندگی این مساجد در مناطق مختلف شهری متفاوت 
بوده به طوری که بنا بر اعالم مســئوالن شهری بیشترین 
تعداد در مناطق ۱ و 3 و کمترین تعداد مربوط به مناطق 5، 

۶، ۷، ۸  و ۱3 است.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه دلیل ایــن پراکندگی مردمی بودن 
و محوریت خیرین در ساخت مساجد در سطح شهر است، 
می گوید: در شهر اصفهان شهروندان و خیرین، بانیان اصلی 
ساخت و بنای مساجد هستند و به همین علت پراکندگی 
مساجد در مناطق شهری یکسان نیســت به طوری که به 
عنوان مثال در منطقه 3 به ازای هر 550 نفر شــهروند یک 
مسجد بنا شده ولی در منطقه 5 به ازای هر 4200 نفر یک 

مسجد وجود دارد.
مسعود مهدویان فر به اقدامات حمایتی شهرداری اصفهان 
در این راستا اشاره کرده و ادامه می دهد: شهرداری اصفهان 
طی سالیان اخیر از طریق کمیته مساعدت به توسعه، تکمیل 
و تعمیر مســاجد بودجه قابل توجهی را به موضوع عمران و 
بهبود وضعیت مساجد در شهر اصفهان اختصاص داده است.

وی اضافه می کند: در ســال ۹5، 400  مســجد در شهر 

اصفهان به منظور ســاخت، تکمیل یا تعمیر بنای خود از 
شهرداری اصفهان کمک های مالی دریافت کرده اند.

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان موضوع ایمن ســازی مســاجد را از اولویت های 
اصلی کمیته مســاعدت دانســته و اظهارمی کند: یکی از 
موضوعات اصلی در امور مســاجد در شــهر اصفهان که از 
سال گذشــته مطرح شــده و اقدامات قابل توجهی نیز در 
این راســتا انجام پذیرفته موضوع ایمن ســازی و تجهیز 
مســاجد به ملزومات ایمنی است که در سال گذشته ۱20 
مسجد شهر وارد فرآیند ایمن سازی شده و ملزومات ایمن 
سازی از طریق سازمان آتش نشــانی شهرداری اصفهان و 
با نظارت کارشناســان مربوطه در اختیار این مساجد قرار 
داده شــده اســت. مهدویان فر با اشــاره به اینکه در سال 
۹۶ نیز حمایت های مالی از مســاجد ادامه خواهد داشت، 
تاکید می کند: در سال ۹۶ نیز ۱00 میلیارد ریال اعتبار به 
موضوع عمران مساجد اختصاص یافته و بر اساس 5 شاخص 
جمعیت منطقه، تعداد  مساجد موجود در هر منطقه، شعاع 
دسترسی، قدمت مساجد و محرومیت هر منطقه این بودجه 

در مناطق مختلف توزیع خواهد شد.
وی خاطر نشان می کند: اولویت اصلی در اختصاص بودجه، 
محالت فاقد مسجد بوده به طوری که در هر منطقه محالت 
محروم و کمتر برخــوردار مورد توجه ویــژه قرار خواهند 

گرفت.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری خبر داد:

 اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار
 برای توسعه مساجد شهر

در شهر اصفهان 
شهروندان و 

خیرین، بانیان 
اصلی ساخت 

و بنای مساجد 
هستند و به همین 

علت پراکندگی 
مساجد در مناطق 

شهری یکسان 
نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری در دومین گردهمایی خواهران مبلغ اســتان اصفهان، به بحث شاخصه های 
یک مبلغ در دوران معاصر پرداخت.

