
اصفهان در تب کنگو

8صادرات خون از اصفهان

مدیر کل دام پزشکی استان اصفهان، از تشکیل کمیته مبارزه با 
بیماری ویروسی خطرناک خبر داد:

جشنواره فیلم کودک می تواند 
موجب احیای سینمای اصفهان شود

4

استانداردسازی مصال های نماز جمعه 
اصفهان 8

اورژانس اصفهان با کمبود نیروی 
انسانی مواجه است

11

فعالیت دوباره کارخانه 
پلی اکریل تا پایان شهریور

3

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد:به منظور رفاه حال روزه داران زمان فعالیت بازارهای روز کوثر در ماه 
مبارک رمضان از ساعت 8 صبح الی 21 به صورت یکسره است. اصغر کشاورز راد افزود: 
در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر در زمینه تامین مایحتاج عمومی و سبد کاالی 

خانوار این سازمان تالش مضاعفی را به کار بسته و سعی می کند...

ادامه در صفحه 11

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی  مشاغل شهری اصفهان:

 فعالیت بازارهای روز کوثر در 
ماه مبارک رمضان یکسره است

تجلی فرهنگ اصفهان با المان ها
11

8

9

نقد و تأملی بر رمان »کلیدر« 

جلوه  ماه رمضان  در ادبیات عرفانی موالنا

جایگاه 
ماه رمضان در ادب فارسی

ویژه

در مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت بورس 
کاالی ایران که روز چهارشنبه ســوم خرداد ماه سال جاری با حضور 
۷۹/۵درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی این شرکت در تاالر 
خلیج فارس پژوهشــکده نیروی تهران برگزار شد، بار دیگر همکاری 
و همدلی مدیریت،کارکنان و بازنشســتگان فوالد مبارکه در راستای 
اهداف سازمان باعث شــد تا شــرکت فوالد مبارکه با بیشترین رای 
ماخوذه در این مجمع، موفق به کسب رای اول و کرسی هیئت مدیره 

شرکت بورس کاالی ایران شود.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این مجمع پس از رسمیت جلسه، توسط 
رییس مجمع، دستور جلسه قرائت شد و اعضای هیئت رییسه انتخاب 
شدند. در ادامه اعضای هیئت رییسه وارد دستور جلسه شدند و دکتر 
سلطانی نژاد مدیر عامل شــرکت بورس کاالی ایران، گزارش هیئت 
مدیره را به مجمع ارائه کرد؛ پس از آن حسابرس و بازرس قانونی هم 
گزارش خود را در خصوص صورت های مالی شرکت برای دوره مالی 
منتهی به ۳۰/ ۹۵/12 ارائه داد که مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

در ادامه این مجمع، مدیر عامل بورس کاالی ایران در گزارش ساالنه 
هیئت مدیره به مجمع عنوان کرد: طی سال مالی ۹۵، ارزش معامالت 
فیزیکی بــورس کاال بالغ بر ۳۷1 هزار میلیارد ریــال بود که این رقم 
2۵درصد رشد نســبت به دوره مشابه ســال قبل را نشان می دهد. 
ضمن اینکه در این گزارش، افزایش 2۶ درصدی حجم و ۳۴ درصدی 
ارزش معامالت محصوالت پتروشیمی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ 

مشهود است.
وی افزود: محصوالت صنعتی و معدنی با ســهم ۳۶/۹درصدی از کل 
معامالت کاالی فیزیکی به لحاظ حجــم و ۴2 درصد به لحاظ ارزش 
ریالی، مهم ترین کاالهای مورد معامله در بورس کاالی ایران هستند 
که از این میان حدود ۷میلیون تن محصول فوالدی به ارزش 11۷هزار 
میلیارد ریال طی سال ۹۵ مورد معامله قرار گرفت که به لحاظ ریالی 

2۷درصد رشد داشته است.
در جریان برگزاری این مجمع، مدیر برنامه ریزی جامع و سرمایه گذاری 
شرکت فوالد مبارکه، در تشــریح عملکرد شرکت بورس کاالی ایران 
گفت: این شــرکت در جایگاه یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد کشور 
و به عنوان یکی از قطب های بازار سرمایه کشور مطرح بوده و محلی 
اســت برای رویارویی واقعی عرضه و تقاضای کاال در اقتصاد و مبادله 

شفاف کاال و محصوالت.
محمد تقی صمدی ادامه داد: شــرکت بورس کاالی ایران با طراحی 
ابزارهای مختلف و متنوع مالی مانند ابزارهای مشــتقه به عنوان ابزار 
پوشش ریسک و گواهی سپرده کاالیی به عنوان ابزار تسهیل مبادالت 
کاال، صندوق کاالیی به عنوان ابزار سرمایه گذاری در کاال و قراردادهای 
ســلف و اوراق ســلف موازی به عنوان ابزارهای تامین مالی، توانسته 
ظرفیت های رونق مبادالت کاال و گردش سرمایه های پولی در چرخه 

اقتصاد را در مسیر رشد اقتصادی کشور فراهم کند.
وی در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره جدید یادآور شــد: پس 
از رای گیری از سهامداران، شــرکت فوالد مبارکه با بیشترین رای به 
عنوان نفر اول و در ادامه شرکت سرمایه گذاری مهر آیندگان، شرکت 
سهامی ذوب آهن، کارگزاری کشاورزی، سرمایه گذاری توسعه ملی، 
گروه مالی ملت و شرکت سرمایه گذاری تاپیکو، به عنوان اعضای جدید 
هیئت مدیره این شــرکت برای یک دوره دوساله تعیین شدند. ضمن 
اینکه موسسه حسابرسی بهراد مشار نیز به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی انتخاب شد و روزنامه اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان 

روزنامه های رسمی شرکت بورس کاالی ایران تعیین شدند.
مدیر برنامه ریزی جامع و سرمایه گذاری فوالدمبارکه با تاکید بر اینکه 
حضور ۴۰۰ نفر از شرکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران که بالغ بر 
نیمی از آنها از کارکنان بازنشسته شرکت هستند، به این مجمع غنای 
خاصی بخشیده است، در خصوص تصمیمات اخذ شده در این مجمع 
برای تقسیم سود، اظهار کرد: از کل سود خالص شرکت در سال ۹۵ که 
به میزان ۳۰۹ میلیارد ریال بوده است، به ازای هر سهم ۳۴۴ ریال، پس 
از کســر اندوخته قانونی و ذخیره احتیاطی، سود قابل تقسیم به رقم 
2۶۶ ریال محقق شــد که در نهایت با پیشنهاد و پیگیری سهامداران 
حقیقی و نماینده شرکت فوالد مبارکه، به ازای هر سهم تقسیم سود 

به مبلغ 1۵۰ ریال مورد تصویب قرار گرفت.

شرکت فوالد مبارکه در لیست 
تامین کنندگان وزارت نفت قرار گرفت

در پی دســتیابی فوالد مبارکه به توانمندی تولیــد انواع محصوالت 
فــوالدی API گریدهــایX۶۰ , X۶۵ و X۷۰ و پــس از اینکه این 
محصوالت برای تکمیل زنجیره تولید ورق موردنیاز پروژه های خطوط 
لوله انتقال نفت و گاز کشور مورد اســتفاده قرار گرفت، شرکت فوالد 
 ) Vendor List( مبارکه به طور رسمی در لیســت تامین کنندگان

وزارت نفت قرار گرفت.
مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی فوالدمبارکه، ضمن تایید این 
خبر گفت: از این پس امکان تامین نیازمندی های وزارت نفت به انواع 
محصوالت فوالدی توسط فوالد مبارکه و سایر تولیدکنندگان داخلی 

فراهم شده است.
غالمرضا طاهری درخصوص چگونگی دســتیابی بــه این موفقیت 
ارزشمند افزود: فوالد مبارکه در چند سال اخیر، هم راستا با استراتژی 
توسعه سبدکیفی محصوالت و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، 
حضور موثرتر در صنعت نفت و گاز کشــور را هدف گــذاری نمود و 
با ســرمایه گذاری های گســترده و همچنین نصب تجهیزات جدید 
RH-TOP و سولفورزدایی، به دانش فنی موردنیاز جهت توانمندی 
تولید انواع محصوالت فوالدی API گریدهای X۶۰ , X۶۵ و X۷۰ برای 

محیط های گاز شیرین و گوگرد پایین، مناسب برای محیط های گاز 
ترش دست یافت. 

وی افزود: توسعه صنایع نفت و گاز از آن جهت برای فوالد مبارکه حائز 
اهمیت است که به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور باعث به 
وجود آمدن تقاضا در صنایع مختلفی از جمله صنایع فوالدی می شود؛ 
البته محصوالت فوالدی موردنیاز این صنعت، عمدتا در طبقه بندی 
فوالدهای کیفی قــرار می گیرند که تولیــد آن نیازمند دانش فنی و 

تجهیزات خاص است.
مدیر برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی فوالدمبارکه تصریح کرد: ایران 
با داشتن منابع غنی نفت و گاز، یکی از بهترین و پرجاذبه ترین کشورها 
برای سرمایه گذاری و توسعه این صنعت است که در عین کاهش رشد 
سرمایه گذاری در سال های تحریم، ضرورت توجه به آن را دوچندان 
کرده است؛ از این رو در برنامه ششم توســعه، سرمایه گذاری حدود 
2۰۰ میلیارد دالری برای این صنعت پیش بینی شده که انتظار می رود 
با فضای ایجاد شده پس از برجام، بخش زیادی از آن، از طریق جذب 

سرمایه گذاری و مشارکت خارجی عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه به موازات توســعه های فنی، اقدامات منســجم و 
هدفمندی نیز برای نفوذ در این بازار که پیش از این به طور کامل در 
اختیار تولیدکنندگان خارجی )عمدتا اروپایی(قرار داشــت، صورت 
پذیرفت، افزود: طی جلســات مســتمر با مجموعه های تخصصی و 
مدیریتی در ســطوح مختلف وزارت نفت، قابلیت ها و توانمندی های 
جدید معرفی شد و در ادامه برای تکمیل زنجیره تولید ورق موردنیاز 
پروژه های خطوط لوله انتقال نفت و گاز، تضمین پاسخگویی، اعمال 
نظارت و کنترل فوالد مبارکه بر کل چرخه نامبرده، تفاهم نامه همکاری 
با شرکت فوالد اکسین منعقد شد تا ضمن بهره مندی از توانمندی های 

سایر تولیدکنندگان داخلی، یکپارچگی فرآیندی حاصل شود.
طاهری گفت: به منظــور اطمینــان مصرف کننــدگان از کیفیت 
محصوالت تولیدی، تجهیزات الزم برای آزمایش های مختلف ازجمله 
تست Baumann )سولفورپرینت( ایجاد شده تا در صورت درخواست 

مشتریان ارائه گردد.
وی اظهار امیدواری کرد که در سایه همت و تالش تمامی همکاران و 
مجموعه های مرتبط و همچنین با برنامه ریزی های مناسب عملیاتی و 
بلندمدت در زمینه چگونگی عرضه محصوالت یاد شده و تداوم تعامالت 
موثر با لوله سازان کشور و با توجه بیشتر وزارت نفت به تامین کنندگان 
داخل، شاهد استمرار رشد کیفی و کمی حضور فوالد مبارکه و سایر 

تولیدکنندگان داخل در عرصه های جدید باشیم.
مدیــر برنامــه ریــزی و تحقیقــات بازاریابی فــوالد مبارکــه، در 
پایــان از همکاری تمامــی کارکنــان معاونت های بهــره برداری و 
 تکنولوژی و کارکنان ســایر بخش های مرتبط در این حوزه تشکر و 

قدردانی کرد.

با همدلی مدیریت، کارکنان و بازنشستگان فوالد مبارکه میسر شد؛

فوالد مبارکه رای اول و کرسی هیئت مدیره شرکت بورس کاالی ایران را کسب کرد

مدیر کل دام پزشکی استان اصفهان گفت:  کمیته مبارزه با تب کریمه کنگو را در اداره کل دام پزشکی و همچنین ستاد مدیریت 
بحران استانداری تشکیل دادیم.شهرام موحدی اظهار داشت: گوشتی که آلوده به تب کریمه کنگو باشد هیچ گونه عالمتی ندارد 
و با  آغاز فصل گرما این بیماری تشدید می شود.وی بیان داشت: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است که در کشور ما جزو 
بیماری های بومی محسوب می شود.مدیر کل دام پزشکی استان اصفهان بیان داشت: مردم در این ایام که تب کریمه کنگو وجود دارد، گوشت 
خریداری شده را با دستکش قطعه قطعه کرده و با نگهداری 2۴ ســاعته در یخچال و سپس فریز کردن، آن را مصرف کنند. وی با اشاره به 

نگهداری در یخچال...اینکه فریز کردن مســتقیم گوشت بدون 

10آذری برترین مدیر سال است3وقتی قانون دور زده می شود؛  مدیران دو ساله!
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 سند2030 اجرایی نشده است
دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش گفت: رفع بی سوادی یکی از بندهای مهم سند 2030  
است و ما تاکنون اصال مسائل سند 2030 را اجرایی نکرده بودیم. در هفته های گذشته دولت 

هم مصوبه ای را که در این زمینه داشت، متوقف کرده بود.

اخبار کوتاه

وزیر خارجه عراق در مورد ترویج موضع ضد ایرانی دونالد ترامپ در خاورمیانه 
گفت: عراق وارد سیاست های آمریکا علیه ایران نمی شود. ابراهیم الجعفری 
وزیر خارجه عراق در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی آ ب ث در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه ترامپ خواستار شکل گیری جبهه ای جدید برابر ایران شده 
است و آیا عراق در چنین اقدامی مشارکت خواهد کرد؟ افزود : عراق وارد 
سیاست های محوری یک کشور علیه کشوری دیگر نخواهد شد. وی ادامه 
داد: واقعیت های زیادی عراق را با ایران )جغرافیا، تاریخ، مسائل اجتماعی، 
منافع مشــترک و غیره( پیوند زده اســت. وی تاکید کرد: تهران به هیچ 
منطقه ای از عراق حمله نکرده است. در حالی که  ترکیه 110 کیلومتر وارد 
خاک کشورمان شده و در پایگاه باشیکا )شمال شرقی  موصل ( مستقر شده 
است. ما این مداخله را رد کردیم اما با این وجود، رابطه خود را با ترکیه ادامه 

داده ایم. عراق یک کشور متمدن است و نگاه سیاه و سفید به مسائل ندارد.

نخست وزیر انگلیس گفت: گروه هفت معتقد است روسیه و ایران باید اجرای 
آتش بس در سوریه را با جدیت دنبال کنند.ترزا می افزود: درباره سوریه ، ما 
اتفاق نظر داریم که شکست دادن تروریسم بدون حل و فصل سیاسی مسئله 
ناممکنی است که بتواند گذار باثباتی را در ســوریه به ارمغان بیاورد یعنی 
وضعی که به دور از اسد، رییس جمهور سوریه باشد. ما از پیشرفت ها در مسیر 
کاهش درگیری های سوریه اســتقبال می کنیم، اما حامیان رژیم سوریه 
یعنی روسیه و ایران باید از نفوذ خود استفاده کنند تا آتش بس برقرار شود و به 
سمت فرآیند سیاسی واقعی حرکت کند. ترزا می گفت: سران )گروه هفت( 
موافقت کردند تا با اقدامات بی ثبات کننده ایران در سوریه و در کل منطقه 
مقابله کنند. ما باید به تالش های خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به 
قابلیت تسلیحات هسته ای ادامه بدهیم. به همین اندازه در محکوم کردن 

آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی، متحد هستیم.

ابراهیم الجعفری: 

عراق وارد سیاست  ضد 
ایرانی ترامپ نمی شود

ترزا می: 

ایران و روسیه، آتش بس 
سوریه  را  دنبال کنند

دیدگاه

مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه اهداف دولت دوم 
آقای روحانی باالتر از دولت یازدهم است، گفت: انتظار 
مردم از ریاســت جمهوری، تغییر اســت و دولت بعد 

روحانی جوان تر می شود.
اکبر ترکان با بیان اینکه آنچه مردم از رییس جمهوری 
انتظار دارند، تغییر است، گفت: دولت اول آقای روحانی 
در دولت دوازدهم باید کامل تر شــود؛ بنابراین نیاز به 

نیروهای بهتر و البته نیروهای جوان تر است. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در دولت بعد آقای 
روحانی حضور دارید، اظهار داشت: کسی نمی تواند برای 
خود تعیین تکلیف کند. ما آمده ایم که برای پیشــبرد 
اهداف دولت کمک کنیم و در این مســیر از دستورات 

رییس جمهوری تبعیت می کنم.
مشــاور رییس جمهوری درباره تغییرات احتمالی تیم 
اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اهــداف و برنامه هایی 
که آقای روحانی برای دولــت دوازدهم در نظر گرفته 
و تعیین کرده بسیار باالتر از برنامه های دولت یازدهم 
اســت. به طور قطع ترکیب و آرایش کابینه و مدیران 

دولت بعد متناسب با این اهداف خواهند بود.

حسین شیخ االسالم گفت: درگیری بین مردم کشورمان 
و شاه در واقع درگیری بین ایران و آمریکا بود و امروز شاه 
عربستان، مانند شاه پهلوی، ثروت مردم این کشور را به 

پای آمریکا می ریزد تا در قدرت باقی بماند.
 حسین شیخ االسالم، مشاور وزیر امور خارجه با اشاره به 
سفر ترامپ به عربستان سعودی اظهار داشت: بزرگ ترین 
شعار انقالب اسالمی ما را می توان »مرگ بر شاه« دانست، 
در واقع مردم ما با انقالب اســالمی به نظام شاهنشاهی 
»نه« گفتند. وی افزود: انتخابات باشکوه 2۹ اردیبهشت 
یکی از نتایج انقالب اسالمی است که مردم بعد از ۴0 سال 
با متانت پای صندوق رای حاضر می شوند و به کاندیدای 

مدنظر خودشان رای می دهند.
مشاور وزیر امورخارجه ادامه داد: شعار مرگ بر شاه که 
برخاسته از انقالب اسالمی است امروز به سایر کشورهای 
منطقه هم صادر شده و حکومت های دیکتاتوری مانند 
عربستان نگران موقعیت خود شده اند.شیخ االسالم گفت: 
در تمام جهان دو نوع حکومت وجود دارد، یا مردمی است 
یا دیکتاتوری، حکومت های دیکتاتوری وقتی دچار انزوا 
می شوند ناچار برای باقی  ماندن در حکومت به قدرت های 

خارجی پناه می برند.