آیت ا... محی الدین حائری شیرازی با اشاره به حدیثی از امام صادق » العالُِم بَِزمانِِه ال تَهُجُم َعلَیِه اللَّوابِس«؛ 
بیان کرد: بر اســاس این حدیث عالمی که زمان شــناس باشــد و از رازها ، حیله ها و راه کارهای ظالمان و 
ستمگران وجهانخواران و ستمگران، آگاه باشد، در دام هایی که آنها برایش می نهند، نمی افتد و اموری که 
آنها مشــتبه می ســازند تا او حیران و گمراه گردد، او را به حیرانی و گمراهی نمی اندازد و نقشه های آنها را 

می شناسد و دست آنها را از پس وقایع می بیند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در گذشته خیران برای آسایش مردم آب انبار می ساختند ولی اگر امروز خیری 
چنین عملی را انجام دهد، پول خود را هدر داده و خیری نکرده اســت، چراکه مطابق با شرایط و نیازهای 

زمان عمل نکرده است.
استاد حوزه بابیان اینکه برای آنکه عمل ما خیر محسوب شود و موجب ثمره ای سودمند باشد، باید مطابق با 
نیازهای زمانه و با استفاده از شرایط زمانه باشد گفت: بنابراین امروز بر مبلغان و عالمان دینی آگاهی نسبت 

به نیازهای زمانه و استفاده از ابزارهای نوین روز ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین شاخصه های مبلغ دینی، عالِم به زمانه بودن است، خاطرنشان کرد: 
اخطار قرآن کریم به زنان مومنه این است که دچار خود کم بینی نشــوند و ظرفیت ها و توان های خود را 

کم نپندارند.
 هرکسی بخواهد فرهنگ غربی را جانشین فرهنگ اســالم کند، در حکم محاربه با امام زمان 

)عج( است
استاد حوزه عنوان کرد: زنان در اروپا امروزه، وسیله تفریح و بازیچه مردان محسوب می شوند که این مصداق 
خود کم بینی است، این تفکر که زنان برای مردان خلق شده اند اشتباه است اما در مقابل بزرگ ترین افتخار 

شیعه این است که بانویی چون حضرت زهرا )س( در رأس اهل بیت)ع( قرار دارند.

وی با اذعان به اینکه هرکسی بخواهد فرهنگ غربی را جانشین فرهنگ اسالم کند، در حکم محاربه با امام 
زمان )عج( است، ابزار کرد: کسی که در خدمت فرهنگ غرب باشد، گرچه به لحاظی جسمی مرد باشد ولی 

جزو نساء فرهنگی محسوب می شود؛ چراکه حامل نطفه فرهنگ غربی است.
آیت ا...حائری شــیرازی افزود: اما خواهرانی که حامل نطفه فرهنگ اسالمی و مکتب اهل بیت)ع( هستند، 
نساء نبوده و رجل محسوب می شوند و بدانید دشمنان درصدد بردن آبروی کسانی هستند که حامل فرهنگ 

اسالمی هستند و خواهران طلبه و حوزه های علمیه خواهران در رأس آنها قرار دارند.
وی بابیان اینکه یکی از رسالت های امروز خواهران طلبه این است که کتاب های دیگر ادیان و مکتب های 
جهان و علوم انســانی غربی را دقیق مطالعه کنند گفت:  این امر باعث می شود طالب با قوت پاسخ شبهات 

را در جهان بدهند.
استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: احکام اسالمی هم نساء دارد و هم ابناء، نماز و روزه و حج و.. نساء هستند 
چراکه حامل نطفه اسالم بوده ولی والیت نطفه اسالم است و ابناء محسوب می شود، تمام دعوای ظالمان و 

قدرت طلبان و مستکبران از گذشته تا به امروز بر سر مسئله والیت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در اصفهان:

اولین شاخصه مبلغ دینی »عالِم به زمانه بودن« است
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امام حسن عسکری  )علیه السالم(: 
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، زیاد در کار 

خدا اندیشیدن است.
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لبخندک

کسب و کارهای خانگی به فعالیت هایی گفته  ندا
می شود که در خانه، توســط اعضای خانواده و  شاه نوری

بدون ایجاد مزاحمت برای همسایگان انجام می شود و محصوالت آنها به 
فروش می رســند. تابســتان فرصت خوبی اســت برای  یادگرفتن 

مهارت هایی که با آنها می توان چنین فعالیت هایی را انجام داد. 
نخریم، بسازیم

عروسک پنبه ای کوچکی  داشــتم که یک قلب گنده چسبانده بودند 
وسط سینه اش و رویش نوشته بودند: »ساخت چین«. نمی دانم توی 
کدام یک از جنگ های سرخپوستی بچه های فامیل، دل و روده عروسک 
بیرون ریخت و برای درمانش چاره ای نماند جز مهندســی معکوس. 
این شد که من قطعات عروسک را از هم باز کردم تا بلکه با چسب و نخ 
و سوزن بتوانم دوباره سرهمشان کنم اما از دیدن چیزی که روبه رویم 
بود، خشکم زد. دور یک تکه سفال، کشــباف زدگی دار یک جوراب را 
پیچیده بودند و از چیزی شبیه به لوله پلیکای بازیافتِی زیر آفتاب مانده 
هم سوت سوتکی درست کرده بودند و توی دل عروسک کاشته بودند. 
بقیه اش هم یک مقدار پنبه، پارچه، پالستیک و دو تا دونه پولک بود که 
به جای چشم هایش استفاده کرده بودند. به خودم گفتم: »یعنی این رو 
هم ما باید وارد کنیم؟ چرا خودمون از اینها نمی سازیم؟« از اینجا بود 
که به فکر مشاغل کوچک و خانگی افتادم، چیزی که بخش زیادی از 
صادرات چین را تشکیل می دهد. کارگاه های خانگی که مردم در آنها 
جاکلیدی، عروسک و مجسمه درست می کنند. سوپرمارکت سرکوچه 
ما شاید محصولی را بفروشد که به جای یک کارخانه بزرگ توی یکی از 
این کارگاه های خانگی چینی تولید شده است و اگر مهندسی معکوسش 
کنید تبدیل به یک مشت مقوا، خرده پالســتیک و چسب می شود.
تابستان فرصت خوبی اســت برای یادگرفتن یک مهارت جدید و راه 

انداختن یکی از این کارگاه های خانگی.

هرگاه شخصی دچار مصیبت ناگواری می شود، بیش 
از هر زمان دیگری برای کنار آمدن با مشکالت و ادامه 
مسیر زندگی به حمایت اطرافیان نیاز خواهد داشت. 
این واقعیت در مورد همه صــدق می کند؛ بنابراین 
بهتر اســت همه  افراد جامعه بــا روش های صحیح 

حمایت  عاطفی آشنا باشند. 
عدم آشنایی با شیوه های حمایت عاطفی و همدردی 
با دوست، باعث می شود گوش دادن به درددل افراد 
کار دشواری به نظر برســد؛ کمتر کسی می داند در 
چنین مواقعی چگونه باید واکنش نشان بدهد.این 
مطلب به شما کمک می کند حامی و شنونده  بهتری 
باشید و بتوانید در شرایط سخت به نحوی مفید و موثر 

با دوستتان همدردی کنید.
متاسفانه تقریبا همه  مردم در مراحلی از زندگی شان 
اندوه و ناراحتی را تجربه می کنند. این اندوه ممکن 
است ناشی از فقدان یک عزیز، فروپاشی نهاد خانواده 
یا پیشامدهای ناگهانی دیگر در رویدادهای زندگی 

باشد. 
هنگامی که شخصی گرفتار چنین شرایطی شود به 
حمایت خانواده و دوســتان خود نیاز خواهد داشت 
و از شــما هم انتظار می رود که با او همدردی کنید. 
شما می توانید در این شرایط ســخت، با حرف ها یا 
کارهای تان با او همدردی کنیــد و بدانید که توجه 

شما برای او قوت قلب خواهد بود.
بیان شفاهی همدردی

۱- روراست باشید
به دوســت  خود بگویید به او اهمیــت می دهید و 
متاســف هســتید از اینکه او در حال تجربه چنین 
شرایط ســختی اســت. بیشــتر مردم هنگام ابراز 
همدردی، ناشیانه عمل می کنند و نمی دانند چطور 

مخاطب شان را دلداری دهند. 
اینکه به دوستتان بگویید به او و مشکالتش اهمیت 
می دهید شروع بسیار خوبی است و این موقعیت را 
برای او فراهم می کند تا در صورت نیاز از شما تقاضای 