ترکان: 

کابینه دولت دوازدهم جوان تر 
می شود

شیخ االسالم: 

شاه سعودی به وضعیت 
شاه پهلوی دچار شده است

جاللی: 

کاندیدای ریاست مجلس 
نخواهم شد

کمالوندی: 

آمریکا و برخی کشورهای 
عربی از برجام راضی نیستند

کاظم جاللی، رییس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص 
اینکه مجلس در روزهای آتی در فرآیند انتخابات هیئت 
رییسه دور دوم قرار خواهد گرفت گفت: با توجه به اینکه 
مذاکراتی با اعضای فراکسیون امید و والیی مجلس صورت 
گرفت از سوی فراکسیون مستقلین پیشنهادی مبنی بر 
حضور نماینده هر سه فراکسیون در هیئت رییسه مجلس 
مطرح شد که در روزهای آتی این موضوع عنوان و به شور 
گذاشته خواهد شــد. نماینده مردم تهران در مجلس با 
تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی در خصوص نایب رییســی 
مجلس ندارم خاطر نشان کرد: از سوی برخی از نمایندگان 
پیشنهاداتی برای حضور در نایب رییسی مجلس عنوان 
شده، اما تاکید می کنم بنده تمایلی به شرکت در انتخابات 
دور دوم هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی ندارم و 
موضوع نایب رییسی ام منتفی است. هیئت رییسه مجلس 
به وسیله رای مستقیم نمایندگان مردم برای یک دوره یک 
ساله انتخاب می شود و با توجه به آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی تکرار اعضای هیئت رییسه مجلس منع 
قانونــی ندارد.رییس مجلس، رییس هیئت رییســه نیز 

می باشد.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
مراسم روز ملی روســیه در تهران در واکنش به اظهارات 
ترامپ در خصوص اینکه برجام ایران را جسور کرده است، 
اظهار داشت: واقعیت این است که کشورهایی هستند که از 
برجام راضی نیستند و در رأس این کشورها هیئت حاکمه 

آمریکا و برخی از کشور های عربی حضور دارند.
وی ادامه داد: برخی از آنها ممکن است با هم مواضع و منافع 
مشترک داشته باشند و به همین دلیل این صحبت ها را 

مطرح می کنند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به تالش برخی از 
کشورها برای به سرانجام نرسیدن توافق هسته ای عنوان 
کرد: کشــورهایی که به دنبال این بودند که بین ایران و 
کشورهای قدرتمند کنش وجود داشــته باشد، از ابتدا از 
برجام و توافق هسته ای ایران با کشــورهای 1+۵ راضی 
نبودند و در حال حاضر نیز به نحوی این سیاست را دنبال 

می کنند.
کمالوندی با تاکید بر اینکه توافق هسته ای بین ایران و ۶ 
کشور بوده است، تصریح کرد: در توافق هسته ای ایران و 

1+۵ منافع همه کشورها در نظر گرفته شده است.

يادداشت

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، با اشاره 
به انتخابات اعضای هیئت رییسه مجلس برای سال دوم مجلس دهم، 
گفت: انتخابات هیئت رییسه مجلس روز چهارشنبه 10 خرداد برگزار 
می شــود.  وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات هیئت رییسه مجلس 
در سال گذشــته در روز 11 خرداد انجام شده، لذا براساس آیین نامه 
داخلی مجلس، باید یک سال از انتخابات هیئت رییسه مجلس سپری 
شده باشد. به همین منظورهیئت رییسه مجلس در جلسه اخیر خود 
به جمع بندی رسید که انتخابات این هیئت در روز چهارشنبه برگزار 

شود.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: البته 11 خرداد روز پنجشنبه است و به 
دلیل آنکه مجلس در این روز صحن علنی ندارد، انتخابات هیئت رییسه 

به روز چهارشنبه 10 خرداد موکول شده است.

دادگاهی در بحرین تابعیت سه شهروند خود را به اتهام تروریسم 
و همکاری با ایران سلب کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رای الیوم، 
دادگاهی در بحرین ســه تن از شهروندان شــیعه مذهبش را به 
تشکیل گروهک تروریســتی مرتبط با ایران متهم کرده و مدعی 

شده است که دو تن از آنها به ایران فرار کرده اند.

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: با اتمام مهلت قانونی بررسی 
شکایات، نظر شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری دوره 

دوازدهم، سه شنبه ۹ خرداد ماه اعالم می شود.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به بررسی شکایات مربوط به انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شورای نگهبان اظهار داشت: 
هفته گذشته کلیات این شکایات در نشست اعضای شورای نگهبان 
بررسی شد و نکاتی مدنظر اعضای محترم بود که به کارشناسان شورا 
ارجاع شد. وی افزود: هم اکنون و در بازه زمانی قانونی برای بررسی 
شــکایات قرار داریم و جزییات این شکایات هم توسط کارشناسان 
شورا در دست بررسی است و نتیجه آن در نشست این هفته اعضای 

شورا )فقها و حقوق دانان( منعکس و تصمیم گیری می شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حداکثر تا روز سه شنبه 
۹ خرداد ماه برای بررسی و اعالم نظر مهلت داریم و در این تاریخ، نظر 
شورای نگهبان درباره انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
اعالم می شود. کدخدایی درباره آمار شکایات ارائه شده به شورای 
نگهبان درباره تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر گفت: شکایات 
مختلفی واصل شــده، اما فعال نمی توانم درباره آمار و جزییات آنها 

اظهار نظر کنم و باید تا پایان مهلت قانونی منتظر بمانیم.

محمدرضا عارف پس از اتمام نشســت صبح دیروز هیئت رییســه 
فراکســیون امید که برای تصمیــم گیری درباره نحــوه ورود این 
فراکســیون به انتخابات هیئت رییسه اجالسیه دوم مجلس برگزار 
شد، اعالم کرد: سیاست ما از ابتدای مجلس تعامل و همکاری و شعار 
ما گفت وگوی ملی در پارلمان است.رییس فراکسیون امید در پاسخ به 
سوالی درباره پروژه برخی جریانات داخل مجلس برای حذف مطهری 
و پزشکیان از نایب رییسی خاطرنشان کرد: در مورد آقای پزشکیان 
مطلع نیستم ولی حذف آقای مطهری شــنیده شده و در جلسات 
فراکسیون هم صحبت مفصلی در این زمینه داشتیم. خط قرمز ما 
حفظ دو نایب رییس است و گاهی در مذاکرات حفظ رییس و دو نایب 

رییس فعلی را نیز پیگیری کردیم.

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای، هتک حرمت 
شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد و گفت: به حکومت بحرین سفارش 
می کنیم از برخوردهایی که آتش فتنه قومی را در این کشور شعله ور 
می کند، بپرهیزد. به نقل از پایگاه اطالع رســانی مجلس خبرگان 
رهبری در بخشی از بیانیه آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی 
آمده است: ما تجاوز وحشــیانه و غیرانسانی بر رفتار مسالمت آمیز 
جمعی از جوانان منطقه »دّراز« که به شهید یا زخمی شدن جمع 
زیادی از ایشان و هتک حرمت منزل عالم بزرگوار جناب شیخ عیسی 

احمد قاسم و خانواده او کشیده شد را به شدت محکوم می کنیم.

عکس روز 

شهادت یک سردار سپاه در عملیات 
آزاد سازی موصل عراق 

 اعالم زمان انتخاب 
هیئت رییسه مجلس

 سلب تابعیت 3 بحرینی
 به اتهام همکاری با ایران

نظر شورای نگهبان درباره انتخابات 
سه شنبه اعالم می شود

عارف:

 پزشکیان و مطهری 
خط قرمز ما هستند

آيت ا... هاشمی شاهرودی: 

 بحرین از شعله ور کردن
 آتش فتنه قومی بپرهیزد

بین الملل

یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه از اعزام جنگنده ها 
و بالگردهای نیروی هوایی روسیه و یگان هایی از نیروی 
عملیات ویژه برای نابودی گروه تروریستی داعش در رقه 
خبر داد. این منبع آگاه به پایگاه خبری اسپوتنیک گفت: 
در روز بیست و پنجم مه، جنگنده های روسیه یک کاروان 
از تروریست ها را با 3۹ دستگاه خودروی پیک آپ و اسلحه 
و مهمات در مسیر حرکت به سمت تدمر کشف کرده و آن 
را مورد حمله قرار دادند. این منبع آگاه همچنین اعالم کرد 
»داعش« برای خروج عناصر خود از رقه به ســمت تدمر 
با کردها توافق کرده بودند، اما نظامیان روسیه در سوریه 

تدابیری را برای جلوگیری از این اقدام اتخاذ کردند.
این منبع افزود: هر گونه تالش تروریست های داعش برای 

حرکت به سمت تدمر به شدت خنثی خواهد شد.

هیالری کلینتون، نامزد شکست خورده حزب دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کالج ولزلی سخنرانی 
و انتقادات زیادی را علیه دونالد ترامپ، رییس جمهور این 
کشــور، مطرح کرد.کلینتون، رییس جمهور آمریکا را به 
ممانعت از اجرای عدالت متهم کرد و او را فردی مســتبد 
خواند. وی همچنین به صراحت خواستار استیضاح دونالد 
ترامپ شد و برای این منظور»ریچارد نیکسون«، رییس 
جمهور سابق آمریکا را مثال زد که به دلیل رسوایی واترگیت 

استیضاح و مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

دولت آلمان برای حل مسئله مناقشات بر سر ممنوعیت 
بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از اینجرلیک، به ترکیه 
2 هفته زمان داد تــا بعد از آن درباره عقب نشــینی از 
اینجرلیک تصمیم گیری کند.مرکل در آستانه نشست 
ناتو در بروکسل نیز آشــکارا ترکیه را تهدید کرد که اگر 
ممنوعیت دیدار نمایندگان پارلمان آلمان از اینجرلیک 
را لغو نکند نیروهای خود را از ایــن پایگاه هوایی خارج 
می کند.ترکیــه این اقدام خود را واکنشــی به پذیرش 
پناهندگی تعدادی نظامیان ترک در آلمان ارزیابی کرده 
اســت.ترکیه چندین بار اعالم کرده که هیچ مشکلی با 

بازگشت نیروهای آلمانی از اینجرلیک ندارد. 

 اعزام جنگنده های 
روس و نیروهای ویژه به رقه

 درخواست کلینتون
 برای استیضاح ترامپ

 مهلت دو هفته ای آلمان  
به ترکیه

سردار حاج شعبان نصیری که از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس بود 
و سابقه حضور طوالنی در سوریه به منظور دفاع از »حرم حضرت 
زینب کبــری )س( را در کارنامه خود داشــت، ظهــر روز جمعه، 
مصادف با شــب اول »رمضان المبارک«، در جبهه »عراق« و طی 
 عملیات آزادسازی موصل از اشــغال داعش به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

برجامسیاست خارجهپارلمان

»میکا« در توئیتی که به مناســبت مرگ پدرش منتشر کرد، 
پدرش را »الهام بخش ترین، دوست داشتنی ترین و فداکارترین 
پدری که هر دختری می تواند داشته باشد« خطاب کرده بود و 
نوشت : » پدرم در آرامش درگذشت. او برای دوستانش زبیگ، 
برای نوه هایش رییس و برای همسرش عشق پایدار زندگی بود.«

   
زبیگنیف، فرزند بزرگ تیدیوس برژینسکی بود. در 2۸ مارس 
1۹2۸ در لهستان متولد شد و دوران تحصیل خود را با پیوستن 
به مدرسه کاتولیک آغاز کرد. در سال 1۹3۸ قبل از شروع جنگ 
دوم به همراه خانواده به کانادا سفر کرد. در دانشگاه مک گیل در 

رشته اقتصاد و سیاست، تحصیالت خود را آغاز و به اتمام رساند 
و از همان جا شروع به باال رفتن از قله های سیاست خارجی کرد. 
بعد از آن در دانشگاه هاروارد دکترای خود را در رشته مدیریت 
دولت گرفت و تز دکتری اش در موضوع مطالعات کمونیســم، 

توجه زیاد را به خود جلب کرد.
 CBS برژینسکی در سال 2013 در مصاحبه ای با خبرگزاری
گفته بود که از جهالت موجود در آمریکا نگرانی دارد. برژینسکی 
می گفت: »تا وقتی که یک جامعه هوشمند و مطلع داشته باشیم 
نمی توانیم به یک سیاست خارجی هوشمندانه و مستعد امیدوار 
باشیم، زیرا ما یک دموکراسی هستیم. برای مثال به اتفاقی که 

در سال 2003 در عراق افتاد نظر کنید، جامعه و افکار عمومی ما 
از آن حمایت کردند. ما اهداف غیر قابل تحققی را برای خودمان 
در افغانستان ترسیم کردیم. ما مجبور بودیم به افغانستان حمله 
کنیم به خاطر کاری که القاعده با ما کرد، اما اهدافی که در آنجا 
ترسیم کردیم بلندپروازانه بود. ما اکنون دیگر جامعه ای که دنیا را 
به درستی درک کند در اختیار نداریم و در عصر پیچیدگی ها این 

معضل بسیار بزرگ تر از قبل است.« 
از مهم ترین اقدامات برژینسکی در دوران کاری اش یکی موضوع 
قرارداد کمپ دیوید در سال 1۹7۸ بود که برای آن تالش بسیاری 
کرد تا انور سادات از مصر و مناخیم بگین، رهبر رژیم صهیونیستی 
را پای قرارداد بکشاند. بعد از آن مهم ترین دستور کار وی نرمال 
ســازی روابط میان چین و آمریکا بود که سه ماه بعد از قرارداد 

کمپ دیوید به آن نایل شد.
در دهه ۶0 ، در دولت های کندی و جانســون نیز اقدامات قابل 
توجهی داشت.  در دسامبر 1۹7۶ کارتر پیشنهاد مشاور امنیت 
ملی را به او داد. وی قبال پیشــنهاد وزارت خارجــه را رد کرده 
بود چرا که احســاس می کرد در کنار خود کارتر در کاخ سفید 
می تواند بیشتر موثر باشد. یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در دوران 
سیاست ورزی برژینسکی رخ داد اتفاق و بحران موسوم به بحران 
گروگانگیری آمریکایی ها در سفارت این کشور در ایران بود. این 
اتفاق در سال 1۹7۹ تاثیر بسزایی در نمایش قدرت و نفوذ ایاالت 
متحده در سراسر جهان داشت و تبدیل به نمادی از ناکارآمدی 
و ناکامی دولت کارتر شد. برژینسکی در سال 1۹۸0 در نهایت 
به این نتیجه رســیده بود که مذاکره برای آزادی گروگان های 
آمریکایی راه به جایی نخواهد برد. از این جهت در هماهنگی با 
پنتاگون برنامه اقدام نظامی در راستای آزادی آنها را ریخت. اقدام 
نظامی که در طبس با یک فاجعه و آبروریزی اساسی برای دولت 
کارتر تمام و در نوامبر همان سال منجر به شکست وی از رقیبش 
رونالد ریگان شد. درک برژینسکی از مسائل خاورمیانه هرگز به 
پای فهم او از اتحاد جماهیر شوروی نرسید. حتی امروزه نیز، به 
عنوان شاید بر ترین مفسر سیاست خارجی آمریکا، نقاط کوری 
در تحلیل هایش به چشم می آید. او هند را یک دولت چند قومیتی 
می دانست که بعید است دوام بیاورد، دیدگاهی که باقی مانده 
نگاه به جهان از منشور اتحاد جماهیر شوروی است، اما در میان 
سیاستمداران آمریکایی اواخر قرن بیستم، کمتر کسی همتای 
او یافت می شود. همان گونه که لوبوفسکی نیز به آن اشاره کرده، 
غیرمنصفانه اســت که در کتاب 7۴0 صفحه ای »دیپلماسی« 

کیسینجر حتی یک  بار نیز از او یاد نشده است! 

»روباه لهستانی در جنگ سیاست آمريکايی« درگذشت. اين خبری بود که جمعه شب،  زينب ذاکر
»میکا برژينسکی« دختر »زبیگنیف برژينسکی« استراتژيست مطرح آمريکايی، مشاور 
امنیت ملی دوران کارتر و شخصیتی که تالش های زيادی برای برداشتن مرزهای اقتصادی میان چین، شوروی 

سابق و اياالت متحده کرده بود، اعالم کرد.

 درک برژينسکی 
از مسائل 

خاورمیانه هرگز به 
پای فهم او از اتحاد 

جماهیر شوروی 
نرسید

به بهانه درگذشت برژينسکی؛

روباه لهستانی درجنگ سیاست آمریکایی

جام نیـوز:عصام الیمانی، تحلیلگر فلسطینی در یادداشتی در 
روزنامه رای الیوم زیر عنوان»من هوادار ایرانم« نوشــت: »من 
اعالم می کنم که هوادار ایرانم؛ آن زمان که رژیم سعودی اعالم 
می کند که ایران دشمن اصلی و منبع بی ثباتی در منطقه است 
و سعودی درباره اشغالگری اسراییل خود را به فراموشی می زند، 

من عرب می گویم»من هوادار ایرانم« عصام الیمانی ادامه داد: 
»من هوادار ایرانم، آن زمان که عربستان سالح از آمریکا می خرد 
و به جای استفاده از آن برای مقابله با اسراییل، آن را علیه یمنی ها 
به کار می گیرد ولی ایران سالح خود را برای مقابله با آمریکا و 
اسراییل وحشی بروز رسانی می کند. من هوادار ایرانم، کشوری 
که به رغم تحریم ها به برنامه هسته ای دست یافت که غرب آن 
را به رسمیت شناخت ولی عربستان فناوری را با پول می خرد و از 
آمریکا برای زیرساخت های خود کمک می گیرد بی آنکه ملت 

عربستان به این واسطه سودی کند.«
این تحلیلگر عرب در ادامه نوشت: »آری! من هوادار ایرانم؛ آن 
زمانی که کشورهای شــورای همکاری به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی می روند ولی ایران از اول انقالب 
تاکنون دشمنی خود را با این رژیم اعالم کرد و کلید سفارت آن را 
به سازمان میهنی آزادی بخش فلسطین داد و روز جهانی قدس 
را در جمعه آخر هر ماه رمضان اعالم کرد. بی آنکه کشــورهای 

مذکور برنامه ای برای مقابله با رژیم داشته باشند.«

يادداشت تحلیلگر عرب در رای الیوم؛ 

»من هوادار ایرانم«
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مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حاشیه کارگروه 
اشتغال گفت: اکنون تعمیرات اساسی این کارخانه با مدیریت دولتی در 
دست اجراست و تا مرداد مرحله نخست کارخانه پلی اکریل فعال می شود. 
محســن نیرومند افزود: همچنین وعده داده شده که تاپایان شهریور با 
فعالیت دوباره کارخانه، تمام کارگران بیکار به محل کار خود بازگردند. 
وی گفت: کمک بالعوض 200 میلیارد ریالی دولت و 200میلیارد ریالی 
تسهیالت دولتی و تحت پوشش قرار دادن هزار و 300 نفر از کارگران این 
شرکت برای دریافت بیمه بیکاری، از دیگر اقدامات برای رفع مشکالت 
این شرکت است. مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، 
همچنین عمده مشکالت واحدهای کاشــی اصفهان و نیلو را مدیریتی 
دانست و افزود: پیگیر ایجاد کارگزار جذب سرمایه برای رفع مشکالت 
هستیم. محسن نیرومند سهم واحدهای مشکل دار استان برای دریافت 
تسهیالت را طبق مصوبات ستاد رونق در سال گذشته، هزار میلیارد تومان 
برشمرد و افزود: هشت هزارو 200 میلیارد ریال از این تسهیالت پرداخت 
شده و بقیه هم به سبب برخی موانع بانکی پرداخت نشده که دنبال تسهیل 
این موانع هستیم.وی این تسهیالت را عامل مهمی درجلوگیری از بیکاری 

۴0 هزارنفر دراستان اصفهان برشمرد.