کمک کند.
ابتدا با جمله ای مانند »واقعا متاسفم« با او همدردی 
کرده و ســعی کنید راهی برای کمــک کردن به او 
بیابید. به جای اینکه بگویید »اگه کمک خواستی به 
من خبر بده«، کاری را که می توانید انجام بدهید به 
او پیشنهاد کنید، مثال »من از بچه ها مراقبت می کنم 
تا تو به برنامه ریزی مراسم خاکسپاری بپردازی« یا 

»امشب برایت شام درست می کنم.«
۲- مشکالت او را بپذیرید

مشکالت او را با دیگران مقایســه نکنید. حتی اگر 
شرایط مشــابهی را تجربه کرده اید، وانمود نکنید 
او هم همان حســی را دارد که شــما داشــته اید. 
 اجازه بدهید هر طور مایل اســت با احســاس خود

 کنار بیاید.

مهارت زندگی

»ماروتیـکال« روسـتایی در شـمال ایالـت کـراالی هنـد 
اسـت. پنجاه سـال پیـش، اعتیاد بـه الـکل و قمـار، بخش 
جدانشـدنی از زندگی اهالی این روسـتا بود، امـا بی قانونی 
در این روسـتا با حضور یک مـرد و تدریس اسـتراتژی های 

یـک بـازی باسـتانی رخت بر بسـت.
»اونیکریشـنان« مالـک یـک قهوه خانـه قدیمـی در شـهر 
ماروتیـکال اسـت. او عـالوه بـر اینکـه شـطرنج بـاز قهاری 
اسـت، چند میز شـطرنج را در گوشـه و کنـار قهوه خانه اش 
گذاشـته اسـت. ضمن بیرون انداختن مهره ملکه از صفحه 
شـطرنج می گویـد: شـطرنج بـه مـا کمـک می کنـد تـا بر 
مشـکالت و درد و رنـج خـود غلبه کنیـم. صفحه شـطرنج 
هماننـد زندگـی روزانـه ماسـت کـه در آن )زندگـی( بـه 

سـختی بایـد مبـارزه کرد.
یکی از حاضـران قهوه خانه می گویـد: در روسـتاهای دیگر 
هند شـاید کمتر از ۵۰ درصد بـه بازی شـطرنج عالقه مند 
باشـند ولی از جمعیت ۶ هزار نفـری ماروتیـکال بیش از ۴ 
هزار نفر بـه ایـن بـازی اهتمـام دارند و ایـن روند بـه لطف 

این مـرد، فوق العاده )اشـاره به اونیکریشـنان( اسـت. 

وی ادامه می دهـد: پنجاه سـال پیش روسـتای ماروتیکال 
یک مـکان بسـیار متفـاوت بـود. مـردم آن مانند بسـیاری 
از روسـتاهای شـمال کراال، معتـاد به الـکل و قمـار بودند. 
اونیکریشـنان کـه مدت هـا از ایـن روسـتا دور بـود، بـه 
زادگاهـش بازگشـت، تعصـب و غیـرت او پس از مشـاهده 
شـرایط اجتماعـی شـهرش موجـب شـد، قوانیـن بـازی 
شـطرنج را به مشـتریانش آموزش دهـد و آنها را به مسـیر 
سـالم زندگی باز گردانـد. محبوبیت این بازی بـه حدی بود 
که اعتیـاد به الـکل و قمـار در سـطح چشـمگیری کاهش 
یافت. در حال حاضر، شـطرنج برای مـا اعتیاد آور تر از الکل 
است. شـطرنج تنها سـرگرمی اسـت که به سـمفونی یکی 
از پرسـروصداترین شـهرهای هند پایان داده و به سـادگی 
می تـوان در اواسـط روز نسـیم جنـگل و آواز پرنـدگان را 
شنید. ایسـتگاه اتوبوس مقابل قهوه خانه مملو از مسافرانی 
اسـت که با پاهای برهنه مشـغول تماشـای بازی شـطرنج 
دو مـرد هسـتند. بـا رسـیدن اتوبـوس خالـی بـه محـل، 
مسـافران بـدون توجـه بـه حضـور اتوبـوس، به تماشـای 

بـازی آن دو ادامـه می دهنـد. 

 روستایی که شطرنج آن را نجات داد!
دانستنی ها

حرف حساب

باغ 
کاغذی

»زیردســت« نوشــته »هاینریش مان« با ترجمه »محمود 
حدادی« را نشر» ماهی« چاپ کرده است.

هاینریش مان در سال ۱۹۰۵ رمان»استاد اونرات«را نوشت 
که در ۱۹۳۲ به نام »فرشــته آبی« به انگلیسی ترجمه شد و 
مورد توجه بسیار قرار گرفت. اقتباس سینمایی »جوزف فون 
اشترنبرگ« با بازی »مارلنه دیتریش« به نام فرشته آبی از این 
رمان بسیار مشهور است. رمان فرشته آبی با ترجمه محمود 

حدادی به فارسی منتشر شده است.
رمان زیردست، هاینریش مان هم به فارسی منتشر شده است. 
در این رمان طنزآلود زندگی شــخصیتی به نــام دیدریش 
هلســینگ را دنبال می کنیم؛ مردی فرومایه کــه بنده وار و 
متعصبانه طرفدار قیصــر ویلهلم دوم اســت. در ادامه رمان 
هلسینگ با رفتار خیانت آمیز به آزادی خواهان و چاپلوسی که 

خنده آور به نظر می رسد مرتب پیشرفت می کند و ...

چیزی که فکرش را نمی کردم
در مورد یک نفر،فکر مــی کنی و فکر می کنی 
و فکر می کنــی و هر لحظه بــه او تمایل پیدا 

می کنی و خوب می دانی که نباید بکنی.
وقتی باالخره چیزی را که می خواهی،به دست 
می آوری،می بینی که این چیزی نیســت که 

فکر می کردی...

»بوزینه و ذات«
آلدوس هاکسلی

زیردست

چگونه به دوستان  خود 
دلداری دهیم؟

کسب و کارهای خانگی

جدول شماره 2144

افقی
1- شاعر ایرانی - جنس مذکر  - دشت

2- حیوان نجیب - از جانوران ســمی -  قورباغه 
درختی - تکرار حرف
3- همدم و ... -  چاقو

۴-  پدر تــازی - خداحافظی همیشــگی - همه 
پرسی

۵-  قاضی - از کشور های باستانی - دشت و...
۶-  زمین ترکی - از شهر های آذربایجان غربی

7- نشانی - پرستش - هر تنه ای دارد 
8- نوعی خوراک مرغ - طمع - قوس

9- آخر - خط و نشان -  درون
1۰- مرغ سعادت - از سوغات یزد - رییس گله - 

صحبت بی تعارف
11-  کنایه از آدم بد یمن - نام رود خانه ای معروف 

- »نه« ترکی.
12- دست نخورده و  نو -  دمپایی - گوهر - عامیانه 

تکان
13- ســازنده جدول عناصر -  در روز های بارانی 

سقفی همراه است
1۴ روپوش لباس عروس - پسر نوح

1۵ - نام دیگر ســلطان جنگل - جــوان - نوعی 
بیماری

عمودی
1- فیزیکــدان معروف قــرن 18 میــالدی - از 

سروده های پاسخ 1 افقی
2- خاک مجسمه ســازی - از نزوالت آسمانی - 

مشکل اکثر جوانان برای ازدواج
3- کنایه از زیر حرف زدن - از القاب رستم -  ابزار 

کشاورزی
۴- مخفف مورچه - اصطالح عامیانه راست و ردیف 

شدن کارها! - اورجینال
۵- اسب ایرانی -  کافی - نوعی دستگاه موسیقی

۶- اسم ترکی پسرانه - مایه ای کشنده - از آالت 
موسیقی

7- از شهر های قدیمی ایران - یار رامین -  فالگیر 
- روز نیست

8- لطیف - از ظروف آشپزخانه - مجلس آمریکا
9- صورت - دست ساز بشر برای تحمل و نگهداری 