با مسئوالن

مخابرات

دکتر سرائیان، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر 
لزوم تدوین فرآیندهای مدون استاندارد در پاسخگویی به 
مشتری، از طرح »صدای مشتری« منطقه اصفهان به عنوان 
تجربه موفق در این زمینه جهت الگو برداری مخابرات ایران 
و اجرا در سایر استان های کشــور نام برد. به گزارش روابط 
عمومی مخابرات منطقه اصفهان پیرو طرح»صدای مشتری« 
و »ندای آشــنا« در خصوص یکپارچه ســازی نظرسنجی 
مطابق با اســتاندارد ایزو ۱0000۴ ،تیــم کاری مخابرات 
منطقه اصفهان با حضور آقایان مهندس حیدری زاده، دکتر 
مشایخی، دکتر بهلولی، مهندس خردمند و آقای امیرحسین 
زیگلری طراح پروژه های فوق، طی جلسه مورخ 96/2/۱6 
در دفتر مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران و با حضور 
دکترزارعیان معاون امور مشتریان ، مهندس صادقی معاون 
تجاری و مهندس بیدخام  مدیر روابط عمومی و به ریاست 
آقای دکتر سراییان در خصوص ساختارهای علمی سنجش 
رضایت مشــتری در تمام اســتان ها، با هدف بررسی علل 
ریزش مشتریان و استانداردسازی فرآیندهای پاسخگویی به 
شکایات مورد گفت وگو و مذاکره قرار گرفت. در این جلسه 
آقای دکتر سرائیان با تاکید بر لزوم تدوین فرآیندهای مدون 
استاندارد در پاسخگویی به مشتری، از طرح صدای مشتری 
منطقه اصفهان به عنوان تجربه موفق در این زمینه جهت 
الگو برداری مخابرات ایران و اجرا در سایر استان های کشور 
نام برد که طبق دستور ایشان، تشکیل کمیته عالی صدای 
مشــتری به صورت هفتگی و مخابرات ایران جهت بررسی 
مشکالت و معضالت مشــتریان در معاونت تجاری در هر 
استان الزم االجرست. همچنین با تاکید ایشان بر یکپارچگی 
نظرسنجی، علمی بودن مدل و مبنای فرآیندها و مکانیزه 
شدن عملیات مربوطه، طرح ندای آشنای مخابرات منطقه 
اصفهان، جهت پیاده ســازی و اجرا در کل کشور ابالغ شد. 
شایان ذکر است در این جلســه، از طرح حلقه های فیروزه 
ای با مفهوم مشــتری مداری در 5 قسمت صدای مشتری، 
نظرسنجی، رصد رقبا، بررسی شکایات و تحلیل بازار رونمایی 

شد که مورد استقبال شرکت مخابرات ایران قرار گرفت.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای ســرمایه گذاری در بخش های 
مختلف داخلی باید از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج استفاده کنیم.مصطفی رناسی 
در سومین جلسه کمیسیون سیاســت گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان،  
حضور پررنگ ایرانیان مقیم سایر کشورها در انتخابات ریاست جمهوری را نشان 
از عالقه مندی آنان نسبت به سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورشان دانست و 
اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی برای دعوت آنان به ایران و سرمایه گذاری 
در عرصه اقتصادی کشــور است.مشــاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلسه خواستار دعوت از ایرانیان  مقیم خارج برای بازدید و معرفی  فرصت های 
سرمایه گذاری  شد و افزود: طی یک دهه گذشته تورهای بازدید ایرانیان نخبه 
مقیم خارج از کشور برگزار شد و بایستی زمینه سرمایه گذاری آنان به صورت ویژه 
فراهم شود.وی ســرمایه ایرانیان مقیم آمریکا را چهار هزار میلیارد دالر برآورد 
کرد و گفت: جذب ۱0 درصد این سرمایه می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

 رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان شــهرضا گفت: دو بانوی کار 
آفرین فنی و حرفه ای این شهر ســتان با ایجاد کارگاه رنگ آمیزی و طراحی 
سفال برای ۱0کار آموز این هنر به  طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال 
کرده اند. حسن ضیایی با بیان اینکه این دو بانوی کار آفرین در یکسال گذشته به 
200هنر آموز نیز آموزش داده اند، افزود: محصوالت تولیدی این بانوان هنرمند، 
عالوه بر شهرستان های استان اصفهان، به استان های جنوبی کشور نیز اعزام می 
شود. وی با اشاره به اینکه سه کارگاه سفالگری با چرخ ، سفالگری نقش برجسته 
ونقاشی روی سفال در مرکز فنی وحرفه ای این شهرستان فعال است گفت: در 
شش ماه گذشته بیش از 200 هنرجو آموزش دیده اند که ۱0 درصد آنها جذب 
بازار کار شده اند. ضیایی افزود: در این مدت ۴0 نفر از زندانیان این شهر ستان در 
دوره های آموزشی سفالگری شرکت کرده اند.پیش بینی می شود تا پایان سال 

۴00 هنر آموز در کالس های آموزشی سفالگری فنی و حرفه ای شرکت کنند.

استفاده از ایرانیان مقیم 
خارج برای سرمایه گذاری

کار آفرینی با سفال 
در شهرضا 

نماینده مردم گلپایگان در مجلس با اشاره به اینکه جایگزینی 
هلدینگ های بزرگ به جای بنگاه ها و صنایع تولیدکوچک، 
راهکاری برای افزایش صادرات لبنیات به بازار جهانی لبنی 
تلقی می شود، گفت: عدم وجود صنایع تبدیلی کافی، شیر را 

با نرخ نازل نصیب دالالن می کند.
علی بختیار درباره وضعیت توسعه صنایع تبدیلی در صنعت 
دامداری، اظهار داشت: موادلبنی از مرحله تولید تا رسیدن 
برسرســفره های مردم نیازمند زنجیره تولید به هم پیوسته 
اســت تا بتوان عالوه برافزایش ماندگاری محصوالت لبنی، 

هزینه تمام شده این تولیدات را کاهش داد.
وی افزود: از مزایای توســعه صنایع تبدیلی لبنی می توان 
افزایش تولیدات لبنی، کاهش ضایعات،  ایجاد فرصت های 
اشــتغال زایی بلند مدت، افزایش صــادرات،  درآمدزایی و 

ارزآوری را برشمرد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس با اشاره به اینکه جایگزینی 
هلدینگ های بزرگ به جای بنگاه ها و صنایع تولیدکوچک 
راهکاری برای افزایش صادرات لبنیات به  بازار جهانی لبنی 
تلقی می شود، تصریح کرد: برای ایجاد بازار پایدار صادراتی 
محصوالت لبنی، نیازمند تجمیــع واحدهای کوچک لبنی 
هســتیم تا عالوه برکاهش هزینه تولید، بتــوان با افزایش 
تولیدات، قدرت چانه زنی در فضای  رقابتی محصوالت لبنی 

در بازار جهانی را افزایش داد.

وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت صنعت دامداری بایدهمسو 
با  ایجادهلدینگ های بزرگ لبنی،  شرکت های دانش بنیان 
را نیز با درنظرگرفتن ظرفیت های تولید درکشور فعال کرد.

بختیار افزود: حذف تالطم های بــازار داخلی لبنی نیازمند 
توسعه صنایع تکمیلی لبنی، کاهش هزینه تولید با ابزارهایی 
همچون یارانه است و تولیدکنندگان می توانند پس از تامین 
نیاز داخلی، صادرات بهینه مــواد لبنی به بازار جهانی را نیز 

رقم بزنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآورشد: فقدان 
صنایع تبدیلی بهینه در  صنعت دامداری و کشاورزی موجب 
شده تولیدات دامداران و کشاورزان با بهای ناچیز در  اختیار 

دالالن قرار بگیرد.

مهندس محمد علی اکبری مدیر روابط عمومي شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان، در همایــش مدیران 
روابط عمومي صنعت آب و برق که در هتل کوثر بر گزار 
شد، به اهمیت روابط عمومي به عنوان خط مقدم تمام 
شــرکت های صنعت آب و برق اشاره کرد و گفت: روابط 
عمومي در متن اســت نه در حاشــیه، در خود مدیریت 
اســت ونه دربیرون و جنبه لوکس و فانتزي ندارد؛ بلکه 
یک حقیقت ســازماني و جزو نقش هاي مدیران ارشد 

سازماني است.
 وي در ادامــه گفت:روابط عمومي یکــي از نقش هاي 
رهبري مدیران سازمان هاست که به علت مشغله کاري 
مدیران سازماني به بخشــي به نام روابط عمومي واگذار 
شــده؛ و گرنه وظیفه اصلي مدیر سازمان روابط عمومي 
است که مســائل فني را پیگیري مي کند و بجاست که 
بگوییم این مدیریت هاست که روابط عمومي و ارتباطات 

سازمان ها را شکل مي دهد. 
به عبارتــي اگر روابط عمومــي ارتقاپیدا کنــد جایگاه 
مدیرارشد ســازمان نیز متقابال ارتقا مي یابد. وی گفت: 
روابط عمومي تنها بسنده کردن به ساختن فیلم نیست؛ 
بلکه یکــي از نیازهاي رشــد روابط عمومــي ها، بحث 
تحقیقات و ارتباطات اجتماعي و فرهنگي اســت که با 
نظرات و پیشنهادات اساتید دانشگاهي محقق مي شود 

و همچنین بحــث آموزش هاي تخصصي بــه نیروهاي 
روابط عمومي اســت که با برگزاري جلسات تخصصي 
آموزشــي بتوانند جایگزین هاي مناسبي براي مدیران 
روابط عمومي گردند. مهنــدس علی اکبری تاکید کرد: 
بهتر اســت دیدگاهمان را در مورد روابط عمومي 360 
درجه تغییر دهیم و توجه ویژه اي به توســعه، آموزش و 
تحقیقات داشته باشیم؛ زیرا این شاخص هاست که روابط 
عمومي هاي ســازمان را به پیش مي برد. وي در انتها به 
اهمیت مباحث ایمني نیز اشاره کرد و گفت: همان طور 
که در خصوص مصرف بهینه انرژي دغدغه وجود دارد، 
در خصوص ایمني و حفاظت جان شهروندانمان نیز باید 

توجه خاص داشته باشیم.

مدير روابط عمومي شرکت توزيع برق اصفهان مطرح کرد:

نگاه ۳۶۰ درجه اي مدیران باالدستي صنایع آب و برق به روابط عمومي ها

انرژیپارلمان
نماينده مردم گلپايگان در مجلس تاکید کرد:

نبود صنایع تبدیلی بهینه و جوالن دالالن در بازار شیر

 در زمستان گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی و در ادامه بررســی مواد اصالحی الیحه برنامه 
ششم توسعه کشور، با تصویب ماده 9۷ این الیحه، میانگین 
مستمری پرداختی دو سال آخر خدمت را به عنوان مبنای 

حقوق بازنشستگی بازنشستگان تعیین کردند.
طبق این ماده، مقرر شد که برقراری مستمری بازنشستگی 
برای کلیه بیمه شــدگان صندوق های بازنشســتگی ) اعم 
از کشوری، لشــکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های 
بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک ها( بر مبنای میانگین 
حقوق دو سال آخر منتهی به درخواست بازنشستگی باشد.

این ماده با ۱59 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع 
از مجموع ۱9۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

تا اینجای مســئله، مطابق با قانون و کامال اصولی است؛ اما 
مشکل از جایی شروع می شــود که این قانون، شاید دندان 
طمع برخی از سودجویان را برای سوءاستفاده احتمالی تیز 

کرده باشد.
مثال شخصی بدون داشتن هیچ گونه سابقه و پست مدیریتی 
و تنها با داشــتن رابطه یک شــبه، به مدیری )حال در هر 
ســطحی(، تبدیل و برای دو سال مدیر قســمتی از اداره یا 
سازمانی می شود تا شاید پاداش خوش خدمتی های شخصی 

خود را در این دو سال با حکم پایان خدمت مدیریتی دریافت 
کند.

رسیدگی به این موضوع شاید از اولویت هایی باشد که مسلما 
طی دو یا ســه ســال آینده بیش از پیش خود را به نمایش 
می گذارد و طی چند ســال آینده تنها مــی توانیم امیدوار 
باشیم که این ناآگاهی مدیریتی، ضربات سطحی و کمتری 

بر پیکر کم رمق سازمان ها و ادارات ما وارد کند.
در عین حال باید دانســت که به طور حتم قانون گذار تمام 
جوانب را سنجیده است و شاید رسیدگی به الیه های پنهان 
و سوءاستفاده های احتمالی این قانون در بروکراسی اداری 
به مراجع دیگری هم وابسته باشد؛ مجاری نظارتی و بازرسی 
که این روزها حضور و اعمال نظر آنها بیش از پیش ضروری 

به نظر می رسد.
به کار گیری بازنشستگان با وجود ممنوعیت قانون

در بخشی دیگر از قانون، ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
در دستگاه های اجرایی مطرح شده است؛ اما اینکه تا چه حد 

این قانون اجرایی می شود نیز جای بحث و تامل دارد.
یک حقوقدان، نبود ضمانت اجرایی مطلوب و مناســب را 
ازجمله ایرادات اساسی اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی دانست و 

بااشاره به اینکه ماده واحده مزبور یک سال پیش به تصویب 
مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان رسیده است، 
افزود: قانون مورد اشــاره از جمله قوانین مظلوم در کشور 

است که از فراز و نشیب های عدیده ای برخوردار است.
  حسین احمدی نیاز اظهار داشــت: قانونی که روند قانونی 
خود را در کشور طی می کند باید از احترام، عزت، کرامت و 
ضمانت اجرایی الزم برخوردار بوده و همگان نیز به آن پایبند 
باشند. این حقوقدان با بیان اینکه قانون باید به قدری شفاف 
و منظم تنظیم شود که از هرگونه ابهام، ایهام و سوء استفاده 
عاری باشد، گفت: متاســفانه قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان در دســتگاه های اجرایی، از ایرادات عدیده ای 

برخوردار است.
 وی در ادامه با تاکید بــر اینکه دولت بایــد زمینه اجرای 
قانون مزبور و واگذار ی پســت های خالی بــه جوانان را در 
دســتگاه های اجرایی فراهم کند، افزود: متاسفانه تاکنون 
هیچ گزارشی از نحوه اجرای این قانون به صورت شفاف به 

مردم، مطبوعات و رسانه ها ارائه نشده است.
 احمدی نیاز با عنوان این جمله که مشــکلی در نص قانون 
ممنوعیت بــه کارگیری بازنشســتگان در دســتگاه های 
اجرایی وجود ندارد، اظهار داشت: این قانون چندین روزنه 

و نشــتی از جمله »استناد 
به ماده ۷۱ قانون مدیریت 
خدمات کشوری« و »طرح 
استفساریه نسبت به قانون 
مزبور در مجلس« دارد که 
متاســفانه از این روزنه ها 

سوءاستفاده می شود.
 وی در بخــش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه 
مجازاتی کــه برای نقض یا 
عــدول از قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان 
در نظرگرفتــه شــده، از 
بازدارندگی الزم برخوردار 
نیســت، گفت: این قانون 
فاقد ضمانت اجرا ی مطلوب 
و مناسب اســت؛ بنابراین 
ایجاب می کند که دولت به 

عنوان مجری قانون و همین طور دستگاه های نظارتی مانند 
سازمان بازرســی، دیوان محاســبات و... در خصوص نحوه 
اجرا و جلوگیری از نقض و عدول از قانون مزبور، راهکار های 

مناسبی را ارائه کرده و قاطعانه وارد عمل شوند.
به هر حــال امیدواریم هرچیــزی که به عنــوان قانون در 
ســازمان ها و ادارات اجرایی می شــود، در جهت پیشرفت 
و ارتقای اقتصاد جامعه بوده و تنها منافع شــخصی در نظر 

گرفته نشده باشد.

سکه تمام بهار آزادی
11،790،000 ریال)طرح جدید(

6،500،000 ریالنیم سکه

3،710،000  ریالربع سکه

2،550،000 ریالسکه یک گرمی

1،153،100 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون تصمیم گرفته  شده از سوی وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر کاهش جمعیت دام کشور برای حفظ مراتع، گفت: اینکه بگوییم تولید 
گوشت قرمز در کشــور مزیت اقتصادی ندارد، حرف نادرستی است.حسینعلی حاجی 
دلیگانی با اشاره به ضرورت استفاده از مراتع کشور برای  خودکفایی در تولید گوشت قرمز، 
اظهار داشت: حفظ و احیای مراتع زمانی محقق می شود که روستاییان دامدار و عشایر 

بتوانند استفاده اقتصادی از مراتع داشته باشند.وی افزود: حضور دام در مراتع اگر توسط 
مسئوالن مربوطه مدیریت شود می تواند به احیای خاک کمک کند و خود عاملی برای 
حفظ مراتع باشد.نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس با اشاره به وجود دامداری های 
صنعتی در کشور، بیان داشت: با ساماندهی این دامداری ها، می توان  شرایط الزم برای 
تولید گوشت قرمز )که کاالی استراتژیک برای کشور است( را فراهم کرد. وی ادامه داد: 
با مدیریت صحیح و حمایت های الزم، واحدهای کوچک دامداری هم می توانند جایگاه 
خود را حفظ کنند، زیرا وجود این واحدها برای کشورمان ضروری است.حاجی دلیگانی 
با تاکید بر اینکه ممانعت از حضور دام در مراتع بدون شــک تعداد دام در کشور را مورد 

تهدید قرار می دهد و ایران را در تهیه گوشت قرمز وابسته خواهد کرد، گفت: افراد با طرح 
این مباحث در صدد هستند که کشور را به نوعی وابســته بیگانگان کنند.وی پیرامون 
اینکه معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تولید گوشت قرمز در کشور را بدون مزیت 
خواند، تصریح کرد: چنانچه مدیریت خوبی در کشور باشد هیچ گاه نمی توان بیان کرد که 
تولید گوشت قرمز در کشور مزیت اقتصادی ندارد.نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
با بیان اینکه وجود مراتع کوهستانی فراوان یکی از مزیت های اقتصادی کشور است، اظهار 
داشت: ما باید از این مزیت استفاده کرده و با خودکفایی در تولید گوشت قرمز، زمینه های 

صادرات را نیز فراهم کنیم.

استفاده از مراتع کشور برای خودکفایی در تولید گوشت 
قرمز

وقتی قانون دور زده می شود؛

مدیران دو ساله!

قیمت انواع ویدئو پروژکتور

بازار

Optoma M645X اپتما

 12,600,000
ریال 

 14,300,000
ریال

 فعالیت دوباره کارخانه پلی اکریل 
تا پایان شهریور

 تقدیر از طرح 
»صدای مشتری«

Optoma DS211 اپتما

 9,900,000
ریال

 13,500,000
ریال

Optoma HD23 اپتما

 31,000,000
ریال

 34,000,000
ریال

روند کاهشی نرخ مرغ از هفته دوم ماه رمضان
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید اصفهان درخصوص افزایش قیمت مرغ 
بخصوص در شرایطی که ماه مبارک رمضان است، گفت: با کاهش تب خرید مردم، از 

هفته دوم این ماه قیمت مرغ کاهش می یابد.

در بخشی ديگر از 
قانون، ممنوعیت 

به کارگیری 
بازنشستگان در 

دستگاه های اجرايی 
مطرح شده است؛ 
اما اينکه تا چه حد 
اين قانون اجرايی 
می شود نیز جای 
بحث و تامل دارد

اين روزها شاهد قوانینی هستیم که هر کدام مطابق با سلیقه ای اعمال شده؛ قوانینی که هر کدام  فاطمه کاويانی 
دارای اليه هايی است که در برخی مواقع سوءاستفاده و فرار احتمالی را در پی داشته است.
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 آغاز به کار کانال بالکان شبکه جهانی سحر 
مراسم آغاز به کار کانال بالکان شبکه جهانی ســحر، صبح دیروز با حضور علی عسگری رییس 
سازمان صدا و سیما برگزار شد. کانال بالکان شبکه جهانی سحر با الگوبرداری از شبکه های موفق 

داخلی مانند شبکه نسیم پخش برنامه های خود را از دیروز آغاز کرد.

اخبار فرهنگی

فیلم کوتاه »حیوان« ســاخته بهرام و بهمن ارک، موفق 
به کسب جایزه دوم بخش سینه فونداسیون هفتادمین 
جشنواره بین المللی فیلم کن شد. فیلم کوتاه »حیوان« از 
تولیدات آموزشی هنرجویان مدرسه ملی سینمای ایران 
در بخش »سینه فونداسیون« جشنواره کن، در رقابت با 
فیلم هایی از کشورهای اسلواکی، برزیل، ژاپن، هند، فرانسه، 
آمریکا، آرژانتین، بریتانیا و تایوان و بلژیک، موفق به کسب 
جایزه دوم این بخش از جشــنواره به ارزش 11250 یورو 
شد. در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن که هر ساله 
فیلم های منتخب دانشگاه ها و مدارس فیلم سازی سراسر 
دنیا با یکدیگر رقابت می کنند، جایزه اول امسال به فیلم 
»پل اینجاست« ساخته »والنتینا مائورل« از کشور بلژیک 
رسید و جایزه سوم نیز به فیلم »دو جوان ُمردند« ساخته 
»توماسو آسبرتی« از فرانسه اختصاص یافت. بهرام و بهمن 
ارک از هنرجویان دوره اصلی پرورش ســینماگر مدرسه 
ملی سینما هستند که فیلم کوتاه 15 دقیقه ای »حیوان« 
را تحت آموزش و به تهیه کنندگی و حمایت مدرسه ملی 
سینما ساخته اند. داستان »حیوان« درباره مردی است که 

تالش می کند خود را به آن سوی مرز برساند.

 فیلم کوتاه ایرانی 
برگزیده کن شد

هفته گذشــته ضبط و تصویربرداری سریال »سرزمین 
کهن« بــه کارگردانی کمــال تبریزی و ســیدجمال 

سیدحاتمی به پایان رسید.
این مجموعه توسط علیرضا طالب زاده به نگارش درآمد 
و بازیگران متعددی در آن بــه ایفای نقش پرداخته اند 
که آخرین صحنه ها از فاز سوم آن در شهرک سینمایی 

غزالی به پایان رسید.
فاز اول این ســریال در دهه ۳0، فــاز دوم در دهه ۴0 و 
فاز ســوم در دهه 50 می گذرد و این تغییر زمان که از 
فاز یک تا فاز سه حدود 20 سال بود، باعث شد بعضی از 
شخصیت های سریال در فاز سوم تغییر کنند. از جمله 
این بازیگران می توان به آرش مجیدی، پریوش نظریه، 

سعید راد و... اشاره کرد.
»سرزمین کهن« به تهیه کنندگی محمد مسعود، کاری 
از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیماست که در قالب الف 
ویژه، مراحل تولید خود را در سه فاز پشت سر می گذارد 

و از همین شبکه هم روی آنتن می رود.
هنوز زمان پخش این سریال مشخص نیست اما احتمال 

دارد فصل پاییز در کنداکتور پخش قرار گیرد.

تصویربرداری سریال سرزمین 
کهن به پایان رسید

قاب روز

عکس کمتر دیده شده از »شهاب 
حسینی« و برادرش

ابالغ رای
3/54 شماره دادنامه: 9509970369401979 شــماره پرونده: 9509980354300014 
شماره بایگانی شعبه: 951501 تجدید نظرخواه: آقای رحمان خداوردی حسن وند فرزند 
بارانی به نشانی اصفهان  خ آتشــگاه  مقابل پمپ بنزین رشادی چوب فروشی خداوردی 
تجدید نظر خوانده: آقای عیسی خان حیدری با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی فرزند 
اکبر به نشانی اصفهان خمینی شهر میدان استادیوم بلوار شهید بهشتی نبش چهارراه شهید 
مدنی تجدید نظر خواسته: دادنامه 1406-95 صادره از شــعبه 117 دادگاه ک2 اصفهان 
گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده و انجام مشــاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای رحمان خداوردی نسبت به دادنامه شماره 9501406 
- 95/9/219 صادره از شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان متضمن صدور حکم بر رد 
دعوی اعسار نامبرده به طرفیت خوانده آقای عیســی خان حیدری از پرداخت محکوم به 
موضوع دادنامه شماره 9201327- 92/10/26  همان دادگاه، با مالحظه مفاد دادخواست 
تجدید نظرخواهی خواهان دعوی اعســار و مالحظه و بررسی ســایر محتویات پرونده 
نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراض موجه و مســتدلی که موجب نقض دادنامه 
صادره باشد ابراز نگردیده اســت و عدم تمکن مالی و اقتصادی وی در تامین و پرداخت 
دیه موضوع آن حکم بر این دادگاه نیز محرز نمی باشد لذا با عنایت بمراتب فوق ضمن رد 
تجدید نظرخواهی وی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر 
خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.شعبه 12  دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان شماره دادنامه: 9509970354301406 شماره پرونده: 9509980354300014 
شماره بایگانی شعبه: 950218 خواهان: آقای رحمان خداوردی حسن وند فرزند بارانی 
به نشانی اصفهان خ آتشگاه مقابل پمپ بنزین رشــادی چوب فروشی خداوردی خوانده 
آقای عیسی خان حیدری به نشــانی اصفهان خ کهندژ محله فتح آباد جنب مسجد حضرت 
ولیعصر منزل عیسی خان حیدری خواسته اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه 
با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی آقای رحمان خداوردی حسن وند فرزند بارانی به 
طرفیت آقای عیسی خان حیدری با وکالت آقای حمید شفیعی به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به مقرر در دادنامه 1327 مورخ 92/10/26 صادره از این دادگاه و تقســیط آن به 
شرح دادخواســت تقدیمی و ضمائم با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه خواهان 
دلیلی دال بر اثبات ادعای خویش ارائه ننموده و مطابق اســتعالم به عمل آمده از بانکهای 
ملی و کشــاورزی گردش مالی یک ســال اخیر وی بیش از دو میلیارد ریال بوده است از 
طرفی شــهود نیز اطالعات درســتی از مال و اموال وی ارائه نکرده اند و نظر به دفاعیات 
موجه وکیل خوانده دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد ندانســته لذا مستندا به ماده 
197 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 5466 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی 

سابق()490 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/106 شماره دادنامه:9509970351401646 شــماره پرونده: 9509980351400415 
شماره بایگانی شــعبه: 950483 خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد حسین 
صادقی فرزند غالمحسین به نشــانی اصفهان سه راه ســیمین بلوار کشاورز روبروی 
مسجداالنبیا )بانک ملی( ســاختمان تجاری اداری دی واحد 18 غربی خواندگان: 1. آقای 
محمدرضا نوحی فرزند فتح ا... به نشــانی اصفهان ســه راه ســیمین  خیابان جانبازان  
خیابان بانو همایونی  خیابان معرفت  کوچه 13  پالک 2611، 2. مهین الســادات موسوی 
مدهن خوزانی فرزند سید حسن به نشــانی اصفهان- خیابان بزرگمهر  خیابان 22 بهمن 
مجتمع مســکونی کوثر بی 53، 3. آقای عبدالمجید نصرالهی نژاد فرزند کریم به نشــانی 
اصفهان- میدان قدس)طوقچی ( خ  مولوی  خ  شهید آقا بزرگی منزل موسوی  پ  81496 
تلفن 09133157770 خواســته ها: 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خســارت دادرســی 3. 
مطالبه خســارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از ذات باریتعالی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در 
خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت محمدحسین صادقی به طرفیت 1- عبدالمجید 
نصرالهی نژاد2- مهین السادات موســوی 3- محمدرضا نوحی بخواســته مطالبه مبلغ 
341/132/089 ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به 
ابقا اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد 
اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت مستند دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد 519، 
198، 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را 
متضامنا به پرداخت مبلغ 341/132/089 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ10/829/623 ریال 
بابت هزینه دادرســی و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره درخصوص خوانده سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم جدیدنظر بوده و در خصوص دیگر خواندگان غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف: 6333 شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)365 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/111 شماره دادنامه:9509970350601681 شماره بایگانی شعبه: 941005 ،950755 
شماره پرونده ها: 9509980350600622 ، 9409980350600894 خواهان ها: 1. آقای 
محمد ترابیان اصفهانی فرزند محمود با وکالت آقای محمد محمودیان فرزند غالمرضا به 
نشانی اصفهان خیابان توحید میانی نبش کوچه 13)بهار( مجتمع آریانا طبقه سوم واحد14. 
2. آقای حســن جهان فر فرزند رجبعلی با وکالت آقای حســین ادیب فرزند عبدالرحیم به 
نشانی اصفهان خیابان آپادانا دوم بعد از مسجد کاظمیه پالک 47 کد پستی 8166663193 
و خانم شــهرزاد علی پورعطاآبادی فرزند عبدالرضا به نشانی اصفهان خیابان شریعتی 
نبش حکیم نظامی ســاختمان الزهرا طبقه چهار واحد111 خواندگان: 1. آقای یحیی نجفی 
یزدی فرزند صادق 2. خانم نرگس نجفی یزدی فرزند صــادق 3. آقای رحیم نجفی یزدی 

فرزند صادق 4. آقای علی عباسی فرزند حســین 5. آقای کریم نجفی یزدی فرزند صادق 
6. خانم فاطمه دادآفرین فرزند محمد 7. آقای رحمان نجفی یــزدی فرزند صادق 8. آقای 
علیرضا نجفی یزدی فرزند صادق 9. آقای منوچهر افخمی فرزند حســن 10. خانم صغرا 
قالب چیان فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان 11. آقای محمد ترابیان اصفهانی 
فرزند محمود با وکالت آقای محمد محمودیان فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان خیابان 
توحید میانی نبش کوچه 13)بهار( مجتمع آریانا طبقه سوم واحد14 خواسته ها: 1. مطالبه 
خسارت دادرسی 2. اثبات وقوع بیع 3. ورود و تقدیم دادخواست تقابل 941005 ح 6 دادگاه 
با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای دادگاه درخصوص دعوی آقای محمد ترابیان اصفهانی فرزند محمود 
با وکالت آقای محمد محمودیان به طرفیت آقایان و خانمها 1. صغرا قالب چیان فرزند حسن 
2. منوچهر افخمی فرزند حســن 3. یحیی نجفی یزدی فرزند صادق 4. رحیم نجفی یزدی 
فرزند صادق 5. کریم نجفی یزدی فرزند صادق 6. رحمان نجفــی یزدی فرزند صادق 7. 
علیرضا نجفی یزدی فرزند صادق 8. نرگس نجفی یزدی فرزند صادق 9. فاطمه دادآفرین 
فرزند محمد 10. علی عباسی فرزند حسین به خواسته اثبات وقوع بیع )موضوع مبایعه نامه 
مورخ 1383/7/25( و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست وارد ثالث آقای حسن جهان 
فر فرزند رجبعلی با وکالت آقای حسین ادیب و خانم شــهرزاد علی پور با خواسته اعالم 
بی حقی خواهان ) آقای محمد ترابیان اصفهانی( و مطالبه خســارات دادرسی با عنایت به 
جامع محتویات پرونده و رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ1383/7/25 که به موجب آن 
خوانده ردیف دهم آقای علی عباسی فرزند حسین دو قطعه زمین زراعی واقع در مرغ گچی 
جاده شیراز به مساحت 3800 متر مربع را به آقای محمد ترابیان اصفهانی فروخته با توجه 
به اینکه معامالت و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است 
و خواندگان ردیف اول لغایت نهم دعوی اصلی هیچکدام در تنظیم مبایعه نامه مورد ادعا 
دخالتی نداشته و بیع منتسب به آنها نیست و دعوی متوجه آنها نمی باشد مستندا به بند 4 
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر 
و اعالم میگردد و در خصوص خوانده ردیف دهم با توجه به اینکه وی ملک مورد ادعا را 
به خواهان فروخته و هر معامله که واقع شــده باشد بین طرفین محمول بر صحت است و 
شهادت شهود نیز داللت بر وقوع معامله داشته و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه 
دادگاه حاضر نشده و در قابل دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده و خواهان وارد ثالث نیز 
دلیلی بر بی اعتباری معامله مذکور بین طرفین ارائه ننموده و چنانچه ادعایی دارد که ملک 
متعلق به وی فروخته شده و یا دارای مالکیت ثبتی می باشد می تواند طبق مقررات ادعای 
خود را مطرح کند فلذا دعوی خواهان صرفا نسبت به فروشنده )خوانده ردیف دهم آقای 
علی عباسی فرزند حسین( وارد و ثابت بوده مستندا به ماده 223-219-231 قانون مدنی و 
ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد ادعای وارد ثالث حکم به اثبات 
وقوع بیع )موضوع مبایعه نامه مورخ 1383/7/25( بین متعاملین صادر و اعالم می گردد 
و دیگر خواسته خواهان و مطالبه خسارات دادرسی به جهت عدم احرازتقصیر خوانده و 
اینکه وی مسبب ورود خسارت باشد وارد و ثابت نبوده و مستندا به ماده 520-197 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.م الف: 6337 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )717 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

3/112 شــماره دادنامه: 9509970354301453 شماره پرونده: 9409980365101022 
شــماره بایگانی شــعبه: 950498 شــاکی: آقای محمد ابراهیم ذنوبی فرزند غالمحسین 
با وکالت آقای حســین یــاوری فرزند محمد حســن به نشــانی اصفهان خیابان شــیخ 
صدوق شمالی نبش کاخ سعادت آباد شرقی ســاختمان وکال طبقه دوم واحد 6 کدپستی 
8164766153 دفتر وکالت آقای محمد جواد قشالقی و آقای سید صالح کرمانی القریشی 
فرزند سید محمد علی به نشــانی بخش جلگه هرند چهار راه سردار شهید مرتضی امینی 
خیابان امام خمینی روبروی تامین اجتماعی جنب دفتر اســناد رســمی 259 دفتر وکالت 
خانم کنعانی. متهم:آقای مرتضی کشانی فرزند عبداله به نشانی شهرستان اصفهان اتهام: 
خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص اتهام آقای مرتضی 
کشانی فرزند عبداله دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شماره 763536 به مبلغ 
چهل و چهار میلیون ریال عهده بانک رفاه کارگران موضوع شــکایت آقای محمد ابراهیم 
ذنوبی فرزند غالمحسین با وکالت آقایان حسین یاوری و ســید صالح کرمانی القریشی 
بشرح کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات 
پرونده، شیوه اظهارات شکات، در مقام طرح شکایت تحقیقات انجام یافته، مالحظه رسید 
عادی مورخ  94/3/31 در صفحه 7 پرونده که به امضا متهم نیز رسیده است، مودای شهادت 
شهود و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه با وصف ابالغ و سایر قراین موجود 
در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشــارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنذا به ماده 
674 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است.م الف: 6253 شعبه 117 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )117 جزایی سابق(
ابالغ

3/115 شماره ابالغنامه:9610100350102035 شماره پرونده:9609980350100131 
شماره بایگانی شــعبه:960181 ابالغ شونده حقیقی: مینا آذر ماســوله فرزند مجداله به 
نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/05/2 دوشــنبه ســاعت: 12 محل حضور: 
اصفهان خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 
اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی رسول طحانی به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:6321 شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)69 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/117 شماره ابالغنامه: 9610100354501033 شماره پرونده: 9609980365700156 
شماره بایگانی شعبه: 960199 شاکی آقای رجب علی روغنی فرزند محمود شکایتی علیه 
آقای اباالفضل باقری دائر بر مداخله در امر وکالت تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی 
سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 960199 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/04/28 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6326 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)119 

جزایی سابق()160 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/118 در خصوص پرونده کالسه 235/96 خواهان بهمن حسینی کینکی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علی رضا زادگان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 96/04/27 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانی کنار اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6275 شعبه 53 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()116 کلمه، یک کادر(
مزایده