چیزی - از اجزای صورت
1۰- زخم شدید - گیاه چتر شکل

11-  مقابل تر -  سمت و طرف - بی مو
12- النه زنبور - تیم فوتبال معروف انگلستان

13- بشر - گاه از نهاد برآید - لیز
1۴- سر و ته -  فیلمنامه - برگ برنده

1۵ - پشیمان - برابر و مساوی - بازیکن ایرانی تیم 
فوتبال اوساسونا
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چندی پیش یک پدر و پســر که با هم در دانشــگاه ویلیام پترسون 
نیوجرســی درس می خواندند، فارغ التحصیل شــدند و نام خود را به 
عنوان اولین نفراتی که مدرک دانشــگاهی می گیرند در خانواده خود 
ثبت کردند. بنجامین جانتی 27 ساله در سال 2۰۰8 وارد دانشگاه شد، 
اما به دلیل اینکه در رستوران فست فود بتواند به طور تمام وقت کار کند، 
سه سال بعد از دانشگاه انصراف داد.این جوان 27 ساله در آن زمان که 
کار می کرد به فکر انجام دادن کار جدیدی افتاد و به همین دلیل دوباره 
بازگشتن به دانشگاه را انتخاب کرد، اما این دفعه در این راه تنها نبود 
و همراه پدرش وارد دانشگاه شد.این دو نفر از دانشگاه ویلیام پترسون 
فارغ التحصیل شدند و بنجامین جانتی درباره تجربه اش گفت: هرگز به 

این فکر نمی کردم که همزمان با پدرم از دانشگاه فارغ التحصیل شوم.
گفتنی است؛ بنجامین 27 ساله در رشته روانشناسی و داوینسون ۵3 

ساله در رشته اقتصاد تحصیالت خود را به پایان رساندند.

 این پدر و پسر 
با هم فارغ التحصیل شدند

زندگی بدون قلب 
یک جوان 25 ساله

اگر از شما بپرســند ضروری  ترین عضو بدن برای زندگی چیست، 
بدون تردید به قلب یا مغز اشاره می کنید. تصور زندگی بدون هر یک 

از این دو عضو غیر ممکن است.
اما در یک اتفاق عجیب یک جوان 2۵ ســاله، ۵۵۵ روز را در انتظار 
عمل پیوند قلب بــا یک قلب مصنوعــی بر پشــتش گذراند. این 
جوان 2۵ ســاله به تازگی با عمل پیوند قلــب از خطر مرگ نجات 
یافته اســت، اما نکته عجیب درباره او این است که او بیشتر از یک 
 سال قبل از عمل بدون قلب انســانی درون بدنش زنده مانده است. 
» اســتن الرکین« ۵۵۵ روز را به جای قلب بــا یک قلب مصنوعی 
که درون یک کوله پشتی بر پشت او بوده ســپری کرد که خون را 
به قســمت  های مختلف بدن او پمپاژ می کرد. این موفقیت نشان 
می دهد می توان همین شیوه را برای دیگر بیمارانی که نیاز به پیوند 

قلب دارند تا زمان پیدا شدن یک اهدا کننده به کار گرفت.

یک غواص آماتور موفق به کشف ســکه ای ۴۰۰ ساله در اعماق 
رودخانه»یائوزا« در مسکو شد.

این غواص آماتور حین کاوش در اعماق رودخانه معروف مسکو، 
متوجه چســبیدن فلزی به آهن ربایش شد که در بستر رودخانه 
و درمیان گل و الی دفن شــده بود. بررســی های نهایی از شیء 
کشف شده حاکی از آن بود که سکه از جنس طال و متعلق به دوره 
سلطنت تزار روســیه،»بوریس گودونوف« است که در سال های 

1۵98 تا 1۶۰۵ بر این کشور حکمرانی می کرد.
بهای این سکه 17 هزار دالر اعالم شده و فقط ۶ مورد از آن تاکنون 

کشف شده است.

کشف سکه 400 ساله در عمق 
رودخانه مسکو

تصاویر روز

 تلفیق شگفت انگیز اسب و تپه های رملی کویر یزدطراحی جالب یک مرکز خرید!
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