3/122 اجرای احکام شــعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان )مجتمع شماره دو ( در نظر دارد 
در پرونده کالسه 960883 ج 11 له خانم اکرم رســتگار و علیه آقای مجید بهرامی عیسی 
آبادی به نشانی اصفهان بهارستان محله 4 خیابان هامون پالک 702 به خواسته تعداد 150 
عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 563/859/324 ریال وجه نقد بابت هزینه و مبلغ 22/347/967 
ریال بابت حق االجرای دولتی جلســه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 96/3/30 ساعت 
10 الی 10:30 در محل اجرای احکام شــعبه 11 حقوقی اســتان اصفهان )مجتمع شماره 
دو( واقع در خیابان نیکبخت 200 متربعد از ســاختمان مرکزی ســاختمان اجرای احکام 
خانواده طبقه اول شعبه 11 حقوقی برگزار می گردد که در این خصوص مال مورد مزایده 
عبارت است از ششدانگ پالک ثبتی 98/554 بخش 20 ثبت اصفهان محکوم علیه به نشانی 
اصفهان بخش مرکزی جاده اصفهان زیار روســتای پیله وران خیابان امام خمینی بلوار 
شهدا حسن دهیاری و دفتر شورای اسالمی روستای پیله وران ساختمان نیمه کاره پالک 
990 و کدپستی 45189-81681 ملکی محکوم علیه که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک 
فوق به صورت زمین دیوارکشی شده آقای زارعی و دارای انشعاب فقط آب بوده و احداث 
ساختمان آن سال ها قبل متوقف گردیده است ملک فوق شماال به طول 12 متر به گذر اصلی 
14 متری )7 متر عقب نشینی می شــود( جنوبا به طول 13 متر به حریم زهکشی 35 متری 
)35 متر عقب نشینی می شود( شرقا به طول 12 متر زمین اهالی روستای پیله وران غربا 
به طول 16 متر به زمین آقای زارعی می باشد مساحت زمین 168 مترمربع و مساحت کل 
زیربنا 157/84 مترمربع که طبقه همکف 118/48 مترمربع و پارکینگ 39/36 مترمربع می 
باشد ملک فوق در تصرف محکوم علیه که با توجه به موارد فوق کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش ششدانگ پالک فوق مبلغ 350/000/000 ریال ارزیابی گردیده است طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از ملک فوق در آدرس اعالمی بازدید نمایند کسانی حق 
شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل ده درصد از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند 
و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف: 6273 اجرای احکام شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )مجتمع شماره دو()362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ راي

3/164 شماره  دادنامه : 9509970353500800 شماره پرونده: 9509980358000272 
شماره بایگاني شعبه: 950404 شاکي : آقاي فرشید طحاني سعدي فرزند سعید به نشاني 
اصفهان اتوبان ذوب آهن کوي قدس کوچه فاطمیه متهمین : مژگان مصیبي فرزند شکراله 
مجهول المکان اتهام ها : 1. خیانت درامانت 2. کالهبرداري 3. تحصیل مال از طریق نامشروع 
یا سوء اســتفاده و تقلب از امتیازات گردشــکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگي را اعالم و بشــرح زیر مبادرت بصدور راي مي نماید . راي دادگاه در خصوص 
اتهام خانم مژگان مصیبي فرزند شــکراله مشــهور به خانم احمــدي آزاد به لحاظ عدم 
دسترسي به وي دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره به شماره هاي 9218021284 
و 9218021283 جمعًا به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک ملي و تحصیل مال بطریق 
نامشــروع به مبلغ یک میلیون ریال دادگاه با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسراي 
عمومي و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شــاکي خصوصي آقاي فرشید صحاني 
ســعدي فرزند ســعید و اظهارات خانم ها ناهید و پروانه هاروني و آقاي عادل عسگري 
خشــوئي بعنوان گیرندگان چک ها ا زمتهم و مالحظه متن پیامک هاي ارسالي ارائه شده 
از سوي شــاکي و اظهارات مطلعین و عدم حضور متهم در جلسه دادرسي و سایر قرائن 
و امارات موجود درپرونده بزه انتسابي به وي محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 674 
قانون مجازات اسالمي بخش تعزیرات مصوب سال 1375 و ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و رعایت ماده 134  قانون مجازات اسالمي مصوب سال 1392 متهم را از حیث خیانت 
در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیري و از حیث تحصیل مال بطریق نامشروع عالوه به 
رد مال به شاکي به تحمل دو سال حبس تعزیري ) که صرفًا مجازات اشد قابل اجرا خواهد 
بود ( محکوم مي نمایــد . راي صادره غیابي و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعي 
قابل واخواهي در همین دادگاه ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مي باشد . م الف: 5462 شعبه 109دادگاه کیفري دو شهر 

اصفهان)109 جزایي سابق()349 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/175  آقای سعید خطیبی به شناسنامه شماره 278  به شرح دادخواست به کالسه 63/96 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالحمید خطیبی به شناسنامه شــماره 1 در تاریخ 1396/1/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: ســعید 
خطیبی )پسر( 2- مسعود خطیبی )پســر( 3- محیا خطیبی ) دختر( 4-الناز خطیبی) دختر( 
5- رضیه خطیبی ) دختر( 6- منور خطیبی بافرانی) همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 93 شعبه ســوم حقوقی شورای حل اختالف نایین)132 

کلمه، دو کادر(
ابالغ اجرائیه

3/179 محکوم له: آقای علی شهریاریان محمدی فرزند محمد با وکالت خانم فاطمه سفیدگر 
به آدرس نایین بلوار مطهری جنب نمایشگاه اتومبیل ابراهیمی دفتروکالت محکوم علیهما: 
خانم بتول کاربخش راوری فرزند محمد مجهول المکان کالسه پرونده: 718/95 ش 1 شورا 
موضوع: )محکوم به(: مطالبه وجه سفته و هزینه دادرســی به موجب رای غیابی شماره 
931 مورخ 95/11/24 صادره از شعبه اول شورای حل اختالف نائین محکوم علیها خانم 
بتول کاربخش راوری فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 وجه چک 
شماره 1570/223694/60 مورخ 95/03/18 عهده بانک ملت میدان کوثر کرمان و پرداخت 
مبلغ 2/740/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان 
وصول طبق شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی با ارائه 
گواهی در حق محکوم له آقای علی شهریاریان محمدی و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت 
نیم عشر دولتی در حق دولت لذا نظر به اینکه محکوم علیه مجهول المکان می باشد موارد 
مندرج در اجرائیه به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی برای یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا محکوم علیه 
پس از رویت و ظرف ده روز نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر اینصورت 
وفق مقررات قانونی و از طریق دایره اجرای احکام عملیات اجرایی انجام خواهد شد. م الف: 

96 شعبه اول شورای حل اختالف نایین)229 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/116 شماره ابالغنامه: 9610100354501035 شماره پرونده: 9509980358900596 
شماره بایگانی شعبه: 951452 شاکی آقای حجت ا... نجفی فرزند سلطان علی شکایتی علیه 
آقای مصطفی میراحمد دائر بر سرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 951452 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/28 
و ساعت 11:30 تعیین شده اســت. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع  و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود.م الف: 6327 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق(

)158 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/119 شماره ابالغنامه: 9610100350601963 شماره پرونده: 9509980350601038 
شماره بایگانی شعبه: 951229 خواهان شرکت مواد غذایی صفاپخش )سهامی خاص( به 
مدیریت آقایان علی اکبر ستاری، سعید مجیدی تبریزی و محمدتقی شکرویی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان حمیدرضا عباسی و احمد عباسی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه تقدیم تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالســه 9509980350601038 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/4/25 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 6335 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)193 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/120 شماره ابالغنامه: 9610100351101805 شماره پرونده: 9609980351100182 
شماره بایگانی شعبه: 960213 خواهان اصغر بیاتی پوده دادخواستی به طرفیت خواندگان 
اشرف سلجوقیان و سازمان مســکن و شهرسازی اســتان اصفهان به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالســه 9609980351100182 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1396/4/31 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 6324 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، دو کادر(
شماره بایگانی شعبه: 960193 خواهان بهاره فرهادیه دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مهدی کیانی و اصغر کیانی و ناصر کیانی و ملوک مجید و محمود غفاریان به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع 
و به کالسه 9609980351100171 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/28 و ساعت 
8:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

6325 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، دو کادر(

سریال های رمضانی را بشناسید
تلویزیون در ماه رمضان امسال چهار سریال برای پخش در نظر گرفته است که از این میان دو سریال تولید داخلی و دو سریال تولید خارجی هستند.ماه رمضان امسال 

چهار مجموعه تلویزیونی »زیر پای مادر«، »رستاخیز تفنگ ها«، »نفس« و »افسانه سامبونگ« به ترتیب از شبکه های یک، دو، سه و پنج پخش می شوند.

سریال »نفس« که آخرین قسمت از سه گانه 
جلیل ســامان اســت، در ایام ماه رمضان 
ساعت 21 از شبکه ســه سیما راهی آنتن و 
ساعت های ۳0 دقیقه بامداد، 10 صبح و 1۶ 
بعد از ظهر از همان شبکه بازپخش می شود.

مجموعه تلویزیونی »نفس« به تهیه کنندگی 
احمد کاشانچی، همچون دو سریال »ارمغان 
تاریکی« و »پروانه« به داســتانی پر حادثه 
در بســتر رویدادهای انقــالب می پردازد و 
داستان جوانی پر شور را روایت می کند که در 

بحبوحه وقایع انقالب به سر می برد.
داریوش فرهنــگ، فاطمه گودرزی،هدایت 
هاشمی، هادی حجازی فر، ساناز سعیدی، 
مســعود رایگان، ژالــه صامتــی، علیرضا 
کمالــی، بهناز جعفری، خســرو شــهراز، 
معصومــه قاســمی پور، رامین راســتاد، 
قربان نجفی، ســودابه بیضایی، الهام نامی، 
پژمان جمشــیدی، احســان امانی، هادی 
عامل هاشــمی، مهرداد طوفانیان، شهاب 
شادابی، مجید سعیدی، پیمان مقدم، فرید 
کلهر، آتوسا راستی، فوژان قبادیان و سیامک 
احمدی، از جمله بازیگرانی هســتند که در 

این سریال تلویزیونی ایفای نقش کرده اند.
همچنین محمد اصفهانی تیتراژ این سریال 

تلویزیونی را می خواند.

سریال »زیر پای مادر« به کارگردانی بهرنگ 
توفیقی و تهیه کنندگی زینب تقوایی، کاری از 
گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که در 
۳0 قسمت، شب های ماه مبارک رمضان از این 

شبکه به روی آنتن خواهد رفت.
این مجموعه تلویزیونی در ۳0 قســمت ۴5 
دقیقه ای از ششم خردادماه و همزمان با آغاز 
ماه مبارک رمضان، هر شــب ساعت 22:15 
پخش می شود.مجموعه تلویزیونی »زیر پای 
مادر« روایتگر زندگــی خلیل، پیرمردی اهل 
مشهد است که فرزند خودش را عاشقانه دوست 
دارد، ولــی در تمام طول عمــر از دروغی که 
به او گفته اســت، ترس و واهمه دارد. همسر 
این مرد در ســال های اول زندگی به دالیلی 
از او جدا می شــود و خلیل به خاطر پسرش به 
رســتوران داری ادامه می  هــد. او در روزهای 
آخر هفته به مســافران امام رضــا )ع( نذری 
می دهد تا اینکه پسرش در یکی از دانشگاه های 
تهران پذیرفته می شــود و به دختــری با نام 
رخساره عالقه مند می شود که با ورود رخساره و 
مادرش و... کامبیز دیرباز، پریوش نظریه، بهناز 
جعفری، مهدی سلطانی، مجید واشقانی، آتیال 
پســیانی، بهزاد فراهانی، حمیدرضا هدایتی، 
درسا بختیاری و علیرضا آرا، از بازیگران اصلی 

مجموعه تلویزیونی »زیر پای مادر« هستند.

ســریال »رســتاخیز تفنگ ها« محصول 
سال1۳۹2 تلویزیون المنار لبنان است که 
با موضوع مقاومت مردم سوریه و لبنان علیه 
استعمار فرانسه در خالل دهه 1۹20 تهیه و 

تولید شده است.
داســتان این ســریال تلویزیونی روایتگر 
مقاومــت مســلحانه گروهــی ازجوانان 
روســتایی به نام »المالکیه« در جبل عامل 
لبنان بــه رهبری روحانی معروف شــیعه 
سیدعبدالحسین شرف الدین است که علیه 
اشغال گری ارتش فرانســه قیام می کنند و 
این حرکت جوانان به کل منطقه تســری 
پیدا می کند.خــط اصلی این ســریال، بر 
محوریت اوضــاع جغرافیایــی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی جبل عامل و بروز طرح 
صهیونیستی درباره فلسطین و شکل گیری 
نخســتین شــهرک های صهیونیستی در 
ایــن کشــور و نقش اســتعمار فرانســه 
و انگلیس در این باره اســت کــه منجر به 
شــکل گیری انقالب های متعددی تا سال 
1۹2۶ می شود؛ تا اینکه نهایتا جبل عامل 
بر اساس تصمیم استعمار فرانسه به لبنان 
می پیوندد. ســریال »رستاخیز تفنگ ها« 
 هر شب ســاعت 21:۳0 از شبکه دو سیما 

پخش می شود.

سریال »افسانه سامبونگ« که پخش آن از شنبه 
)۳0 اردیبهشت ماه( آغاز شده بود، در ماه مبارک 
رمضان هر شب ساعت 1۹ از شبکه پنج سیما 

پخش می شود.
مجموعه تلویزیونی »افسانه سامبونگ« در ژانر 

تاریخیـ  سیاسی است.
در خالصه داستان مجموعه »افسانه سامبونگ« 
چنین آمده است: امپراتور قصد دارد برای یاد بود 
مرگ ملکه اش معبدی بزرگ بنا کند. ساخت 
معبد بسیار دشوار است و باعث کشته شدن و 
از بین رفتن تعداد زیادی از مردم فقیر و بیچاره 
کارگر می شود. ســامبونگ جونگ دوجون، 
محقق جوانی است که نســبت به اطرافیانش 

اندیشمند و باتدبیر است. 
سامبونگ که وضعیت معیشــتی مردم را می 
بیند، تصمیم می گیرد به فریاد مردم برســد. 
او با امپراتور صحبت می کند تا بتواند وی را از 
ســاخت معبد منصرف نماید. امپراتور که این 
جسارت و گســتاخی را می بیند، سامبونگ را 

زندانی می کند و ...
مجموعه تلویزیونی »افسانه سامبونگ« در 50 
قسمت 55 دقیقه ای هر شب ساعت 1۹ پخش 
می شود و تکرار آن ساعت 2۳:15 و 10 صبح 
است. این مجموعه از پرطرفدارترین سریال های 

تاریخی شبکه KBS کره جنوبی است.

»افسانه سامبونگ«»رستاخیز تفنگ ها«»زیر پای مادر«»نفس«

فیلم »پشــت ابرها« به کارگردانی مجید مجیدی به مراحل پایانی 
تدوین توسط حسن حسن دوست رسید. فیلم نامه 
»پشت ابرها« توســط مهران کاشانی و 
مجید مجیدی به نگارش درآمد و مجیدی 

آن را در هند کارگردانی کرد.
تمام فضای فیلم و داستان در بمبئی 
می گذرد و از بازیگران هندی در فیلم 
بهره گرفته شده است. این فیلم درباره 
رابطه میان یک خواهر و بــرادر نوجوان 
اســت که یکی از نقش های اصلی آن را 
ایشان خطار، برادر ناتنی شاهد کاپور بر عهده دارد و مالویکا 

موهانان هم نقش خواهر او را ایفا می کند. 

احسان جانمی کارگردان اصفهانی و جوان تئاتر، برگزاری جشنواره 
فیلم کودک و نوجــوان در اصفهان را 
رویدادی مثبت ارزیابــی کرد و اظهار 
داشت: برگزاری جشنواره در اصفهان 
اتفــاق مبارکی اســت؛ امــا ِصرف 
برگزاری آن کافی نیســت و باید به 
احیای سینمای کودک و نوجوان در 

اصفهان کمک کند و تاثیرگذار باشد.
احســان جانمی افزود: درمجموع باید 
گفت که ســینمای اصفهان نسبت به پایتخت 
بسیار ضعیف است و اصوال فیلم سینمایی در اصفهان به هیچ وجه 
تولید نمی شود که این مســئله نیاز به بررسی های بنیادی دارد و 

دالیل متفاوتی هم در این موضوع موثر هستند.

 آخرین خبرها از فیلم 
»مجید مجیدی«در هند

احسان جانمی، کارگردان جوان اصفهانی:

جشنواره فیلم کودک می تواند 
موجب احیای سینمای اصفهان شود

چهره ها
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نتایج جالب یک تحقیق؛

کاربران تلفن همراه هوشمند 
تصمیم های منطقی تر می گیرند

تحقیقات جالب توجه دانشمندان نشان می دهد استفاده از تلفن همراه 
هوشمند تاثیر چشمگیری بر تصمیم گیری انسان ها می گذارد.

بر اساس گزارشــی که در »نقش رایانه در رفتار انسان« منتشر شده، 
می توان گفت آنهایی که از تلفن  همراه هوشمند استفاده می کنند 
تصمیم های متفاوتی نسبت به سایر افرادی که عمدتا از رایانه های 
شخصی استفاده می کنند اتخاذ می کنند.بر این اساس طی تحقیقی 
در دانشگاه لندن که نتایج آن می تواند برای صدها میلیون کاربر تلفن 
همراه هوشــمند در سراسر جهان جالب توجه باشــد به این نتیجه 
رسیده اند آنهایی که از این سیستم همراه استفاده می کنند در مقایسه با 
کاربران رایانه های خانگی تصمیم های غیراحساسی و عقالنی بیشتری 
اتخاذ می کنند. نتایج این تحقیق زمانی به دست آمد که از کاربران تلفن 
همراه و رایانه های شخصی خواسته شد درباره ابعاد مختلف استفاده از 
این وسایل تصمیم بگیرند. این مطالعه همچنین نشان داد که کاربران 
رایانه های خانگی به انجام کارهای مبتنی بر آموزه های شــهودی و 
قوانین مشخص تمایل بیشتری دارند. مطالعه اخیر را می توان جزو 
نخستین پروژه های تحقیقاتی در زمینه تاثیر عصر دیجیتالی شدن بر 
قدرت تصمیم گیری انسان ها به شمار آورد. محققان در این مطالعه یک 
هزار و ۱۰ کاربر را مورد بررسی دقیق قرار داده اند و با توجه با باال بودن 

شمار جامعه آماری می توان به نتایج آن اطمینان داشت.

علم پژوهی

محققان دانشگاه MIT توانسته اند ورقه های صافی از 
جنس ژالتین و نشاسته را تولید کنند که در تماس با آب 
سه بعدی می شود. این ورقه ها به شکل دانه های پاستا، 

گل و یا حتی زین اسب درمی آیند!
این روش برای کاهش هزینه های حمــل و نقل مواد 
غذایی بسیار کارآمد است. زیرا هنگام بسته بندی، حجم 
مواد کاهش می یابد، اما بــه محض فروبردن آن در آب 

شکل سه بعدی به خود می گیرد.
ون وانگ، یکی از مؤلفان ارشــد این تحقیق می گوید: 
ما محاسبات ساده ای انجام دادیم. تصور کردیم شاید 
در آینده غذاهای تغییر شکل دهنده را بتوان به صورت 

صاف و با حجم کمتری بسته بندی کرد.
به هرحال آنهــا در تحقیقات خود از ژالتین اســتفاده 
کردند زیرا به طور طبیعی با جذب آب حجم بیشتری می 
یابد؛همچنین با توجه به میزان غلظت ماده، این حجم 
تغییر می کند. در مرحله بعد یک فیلم دوالیه مسطح از 

ژالتین ساختند که دو چگالی مختلف داشت.
از آنجا که الیه رویی ژالتینی غلظت بیشــتری داشت، 
می توانست آب بیشــتری در خود جذب کند؛بنابراین 
وقتی کل ســاختار در آب فرو می رود، الیه رویی بیش 
از الیه زیرین پیچ و تاب می خورد و شــکل یک قوس 

ایجاد می کند.
از ســوی دیگر محققان به دنبال راه های کنترل تغییر 
شکل ماده در مکان های مختلف بودند. آنها در نهایت 
الیه رویی را با ســلولز جایگزین کردنــد. این ماده آب 
کمی جذب می کند و امکان کنترل تغییر شکل وجود 
خواهد داشــت. آنها توانســتند با پرینت کردن سلولز 
 در اشکال مختلف، به شــکل های دلخواه خود دست 

یابند.

فناورانه

»ریستر مانس«، طراح هلندی مشــغول ساخت موتورســیکلتی باالهام از 
طبیعت است. این وسیله نقلیه عالوه بر آنکه از مواد طبیعی ساخته می شود، 
با روغن میکروجلبک نیز حرکت خواهد کرد که فناوری آن را »پیتر موییج« 

تهیه کرده است. 
 مانس در این باره می گوید: مهم ترین چالش من آن بود که هر بخش از وسیله 
نقلیه باید از مواد طبیعی ساخته می شد. چارچوب موتور سیکلت و صندلی 
از چوب درخت توس ساخته شده است و بخش های مختلف آن با استفاده از 
چسب چوب معمولی به هم متصل شده اند. تمام بخش های این وسیله نقلیه 

از چوب درختان توس و بلوط ساخته شده اند.
نیروی مورد نیاز برای حرکت دادن این موتورسیکلت از یک موتور تک سیلندر  
۵۰۰ سی سی تامین می شــود. روغن میکروجلبک نیز به عنوان سوخت در 
باکی با ظرفیت۴/۰ لیتری نگهداری می شــود. موییج در این باره می گوید: 
تولید سوخت از میکروجلبک هم مانند روغن گیری از زیتون است. سوخت 
حاصل از میکروجلبک را می توان در موتورهای ســاده بنزینی استفاده کرد.

البته به گفته مانس موتورســیکلتی که در این عکس دیده می شود، نسخه 
نهایی نیست و هنوز طرح تکمیل نشده است.

از جنس چوب؛

کشف کرم آبی که دی اکسیدکربن می خوردموتوری که با روغن جلبک حرکت می کند!

دانشــمندان موفق به کشــف گونــه ای ناشــناخته از کرم ها شــدند که 
دی اکســیدکربن را در چرخه  تغذیه خود مصرف می کند و در کنترل کربن 

محلول در اقیانوس ها نقش مهمی دارد.
کرم نرم تن موکوزدار)مخاطی( در عمق ۴۰۰ متری از سطح آب زندگی کرده و 

با پمپاژ آب به درون دهان و فیلتر کردن آن از مواد آلی تغذیه می کند.
محققان بر این باورند که ایــن جاندار با به دام انداختــن طعمه های حاوی 
 کربن مثــل پالنکتون ها باعث می شــود تا چرخــه کربن محلــول در آب 

کنترل شود.
این جانور شگفت انگیز پس از خوردن پالنکتون ها و ســایر جانورانی که در 
چرخه کربن فعال هستند، مواد دفعی خود را به صورت مدفوع جامد به بستر 

دریا منتقل می کند.
محققان پس از بررسی میزان پایداری مواد جامد دفعی حاوی کربن خروجی از 
بدن کرم های نرم آبزی دریافتند که کربن منتقل شده به بستر اقیانوس حداقل 

برای چند قرن پایدار باقی می ماند.
در این مطالعه برای اولین بار نقش کرم های نرم تن آبی در کنترل چرخه کربن 

در اقیانوس های زمین مشخص شد.

محققان دانشگاه برکلی به طراحی و توسعه الگوریتم های رایانه ای جدیدی 
روی آورده اند که می توان با استفاده از آنها رایانه هایی ساخت که سطحی از 

حس کنجکاوی در انسان ها را داشته باشند.
تیم تحقیقاتی محققان دانشــگاه برکلی در عرصــه هوش مصنوعی نگرش 
نسبتا متفاوت تر و جدی تری در مقایسه با هوش مصنوعی سایر شرکت ها 
نظیر گوگل را دنبال می کنند. آنها توجه خود را روی تصمیم گیری و اقدام 

متناسب با آن در هوش مصنوعی مورد نظرشان معطوف کرده اند.
به بیان ساده تر می توان گفت آنچه که در این نگرش جدید دنبال می شود 
دنباله روی از یک سری الگوهاســت که طی آن به جای تکرار بی هدف یک 
سری اقدامات، سیستم می تواند مانند انســان که در حین انجام یک بازی 
رایانه ای با نگاهی کنجکاوانه به مراحل بعدی فکر می کند، مراحل بعدی یک 

بازی یا فرآیندهای مشابه را مد نظر داشته باشد.
مشــابه این تالش جالب توجه را می توان در پروژه اخیر گــوگل دید. این 
شــرکت به تازگی کار روی شــبکه های عصبــی مصنوعــی را آغاز کرده 
 که قابلیت طراحی شــبکه های عصبــی مصنوعی قدرتمندتــر از خود را 

دارند.

گامی دیگر در هوش مصنوعی؛

رایانه های کنجکاو در راهند

هوش سنج

یک مســابقه دو با مانع برگزار شــد. ۵ دونده در آن 
شــرکت کردند و همه بدون خطا از خــط پایان عبور 
کردند. حمید جلوتر از بهشاد و پشت سر محسن بوده 
است. بیژن زود تر از کیوان از خط پایان عبور کرده، اما 
پشت سر بهشاد بوده است. رتبه بندی این ۵ دونده را 

مشخص کنید.

جواب ۱۵ بار اســت. به خاطر اینکــه در اعداد 37 و 
۴7 و ۵7 و 67 کال ۴ بــار رقم 7 به کار مــی رود، اما 
از اعداد 7۰ تا 79 بایــد ۱۱ بار رقم 7 را بــه کار برد. 
الزم به ذکر اســت کــه در عــدد 77 دو بــار رقم 7 
به کار مــی رود . به ایــن ترتیب برای نوشــتن اعداد 
 از 28 تــا 8۰ باید مجموعــا ۱۵ بار رقــم 7 را به کار

 برد.
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Genius را می توان اپلیکیشنی همه فن حریف در زمینه  
موسیقی دانســت. احتماال برای شــما هم پیش آمده 
که آهنگ های بی نام ونشــانی در لیست موسیقی های 
مورد عالقه تان داشــته باشــید که هیــچ اطالعاتی از 
 نام آهنگ، خواننده یــا آهنگســاز آن روی فایل درج

نشده باشد.
 این موضوع در مواقعی که قصــد دانلود کارهای دیگر 
آن هنرمند را دارید یا زمانی کــه فایلی که به آن عالقه 
دارید کامل نباشد و برای مثال تنها 3۰ ثانیه از موسیقی 
را شامل شود، بســیار مشکل ســاز خواهد شد. اگرچه 
Genius می توانــد نام و اطالعات مربــوط به موزیک 
مورد نظر شما را نیز پیدا کند، اما ویژگی اصلی برنامه که 
سازندگان مانور بیشتری روی آن داده اند مربوط به پیدا 
کردن متن موسیقی  است. در Genius شما می توانید 
نام آهنگ مورد نظرتان را در برنامه جست وجو کنید تا 

Genius در کســری از ثانیه متن آن را به شما نمایش 
دهد. اگر نــام آهنگ مــورد نظر را نمی دانیــد، نگران 
نباشید؛ زیرا همان طور که گفته  شد، Genius می تواند 
موسیقی در حال پخش شما را بشنود و تنها پس از چند 

ثانیه، آن را برای شما شناسایی کند. 
به محض انجام این شناسایی، نام آهنگ، خواننده، آلبوم 
و متن آن  برای شــما نمایش داده می شود تا بتوانید از 
آن اســتفاده کنید. نکته  جالب امکان ذخیره  آن شعر 
برای اســتفاده  آفالین اســت به این معنا که می توانید 
شعر پیداشــده را در Genius ذخیره کنید تا در آینده 
حتی اگر به اینترنت دسترســی نداشــتید، مجدد آن 
 را اجرا کنید و همزمــان با گوش دادن به موســیقی،

 آن را بخوانید.
شــما میتوانید برای دانلود این اپلیکیشــن این آدرس   

goo.gl/ljFgPB  را در مرورگرتان وارد کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

ماده غذایی که تغییر شکل 
می دهد

چلنجر دیمون، قیمت گذاری  می شود
ســریع ترین خودروی جاده ای جهان، چند هفته پیش در نمایشــگاه خودروی نیویورک 

رونمایی شد و حاال قرار است با قیمتی نسبتا باال و در تیراژ محدود فروخته شود.

برای نخستین بار گروهی از دانشمندان موفق به کشف الیه ای 
اضافی از صفحات تکتونیکی پنهان در جبه زمین شده اند که 

در زیر شرق آسیا واقع است.
این کشف جدید می تواند توضیحی قانع کننده برای رشته 
زمین لرزه های مرموزی باشــد که در حــد فاصل فیجی و 

اســترالیا روی می دهد.دانشــمندان برای این منظور اقدام 
به تصویربرداری از بخشــی از توده های زمین در زیر جزیره 
کوچک تونگا کرده اند. این جزیره در اقیانوس آرام یعنی جایی 
که تقریبا تمام زمین لرزه های عمقــی زمین روی می دهد 

واقع شده است.
»جان وو« از زمین شناســان دانشگاه هوســتون به روزنامه 
گاردین می گوید: اساســا 9۰ درصد زمین لرزه هایی که در 
عمق زمین یعنی در عمق بیش از ۵۰۰ کیلومتری زمین، در 

محدوده جزیره تونگا روی می دهد.جبه زمین الیه عظیمی 
از صخره های سفتی است که حدود 3 هزار کیلومتر ضخامت 
دارد. تحقیقات دانشمندان نشان می دهد این الیه شبیه یک 
مایع ضخیم و غلیظ در زیر پوسته زمین یعنی الیه ای که روی 

آن زندگی می کنیم در حال حرکت است.
زمانی که جبه حرکت می کند، پوسته نیز به همراه آن حرکت 
کرده و این دقیقا همان فرآیند طبیعی است که تحت عنوان 

حرکت صفحات تکتونیکی شناخته می شود.

حل معمای زمین لرزه های مرموز

برنامه Genius ؛

شناسایی خودکار موزیک و نمایش متن آن

طی هزاران سال گذشته، فیزیولوژی شرپاهای اهل هیمالیا 
تکامل یافته و آنها را تبدیل به کوهنوردان ابرانســانی کرده 
اســت که باچابکی به دیگران کمک می کنند تا به اورســت 
صعود کنند، اما چه چیزی در زیست شناسی آنها وجود دارد 
که منجر شده به هیپوکسی، کمبود اکسیژن و بیماری ترس 
از ارتفاع که گریبانگیر اکثر افرادی می شود که به دیدن قله 

معروف می روند، غلبه کنند؟
براســاس نتایج یک مطالعه جدید، شــرپاها در استفاده از 
اکسیژن )به منظور قدرت رسانی به ارگان های بدن( کارآمدتر 

هستند که مزیت طبیعی برای آنها به ارمغان می آورد.
اندرو موری، فیزیولوژیست از دانشگاه کمبریج، در این باره 
بیشتر توضیح می دهد: »شــرپاها هزاران سال در ارتفاعات 
باال زندگی کرده اند؛ بنابراین تعجب آور نیست که بدنشان با 

شرایط سازگار شده است و در مصرف اکسیژن و تولید انرژی 
کارآمدتر از افرادی هستند که در محیط های هم سطح با آب 

دریا زندگی می کنند.«
هنگامی که افراد از کشــورهای کم ارتفاع تــر، مدتی را در 
ارتفاعات باالتر سپری می کنند، بدنشان تا حدی شرپا مانند 
می شود و کمی با شرایط ســازگاری پیدا می کند، اما هیچ 

راهی ندارد که به کارآمدی بدن یک شرپا شود.
به عنوان بخشــی از این مطالعه، موری و تیم تحقیقاتی وی 
به بررســی فیزیولوژی دو گروه پرداختند که قصد صعود به 
کمپ اصلی اورست، در ارتفاع ۵3۰۰ متری را داشتند. یکی 
از گروه ها متشکل از ۱۰ دانشمند اروپایی بود، در حالی که 

گروه دیگر شامل ۱۵ شرپای بومی منطقه می شد.
نمونه هایی از خون و عضالت شرکت کنندگان قبل از صعود، 

برای دانشمندان در لندن و برای شرپاها در نپال، گرفته شد 
تا یک اندازه گیری مبدأ از متابولیسم آنها در مناطق کم ارتفاع 

ثبت شود.
نمونه های دیگری از شرکت کنندگان گرفته شد؛ یکی پس 
از صعود گروه به کمپ اصلی اورست و دیگری پس از گذشت 

دو ماه از صعود.
نتایج حاصل نشــان می دهد که حتــی در اندازه گیری های 
مبدأ، میتوکنــدری، اندامک اغلب با نام »نیروگاه ســلول« 
شناخته می شــود، شرپاها توانایی بیشــتری در تولید ماده 
شیمیایی آدنوزین تری فســفات که قادر به انتقال انرژی به 

سلول هاست، دارند.
به عالوه، خون شرپاها سطح پایین تری از اکسیداسیون چربی 
را نشان داد که ثابت می کند بدن آنها در تولید انرژی از شکر، 
در مقایســه با چربی که دارای کارایی کمتری است، مهارت 

بیشتری دارد.
موری اضافه کرد: »چربی، سوخت بســیار خوبی است، اما 

مشکل اینجاست که بیشتر از گلوکز، اکسیژن می  سوزاند.«
جیمز هورن کرافت، یکی از اعضای تیم، در این باره بیشــتر 
توضیح داد: »نتایج آزمایشات بافتی، تفاوت های فاحشی را 
بین متابولیسم دو گروه نشــان داد. در واقع، تفاوت ها چنان 
مبهوت کننده بود که نگران بودیم شاید آزمایشات به درستی 

انجام نشده است.«
نتایج نمونه های گرفته شده پس از صعود در شرپاها تغییرات 
چندانی را نشــان نداد، اما در گروه دانشــمندان اروپایی به 
تدریج تغییرات در همه افراد دیده شد؛ بدن آنها به آرامی در 

حال سازگاری با ارتفاع بود.
دانشــمندان برخی از مزایای ارتفاعات شــرپاها را با جهش 
ژنی در گیرنــده تکثیرکننــده فعال پراکســی زوم A ، که 
 هنگام تولیــد انرژی گلوکــز را به چربــی ترجیح می دهد، 
مرتبــط می دانند؛ البته ایــن پدیده فقط بــه یک ژن ختم 
نمی شــود. محققان شــاهد جریان خون بهتری در شبکه 
مویرگی بودند؛ همچنین به نظر می رسد شرپاها دارای شبکه 
مویرگی غنی تری هستند که منجر به انتقال سریع تر و بهتر 

اکسیژن به بافت ها می شود.
باوجود اینکه دانشمندان لزوما فکر نمی کنند که در نهایت 
همه ما تبدیل به کوهنوردان ابرانسانی شویم، اما امکان دارد 
به کمک یافته های این مطالعه راه هــای نوینی برای درمان 

هیپوکسی کشف شود.

راز» ابرانسان های کوه اورست« برمال شد

دانشــمندان به راز گروهی از افراد بومی نپال در کوهپایه های جنوبی هیمالیا با نام »شرپا«،که به طرز 
شگفت آوری با غلبه بر هیپوکسی یا کم اکسیژنی به کوه اورست صعود می کنند، پی بردند.

رییس فن بازار ملی ایران:

بیش از 8 میلیارد تومان قرارداد 
تجاری سازی منعقد شد

رییس فن بازار ملــی ایران از انعقــاد 8 تا 9 میلیارد تومــان قرارداد 
سرمایه گذاری در نمایشگاه اینوتکس 2۰۱7 خبر داد.

اکبر قنبرپور در اختتامیه ششمین نمایشــگاه بین المللی فناوری و 
نوآوری اینوتکس 2۰۱7 اظهار داشت: در این نمایشگاه 6 تفاهم نامه و 2 

قرارداد برای تجاری سازی فناوری منعقد شد.
وی افزود: قرارداد موتور پیستونی به میزان ۵۰ میلیارد ریال و پماد التیام 

سبز به میزان یک میلیارد ریال برای علی اسدزاده منعقد شد.
قنبرپور اظهار داشت: همچنین فروش دانش فنی تولید شلنگ کیسه 
خون و هموسیلر برای دانیال دانشور به ارزش 8 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال منعقد شد؛ همچنین تفاهم نامه مشــارکت در تولید لوله های 
خون گیری تحت خالء توسط ســعید گماری به ارزش 7۵۰ میلیون 
تومان به امضا رسید. رییس فن بازار ملی ایران اضافه کرد: از سوی دیگر 
مشارکت در تولید زخم بستر جایگزین بخیه توسط سعید گماری به 
ارزش 7 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال صورت گرفت. از سوی دیگر الناز 
واقف مخترع شیرین کننده ارگانیک، قراردادی با یک شرکت صنعتی 
امضا کرد. وی گفت: همچنین دستگاه خشک کن سقفی بدن بیمار و 
شیت گرم شونده از جنس پلی یورتان االستومرکه در فستیوال صنعت 
پالستیک و پلیمر و بازار دارایی فکری ارائه شده اند، با انعقاد قراردادی 
به مرحله تجاری ســازی می رسند. قنبرپور با اشــاره به میزان مبلغ 
تفاهم نامه و قراردادهایی که در زمینه تجاری سازی محصوالت ارائه 
شده در نمایشگاه بوده، اظهار داشت: می توان برداشت کرد که بین 8 تا 9 
میلیارد تومان در این نمایشگاه قرارداد تجاری سازی منعقد شده است.

با قابلیت چهار برابر سریع تر؛

»USB« های جدید به بازار می آیند
به نظر می رسد جک های USB به پایان عمر خود رسیده اند. اکنون 
 )A مشهور به یو اس بی نوع( USB بیش از 2۰ سال است که جک های
استفاده می شوند، اما اکنون اینتل مسیر را برای یو اس بی های جدید 

استاندارد C فراهم کرده است.
این شرکت اعالم کرده  فناوری »تاندربولت3« را رایگان خواهد کرد. 
به این ترتیب تولید کنندگان دستگاه های مختلف انگیزش بیشتری 
برای استفاده از آن خواهند داشت؛ البته این فناوری از سال آتی به طور 
رایگان ارائه خواهد شــد.در فناوری تاندربولت3 از یواس بی های نوع 
 C  برای اتصال دســتگاه ها به رایانه و دیگر موارد استفاده خواهد شد.

یو اس بی های نوع C ،کوچک تر هستند، اما می توانند سریع تر فایل ها 
و اطالعات را میان دستگاه و رایانه جابه جا کنند.آخرین نسخه یو اس 
بی نوع A )یو اس بی 3.۱( اطالعات را با سرعت ۱۰ گیگابایت برثانیه 
منتقل می کند در حالی که فناوری تاندربولت 3 و یو اس بی C می توانند 
اطالعات را با سرعت ۴۰ گیگابات بر ثانیه انتقال دهند. به عبارت دیگر 
تاندربولت 3 و یو اس بی سی چهار برابر سریع تر از یو اس بی 3.۱ هستند.

 Titan از لپ تاپ گیمینگ MSI
رونمایی کرد 

MSI از لپ تاپ قدرتمند جدیدی برای گیمرها رونمایی کرد. نام این 
محصول MSI GT83VR Titan SLI بوده و موفق به کسب جایزه 
بهترین انتخاب طالیی نمایشگاه Computex شده است. عالوه بر 
این لپ تاپ، شرکت موردنظر کوله پشــتی VR One را نیز معرفی 
کرده که جایزه بهترین طراحی را از نمایشگاه Computexبه دست 
 Computex آورده است. هر دو محصول اواخر این ماه در نمایشگاه
به نمایش گذاشته خواهند شد.قدرت این لپ تاپ را آخرین پردازنده 
 GeForce GTX تولیدی اینتل و دو عدد واحد گرافیکی اندرویدیا
 ،MSI ۱۰7۰ تامین می کند. بنابر ادعای GeForce GTX 1080 و
این محصول مناسب بازی های با رزولوشن 4K و واقعیت مجازی بوده 

و با مجموعه ای از ویژگی ها برای افزایش کیفیت بازی ها همراه است.
این دســتگاه دارای کیبورد مکانیکی Cherry MX Silver بوده و 
از نورپردازی پس زمینــه RGB و SteelSeries Engine 3 بهره 
 ،ESS Sabre Hi-Fi DAC می برد. صدای فوق العاده این مدل توسط

اسپیکرهای Dynaudio و نرم افزار Nahimic 2+ تامین می شود.
MSI کوله پشتی VR One را سبک ترین و نازک ترین کوله پشتی 
واقعیت مجازی می داند که با وزن 3/6 کیلوگرمی خود کاربر را قادر 
می سازد تا آن را به راحتی حمل کند. اطالعات بیشتری از این محصول 
در دسترس نیســت و تنها می دانیم که 
از آخریــن فناوری هــای گیمینگ و 
خنک کنندگی در این محصول استفاده 
شده است. این کوله پشــتی از باتری 
قابل تعویض بهره می برد که به کاربر 
اجازه می دهد در هر زمان به انجام بازی 
بپردازد.قیمت و زمان عرضه این 
محصوالت در آینده نزدیک 
توسط MSI اعالم 

خواهد شد.
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مفاد آرا )نوبت اول(
 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 شــماره 6736 مورخ 95/11/29 آقای رضا کریمی اندانی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالســه 1161 و به شــماره شناســنامه 12613 صادره به شــماره ملی 
1140502311 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 210/20 مترمربع از پالک 
9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 16677 مورخ 94/10/29 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 0797 مورخ 96/01/27 خانم معصومه خورشید فرزند علی  بشماره 
کالسه 1629 و به شماره شناسنامه 539 صادره به شماره ملی 1753982332 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 266/68 مترمربع از پالک 156  اصلی واقع در 
خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری  

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

3- رای شماره 0795 مورخ 95/01/27 آقای عبدالحسین علیرضایی ورنوسفادرانی  
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0381 و به شــماره شناسنامه 77 صادره به شماره 
ملی 1140954989 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 483 مترمربع از 
پالک 16 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 133347 مورخ 75/01/05 دفترخانه 14 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 0812 مورخ 96/01/27 خانم مینا حبشی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
1277 و به شماره شناسنامه 1130276465 صادره به شماره ملی 1130276465 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 121/5 مترمربع از پالک 1849 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 269 دفتر 79 و صفحه 266 دفتر 79 و ثبت در صفحه 553 دفتر 167 و ثبت 

در صفحه 393 دفتر 411  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 7872 مورخ 95/12/21 آقای عبدالعظیم رشــیدی  فرزند سنگری  
بشماره کالسه 0191 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 5759872311 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 154/24 مترمربع از پالک 1833 فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رســمی ثبت در صفحه 480 دفتر 77 عباســعلی نیلفروش زاده  مالحظه و 

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

6- رای شماره 5239 مورخ 95/04/31 آقای کوروش شمس   فرزند مهدی  بشماره 
کالسه 0240 و به شماره شناسنامه 15596 صادره به شماره ملی 1142370704 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 186/85 مترمربع 
از پالک 93/1 فرعــی از 110  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 212157 مورخ 91/04/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 5238 مورخ 95/04/31 خانم مرضیه دادخواه   فرزند علی  بشماره 
کالســه 0239 و بــه شــماره شناســنامه 1271308649 صادره به شــماره ملی 
1271308649 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 4 طبقه  به مساحت 
186/85 مترمربع از پالک 93/1 فرعی از 110  اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند صلح 204859 مورخ 90/03/02 دفترخانه 73 مالحظه 

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

8- رای شــماره 0958 مورخ 96/01/30 آقای حمیدرضا شــاهین ســدهی   فرزند 
مهدی  بشماره کالســه 0841 و به شماره شناســنامه 327 صادره به شماره ملی 
1141035138 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
134/18 مترمربع از پالک 50/9  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی سید عبداهلل و سید رضا 

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

9- رای شــماره 0959 مورخ 96/01/30 آقای غالمرضا شــاهین ســدهی   فرزند 
مهدی  بشماره کالسه 0842 و به شماره شناســنامه 3497 صادره به شماره ملی 
1140558579 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
134/18 مترمربع از پالک 50/9  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی سید عبداهلل و سید رضا 

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

10- رای شــماره 0792 مورخ 96/01/27 آقای محمد کاله دوزان   فرزند حســین  
بشماره کالسه 1175 و به شماره شناسنامه 88 صادره به شماره ملی 1285876989 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 244 مترمربع از پالک 885  فرعی از 
75  اصلی واقع در دســتگرد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 
14241 مورخ 87/10/16 دفترخانه 131 ثبت رد صفحــه 448 دفتر 134 مالحظه و 

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

11- رای شــماره 5225 مــورخ 95/10/26 آقای رحمن نصیــری خوزانی   فرزند 
حاجی بابا  بشماره کالسه 1189 و به شماره شناســنامه 5 صادره به شماره ملی 
1141523299 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 
138/88 مترمربع از پالک 63  فرعــی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 105 دفتر 126 
و ثبت در صفحه 404 دفتــر 260 وصفحه 407 دفتــر 260 و صفحه 117 دفتر 126  

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

12- رای شــماره 5224 مورخ 95/10/26 خانم شــهین نصیــری خوزانی   فرزند 
حسینعلی  بشماره کالســه 3564 و به شماره شناســنامه 195 صادره به شماره 
ملی 1141648792 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی  به 
مســاحت 138/88 مترمربع از پالک 63  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 105 دفتر 
126 و ثبت در صفحه 404 دفتر 260 وصفحه 407 دفتر 260 و صفحه 117 دفتر 126  

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

13- رای شــماره 0981 مورخ 96/01/30 خانم خاور کیانی فرزند جعفر  بشــماره 
کالسه 0002 و به شماره شناسنامه 156 صادره به شماره ملی 1141586681 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 139/20 مترمربع از پالک 476  فرعی از 
84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر 
وراثت شماره 100 مورخ 50/04/10 و فرم مالیاتی 3270 مورخ 50/04/17 سند 6908 

مورخ 37/08/01 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 0851 مورخ 96/01/28 آقای محمدرضا صباغیان خوزانی   فرزند 
مصطفی  بشماره کالســه 1063 و به شــماره شناســنامه 765 صادره به شماره 
ملی 1141683121  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیبمه ساز به مساحت 272/5 
مترمربع از پالک 284  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 232788 مورخ 95/07/05 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

15- رای شماره 1044 مورخ 96/01/31 آقای ســیروس فروزنده شهرکی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0546 و به شــماره شناســنامه 465 صادره به شماره ملی 
1284380432 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین مزروعی  به مساحت 7066/51 
مترمربع از پالک 1160  فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 131 دفتر 426 امالک و مع الواسطه از مالک 

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

16- رای شــماره 0889 مورخ 96/01/28 خانم فرنگل قربانی  فرزند محمدحسین   
بشماره کالســه 1042 و به شــماره شناســنامه 12745 صادره به شــماره ملی 
1140126164 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 232/40 مترمربع از 

پالک 351  فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 76485 مورخ 89/04/27 دفترخانه 46 و سند 30556 مورخ 

88/05/03 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 0788 مورخ 96/01/27 خانم زهره امینــی خوزانی  فرزند مانده 
علی  بشماره کالسه 1131 و به شــماره شناســنامه 2110 صادره به شماره ملی 
1141120666 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 255 مترمربع از پالک 
503  فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 215317 مورخ 91/11/05 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

18- رای شــماره 0849 مورخ 96/01/28 خانــم مهین حســین زاده  فرزند میرزا 
حسین  بشماره کالســه 1201 و به شماره شناســنامه 461 صادره به شماره ملی 
1140931555 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18/90 
مترمربع از پالک 1215  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 30505 مورخ 54/2/08 دفترخانه 61  مالحظه و 

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

19- رای شــماره 0848 مورخ 96/01/28 خانم فروغ حســین زاده  فرزند حسین  
بشماره کالسه 1205 و به شماره شناسنامه 66 صادره به شماره ملی 1140942816 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 18/90 مترمربع از پالک 
1215  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 30505 مورخ 54/2/08 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
20- رای شــماره 1057 مورخ 96/01/31 خانــم بتول آتشــگران خوزانی  فرزند 
یداهلل  بشــماره کالسه 1352 و به شــماره شناســنامه 157 صادره به شماره ملی 
1141070278 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 48/90 مترمربع از پالک 
246  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 485 دفتر 604   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 0934 مورخ 96/01/29 آقای محمد رضا هارون رشیدی  فرزند 
بختیار  بشماره کالســه 3796 و به شماره شناســنامه 17 صادره فریدونشهر به 
شــماره ملی 1129750922 نســبت به از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 196 
مترمربع از پالک 553  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند وکالتنامه از مالک رســمی یداهلل حیدری   مالحظه و محرز 

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

22- رای شــماره 1054 مورخ 96/01/31 آقای رمضان کریمیــان خوزانی  فرزند 
علی  بشماره کالســه 3409 و به شــماره شناســنامه 227 صادره به شماره ملی 
1141616971 نسبت به 43 و 5/1 حبه از 72 حبه  به مساحت 204 مترمربع از پالک 
112  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 56645 مورخ 71/12/20 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 1055 مورخ 96/01/31 خانــم طاهره قصــری خوزانی  فرزند 
علی  بشماره کالســه 0924 و به شــماره شناســنامه 336 صادره به شماره ملی 
1141686627 نسبت به 28 و 5/1 حبه از 72 حبه  به مساحت 204 مترمربع از پالک 
112  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 122231 مورخ 73/10/20 دفترخانه 120  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 0790 مورخ 96/01/27 آقای اسدا... شیخی  فرزند نصرا...  بشماره 
کالسه 2305 و به شماره شناسنامه 124 صادره به شماره ملی 1141624737 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/07 مترمربع از پالک 485  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 157919  مورخ 84/03/25 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
25- رای شــماره 0791 مورخ 96/01/27 آقای ســیف ا... شــیخی  فرزند نصرا...  
بشــماره کالســه 2306 و به شــماره شناســنامه 163 صــادره به شــماره ملی 
1141101246 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/07 
مترمربع از پالک 485  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 157919  مورخ 84/03/25 دفترخانه 73   مالحظه 

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

26- رای شــماره 1051 مــورخ 96/01/31 خانــم منیره زمانی فروشــانی فرزند 
عبدالوهاب  بشماره کالسه 1120 و به شماره شناسنامه 133 صادره به شماره ملی 
1141533472 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 58/30 مترمربع 
از پالک 235/1  فرعی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 382 دفتر 95 سند 48602 مورخ 62/11/11   مالحظه و محرز 

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

27- رای شــماره 7875 مــورخ 95/12/21 آقای اصغر صفری فروشــانی  فرزند 
محمد رحیم  بشماره کالسه 0547 و به شــماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 
1141578875 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/92 
مترمربع از پالک 1468/1 و 1468/2  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30840  مورخ 78/08/04 دفترخانه 35 و 

سند 91295 مورخ 75/06/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 7874 مــورخ 95/12/21 خانم ســهیال خرم آبــادی  فرزند علی 
محمد  بشماره کالسه 0548 و به شماره شناســنامه 6250 صادره به شماره ملی 
2160062626 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/92 
مترمربع از پالک 1468/1 و 1468/2  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30840  مورخ 78/08/04 دفترخانه 35 و 

سند 91295 مورخ 75/06/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 0796 مورخ 96/01/27 خانم زیبا طاهری  فرزند قنبرعلی  بشماره 
کالسه 1019 و به شماره شناســنامه 3925 صادره به شماره ملی 1141348284 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 124/68 مترمربع از پالک 126  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

208992  مورخ 90/10/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 0982 مورخ 96/01/30 خانم مهین عسگری ورنوسفادرانی  فرزند 
نوروزعلی  بشماره کالسه 0176 و به شماره شناسنامه 105 صادره به شماره ملی 
1141025175 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/75 مترمربع از پالک 
441  فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 80292  مورخ 68/08/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 0944 مــورخ 96/01/29 آقــای رســول عمادی اندانــی  فرزند 
براتعلی  بشماره کالسه 1561 و به شماره شناسنامه 3645 صادره به شماره ملی 
1140560050 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/20 مترمربع از پالک 
392  فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 499  دفتر91  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 7848 مــورخ 95/12/21 خانم زینب صرامی فروشــانی  فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 1039 و به شماره شناسنامه 2533 صادره به شماره ملی 
1141262452 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171/57 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 7847 مورخ 95/12/21 آقای محمدرضا صرامی فروشانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 1040 و به شــماره شناســنامه 41 صادره به شماره ملی 
1141496755 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171/57 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 1045 مورخ 96/01/31 آقای محمدعلی نــادری خوزانی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 1084 و به شــماره شناسنامه 384 صادره به شماره ملی 
1141664577 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 13/50 مترمربع از پالک   
1096 فرعی از 85   اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 

الواسطه از مالک رسمی ابوالقاسم مادری و سکینه ماتدری ثبت در صفحه 59 دفتر 
130 و صفحه 62 دفتر 130  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
35- رای شماره 0984 مورخ 96/01/30 آقای مهدی شیروی خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0397 و به شماره شناسنامه 1130082156 صادره به شماره ملی 
1130082156 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/82 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 0983 مورخ 96/01/30 آقای براتعلی شــیروی خوزانی  فرزند 
خداداد  بشماره کالسه 0396 و به شــماره شناســنامه 65 صادره به شماره ملی 
1141510863 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 165/82 
مترمربع از پالک   156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

مع الواسطه از مالک شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 0860 مورخ 96/01/28 آقای علی مانــدگاری اندانی  فرزند فتح 
اهلل  بشــماره کالسه 1627 و به شــماره شناســنامه 294 صادره به شــماره ملی 
1141274353 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 226/40 
مترمربع از پالک   428 فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226562 مورخ 93/11/09 دفترخانه 73  

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

38- رای شــماره 0859 مورخ 96/01/28 خانــم مهناز کاظمی اندانــی  فرزند تقی  
بشماره کالسه 1628 و به شماره شناسنامه 1130019381 صادره به شماره ملی 
1130019381 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 226/40 
مترمربع از پالک   428 فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226562 مورخ 93/11/09 دفترخانه 73  

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

39- رای شماره 1707 مورخ 96/02/17 آقای علی دری  فرزند صفدرعلی  بشماره 
کالسه 1554 و به شماره شناسنامه 552 صادره به شماره ملی 1140250485 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 181 مترمربع از پالک   273 فرعی از 115  اصلی 
واقع در صحرای کهندژ   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 21250 

مورخ 96/02/04 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3992 مورخ 95/09/29 آقای حمیدرضا قدیری فروشانی  فرزند 
عزیزاله  بشماره کالسه 0029 و به شماره شناسنامه 1621 صادره به شماره ملی 
1141218860 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
158 مترمربع از پــالک   1581  فرعی از 107  اصلی واقــع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 دفتر 388  مالحظه 

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

41- رای شــماره 3990 مــورخ 95/09/29 خانم کوکب مجیری فروشــانی فرزند 
کریم  بشماره کالسه 0025 و به شماره شناســنامه 11016 صادره به شماره ملی 
1142335038 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
158 مترمربع از پــالک  1581  فرعی از 107  اصلی واقــع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 دفتر 388  مالحظه 

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

42- رای شــماره 3993 مــورخ 95/09/29 خانــم اعظم قدیری فروشــانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 0024 و به شماره شناســنامه 1656 صادره به شماره ملی 
1141219212 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
193/40 مترمربع از پالک   1581  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 و 592 دفتر 388 و 

دفتر 125 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 3994 مورخ 95/09/29 آقای علیرضا قدیری فروشــانی  فرزند 
عزیزاله  بشماره کالسه 0026 و به شماره شناسنامه 14449 صادره به شماره ملی 
1140517872 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
193/40 مترمربع از پالک   1581  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 269 و 592 دفتر 388 و 

دفتر 125 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 0963 مورخ 96/01/30 آقای رســول صرامی فروشانی  فرزند 
غالمرضا  بشماره کالســه 5549 و به شماره شناســنامه 1681 صادره به شماره 
ملی 1141253917 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134 مترمربع از پالک 
1734 فرعی از 85  اصلــی واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 39026 مورخ 91/04/31 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 6693 مورخ 95/11/28 خانم شــهربانو حدادیان خوزانی  فرزند 
یوسف  بشماره کالسه 1234 و به شماره شناســنامه 145 صادره به شماره ملی 
1141519720 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/80 
مترمربع از پــالک 519 و 518 فرعی از 107  اصلی واقع در صحــرای بابا فضلگاه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 73871 مورخ 62/05/07 دفترخانه 

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

46- رای شماره 6694 مورخ 95/11/28 آقای محسن رحمتی اندانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 1235 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 1141515709 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/80 مترمربع از پالک 
519 و 518 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 73871 مورخ 62/05/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

47- رای شــماره 0856 مورخ 96/01/28 آقای ســیروس شــفیعی  فرزند فتح اهلل  
بشماره کالســه 0318 و به شــماره شناســنامه 14441 صادره به شــماره ملی 
1140517791 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهالی ثمنیه اعیانی 
به مســاحت 252 مترمربع از پالک 3 الــی 9 و 12 و 13  فرعــی از 158  اصلی واقع 
در صدرآباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواســطه از مالک رسمی 
شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 81 دفتر 481  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
48- رای شماره 6634 مورخ 95/05/23 خانم جمیله توکلی دینانی  فرزند مصطفی  
بشــماره کالســه 0143 و به شــماره شناســنامه 2083 صادره به شــماره ملی 
1140743147 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
190 مترمربع از پالک 529 فرعی از 111  اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 152485 مورخ 83/06/04 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

49- رای شماره 1672 مورخ 96/02/17 خانم فاطمه زهرا کریمی اندانی  فرزند علی 
اصغر  بشماره کالسه 1121 و به شماره شناسنامه 1130357619 صادره به شماره 
ملی 1130357619 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مســاحت 190 مترمربع از پالک 529 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23909 مورخ 95/07/19 دفترخانه 73 مالحظه و 

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

50- رای شــماره 1673 مورخ 96/02/17 آقای امیرحســین عابدی اندانی  فرزند 
قدیرعلی  بشماره کالسه 0145 و به شــماره شناسنامه 408 صادره به شماره ملی 
1287795110 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
190 مترمربع از پالک 529 فرعــی از 11  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 152485 مورخ 83/06/04 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

51- رای شماره 8289 مورخ 95/12/28 خانم هاجر مجیری  فرزند اصغر  بشماره 
کالسه 0957 و به شماره شناســنامه 2978 صادره به شماره ملی 1142257975 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 185/35 مترمربع از 
پالک 379 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6053 مورخ 95/09/19 دفترخانه 388 مالحظه و 

محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
52- رای شماره 8290 مورخ 95/12/28 آقای مهدی ملک زاده  فرزند بهرام  بشماره 
کالسه 0958 و به شــماره شناسنامه 733 صادره به شــماره ملی 1141149419 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 185/35 مترمربع از 
پالک 379 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6053 مورخ 95/09/19 دفترخانه 388 مالحظه و 

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

53- رای شماره 0986 مورخ 96/01/30 آقای اصغر خوش اخالق ورنوسفادرانی  
فرزند عباس  بشماره کالسه 1188 و به شماره شناسنامه 12545 صادره به شماره 
ملی 1140124161 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 418 مترمربع 
از پالک 2526/1  فرعــی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 26669 مورخ 36/05/22 دفترخانه 301 و سند 23272 
مورخ 95/11/28 دفترخانه 301 و سند 20629 مورخ 94/04/08 و سند 36069 مورخ 
80/06/29 دفترخانه 46 و سند 40510 مورخ 60/02/15 دفترخانه 61 و سند 33831 

مورخ 56/05/22  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 8247 مورخ 95/12/28 خانم افســانه نجفی خوزانی  فرزند رحیم  
بشماره کالســه 0432 و به شــماره شناســنامه 507843 صادره به شماره ملی 
181560293 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به 
مساحت 180 مترمربع از پالک 101  اصلی واقع در آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 231201 مورخ 94/12/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

55- رای شــماره 8246 مورخ 95/12/28 آقای محمد صادق حسین زاده خوزانی  
فرزند بهمن  بشماره کالسه 0440 و به شماره شناسنامه 1270391526 صادره به 
شماره ملی 1270391526 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 180 مترمربع از پالک 101  اصلی واقع در آدریان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 231201 مورخ 94/12/19 دفترخانه 73 مالحظه 

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

56- رای شماره 8129 مورخ 95/12/25 آقای روح اهلل شجاعی ورنوسفادرانی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 1349 و به شــماره شناسنامه 523 صادره به شماره ملی 
1141242508 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/35 
مترمربع از پالک 193 فرعی از 121  اصلی واقع در صحرای گارسله بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر ارائه قولنامه از فهیمه انوری طی سند 66072 مورخ 87/03/26  

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

57- رای شماره 8130 مورخ 95/12/25 خانم فهیمه انوری ورنوسفادرانی  فرزند 
یداله  بشماره کالسه 0885 و به شماره شناســنامه 16728 صادره به شماره ملی 
1142382001 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/35 
مترمربع از پالک 193 فرعی از 121  اصلی واقع در صحرای گارسله بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 66073 مورخ 87/03/26  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 7967 مورخ 95/12/23 آقای عباس انصــاری فرزند صفرعلی  
بشــماره کالســه 0911 و به شــماره شناســنامه 1655 صادره به شــماره ملی 
1289665788 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 63/80 مترمربع از پالک 
1539 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 

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

59- رای شماره 1050 مورخ 96/01/31 آقای بیژن مجیری فرزند علی اکبر  بشماره 
کالسه 1104 و به شماره شناسنامه 27 صادره به شماره ملی 1142203158 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138/90 مترمربع از پالک 13 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه  439 دفتر 117 سند 91005 مورخ 71/04/30 دفترخانه 73  مالحظه 

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

60- رای شــماره 1049 مورخ 96/01/31 خانم نســرین هوازاده جوآبادی  فرزند 
عباس  بشــماره کالسه 5136 و به شــماره شناســنامه 25 صادره به شماره ملی 
1142205479 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/90 
مترمربع از پالک 13 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه  439 دفتر 117 ســند 91069 مورخ 71/07/05 

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

61- رای شــماره 0852 مورخ 96/01/28 خانم همدم رحمتــی اندانی  فرزند کاظم  
بشماره کالسه 0345 و به شماره شناسنامه 88 صادره به شماره ملی 1286570433 
نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 232/96 مترمربع از پالک  

88  اصلی واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواسطه از مالک رسمی رحیم رحمتی  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شــماره 1020 مورخ 96/01/30 آقای عبدالحسین لطفی فروشانی  فرزند 
ابوالقاسم  بشماره کالسه 0985 و به شماره شناسنامه 126 صادره به شماره ملی 
1141550660 نسبت به ششدانگ یکباب کارخانه به مساحت 796/20 مترمربع از 
پالک  256 فرعی از 119  اصلی واقع در صحرای بیرون آب ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 157 دفتر 151 سند 3623 مورخ 

91/09/22 دفترخانه 388   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 0890 مورخ 96/01/28 آقای محسن ســیاهمرد خوزانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1168 و به شــماره شناسنامه 9209 صادره به شماره 
ملی 1142316866 نسبت به ششدانگ یکباب مغاره به مساحت 31/95 مترمربع از 
پالک  285 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک مــوش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13716 مورخ 93/11/08 دفترخانه 322  مالحظه 

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

64- رای شــماره 1015 مورخ 96/01/30 آقای حســن نوروزی فروشانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 0233 و به شــماره شناســنامه 1495 صادره به شماره ملی 
1141285398 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 207/55 مترمربع از پالک  

1827 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 226664 مورخ 93/11/15 دفترخانه 73 سند 226510 مورخ 93/11/07 

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

65- رای شماره 1178 مورخ 93/11/18 خانم ماه بیگم براتی  فرزند رجبعلی  بشماره 
کالسه 1178 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 5759704583 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 189/35 مترمربع از پالک  318 فرعی از 107  اصلی 

واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 97133 مورخ 75/12/25 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
66- رای شــماره 0853 مــورخ 96/01/28 آقای ســید عباس دادور  فرزند ســید 
الیاس  بشماره کالسه 1663 و به شماره شناســنامه 1130 صادره به شماره ملی 
5558776625 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 132مترمربع از پالک  829 

فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 441 دفتر 613  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شــماره 6273 مورخ 94/10/29 خانم عصمت تیمــوری جرکانی فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0696 و به شماره شناسنامه 920 صادره به شماره ملی 
1140846086 نسبت به ســه دانگ یکباب خانه  به مســاحت  174/30  مترمربع از 
پالک  15 فرعی از 99  اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 75330 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 6272 مورخ 94/10/29 آقای رجبعلی تیموری جروکانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0407 و به شماره شناسنامه 35 صادره به شماره ملی 
1142191400 نسبت به سه دانگ یکباب خانه  به مساحت  174/30  مترمربع از پالک  
15 فرعی از 99  اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 75330 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
69- رای شــماره 1894 مورخ 96/02/23 آقــای محمود احمــدی خوزانی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 0853 و به شماره شناسنامه 2218 صادره به شماره ملی 
1141157969 نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی به 
مساحت  130 مترمربع از پالک  273/1 و 272  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای 
سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 162760 مورخ 

84/12/1 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 1893 مورخ 96/02/23 خانم عفت صفار نژاد فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0854 و به شماره شناســنامه 343 صادره به شــماره ملی 1141352672 
نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی به مساحت  130 
مترمربع از پالک  273/1 و 272  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 162760 مورخ 84/12/1 

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

71- رای شماره 0793 مورخ 96/01/27 آقای محســن حیدری فرزند غالمحسین  
بشماره کالسه 0339 و به شماره شناسنامه 1130074341 صادره به شماره ملی 
1130074341 نسبت به شش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت  33/60 مترمربع از 
پالک  3 الی 9 و 12 و 13  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی شــهرداری خمینی شهر مالحظه  و 

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

72- رای شــماره 7907 مورخ 95/12/22 عزت مســیبی خوزانــی فرزند رمضان  
بشــماره کالســه 0959 و به شــماره شناســنامه 4170 صادره به شــماره ملی 
1140196545 نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی 
به مساحت  271/58 مترمربع از پالک  19  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در در صفحه 467 و 470 دفتر 272 

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

73- رای شــماره 7908 مــورخ 95/12/22 خانم پروانه همدانیــان خوزانی فرزند 
عزیزاهلل  بشماره کالسه 0960 و به شماره شناسنامه 19700 صادره به شماره ملی 
1140196545 نسبت به  2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  وطبقه فوقانی به 
مساحت  271/58 مترمربع از پالک  19  فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در در صفحه 308 دفتر 663  مالحظه  و 

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

74- رای شماره 1000 مورخ 96/01/30 آقای محسن شــاه طوسی فرزند حسین 
علی  بشماره کالسه 0916 و به شماره شناســنامه 60003 صادره به شماره ملی 
1282432321 نسبت به شش دانگ یکباب کارگاه آهنگری به مساحت  1867 مترمربع 
از پالک91 اصلی واقع در تیرانچی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

94884 مورخ 91/10/21 دفترخانه 8  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 6694 مورخ 94/04/20 خانم زهرا کریمی اندانی فرزند ابوالقاسم  
بشــماره کالســه 5938 و به شــماره شناســنامه 358 صــادره به شــماره ملی 
1284804720 نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت  276/35 
مترمربع از پالک  436  فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند رسمی 215116 مورخ 91/11/02 دفترخانه 73   مالحظه  و محرز 

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

76- رای شــماره 6693 مورخ 94/04/20 آقای جواد رحمتی اندانی فرزند حســن  
بشماره کالســه 5936 و به شــماره شناســنامه 17582 صادره به شــماره ملی 
1140175191 نسبت به  3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت  276/35 
مترمربع از پالک  436  فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند رسمی 150279 مورخ 83/02/16 دفترخانه 73   مالحظه  و محرز 

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

77- رای شــماره 8257 مورخ 95/12/28 آقای سید حســن موسوی فرزند محمد  
بشماره کالســه 3426 و به شــماره شناســنامه 13416 صادره به شــماره ملی 

1140510347 نسبت 4 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه  به مساحت  151/50 
مترمربع از پالک  14  فرعی از 73  اصلــی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 88580 مورخ 74/11/11 دفترخانه 63 و سند 
15154 مورخ 86/11/06 و ســند 110832 مورخ 81/08/22 دفترخانه 63    مالحظه  

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

78- رای شــماره 8256 مورخ 95/12/28 خانم مریم شــفیعی اندانی فرزند عباس  
بشماره کالســه 3427 و به شــماره شناســنامه 21319 صادره به شــماره ملی 
1140212745 نسبت 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه  به مساحت  151/50 
مترمربع از پالک  14  فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 88580 مورخ 74/11/11 دفترخانه 63 و سند 16387 

مورخ 74/11/11 و دفترخانه 63  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 0800 مورخ 96/01/27 خانم نازنین بیگم عسگری فروشانی فرزند 
ابوالقاسم  بشماره کالسه 1295 و به شماره شناسنامه 9952 صادره به شماره ملی 
1140475517 نسبت شش دانگ یکباب خانه قدیمی  به مساحت  150/50 مترمربع 
از پالک  1501  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 43965 مورخ 66/11/12 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 0836 مورخ 96/01/28 خانم بتول رجبی فروشــانی فرزند علی  
بشماره کالســه 1343 و به شــماره شناســنامه 11506 صادره به شــماره ملی 
1140491237 نســبت شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت  143/30 مترمربع از 
پالک  808 مجزی از 983  فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 139520302006004029 مالحظه و 

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

81- رای شــماره 0988 مــورخ 96/01/30 آقای محمد جعفری پــور فرزند اصغر  
بشماره کالسه 1447 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1111052387 
نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  161/98 مترمربع از پالک  342  فرعی از 90  
اصلی واقع در جالل آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

310 دفتر 478 از مالک رسمی عبدالرضا هادیان مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 8269 مورخ 95/12/28 آقای محمود حاجیان فروشــانی فرزند 
حسین  بشماره کالسه 1536 و به شــماره شناســنامه 72 صادره به شماره ملی 
1141550121 نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  218/61 مترمربع از پالک  
715  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 521 دفتر 19 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 0987 مورخ 96/01/30 آقای حســن هادیان قلعه مهرنجان فرزند 
عبدالرضا  بشماره کالسه 1476 و به شــماره شناسنامه 20 صادره به شماره ملی 
1111175586 نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  297/18 مترمربع از پالک  
342  فرعی از 90  اصلی واقع در جالل آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 310 دفتر  478 از مالک رســمی عبدالرضا هادیان مالحظه و 

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

84- رای شماره 0980 مورخ 30//96/01 آقای احمد نوریان کوشکی فرزند عباس  
بشماره کالسه 1478 و به شماره شناسنامه 41 صادره به شماره ملی 1142064913 
نسبت شش دانگ یکباب خانه به مساحت  297/17 مترمربع از پالک  342  فرعی از 90  
اصلی واقع در جالل آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

310 دفتر 478 از مالک رسمی عبدالرضا هادیان مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 2144 مورخ 96/02/29 خانم فاطمه جلیلی  فرزند علی  بشــماره 
کالسه 0175 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 4172572146 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  157/30 مترمربع از پالک  515  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

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

86- رای شماره 2143 مورخ 96/02/29 آقای حسین جلیلی  فرزند نادعلی  بشماره 
کالسه 1607 و به شماره شناسنامه 102 صادره به شماره ملی 4171531977 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  157/30 مترمربع از پالک  515  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

وکالتنامه 129422مورخ 88/12/03 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شــماره 6745 مورخ 95/11/29 آقای روح اهلل پیمانی فروشــانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1258 و به شــماره شناسنامه 1743 صادره به شماره 
ملی 1141139731 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  190  
مترمربع از پالک  1341  فرعــی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراه کوه 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 131 دفتر 682  مالحظه 

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

88- رای شماره 6746 مورخ 95/11/29 خانم محبوبه حق ورد  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1259 و به شماره شناســنامه 1914 صادره به شماره ملی 1141187795 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  190  مترمربع از پالک  
1341  فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 128 دفتر 682  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
89- رای شماره 6738 مورخ 95/11/29 خانم زبیده قاسمی  فرزند فتحعلی  بشماره 
کالسه 1318 و به شماره شناســنامه 3998 صادره به شماره ملی 1140560581 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت  29/90  مترمربع از پالک  336 و 337  
فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جــاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 25883 مورخ 88/10/3 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

90- رای شــماره 7867 مــورخ 95/12/21 آقای علی کریمی فرزند قدیر بشــماره 
کالسه 1167 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 1142158802 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  158/44  مترمربع از پالک  1444 فرعی از 88  
اصلی واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

221 دفتر 440 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 2019 مورخ 96/02/26 آقای قاســمعلی هوازاده جوآبادی فرزند 
حمزه علی بشماره کالسه 0267 و به شــماره شناسنامه 26 صادره به شماره ملی 
1142182861 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  119/40  مترمربع از پالک  
39 فرعی از 99  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

43077 مورخ 87/08/25 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 2615 مورخ 96/02/30 خانم ماه بیگم هوازاده جوآبادی فرزند 
حسینعلی بشماره کالسه 4107 و به شماره شناســنامه 25 صادره به شماره ملی 
1142182851 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  121/80  مترمربع از پالک  
39 فرعی از 99  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

19758 مورخ 89/02/09 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 2567 مورخ 96/02/30 خانم زهرا حاجی حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند رضا بشماره کالسه 3603 و به شماره شناسنامه 1671 صادره به شماره ملی 
1141253811 نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت  134/28  مترمربع از 
پالک  1903 فرعی از 87  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثت در صفحه 543 دفتر 430 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شــماره 3131 مورخ 95/03/12 آقای علی محمد میران ورنوســفادرانی 
فرزند محمدعلی بشــماره کالسه 3653 و به شماره شناســنامه 14805 صادره به 
شماره ملی 1815589558 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت  129/55  مترمربع از پالک  1903 فرعی از 
87  اصلی واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 115794 مورخ 
83/06/29 دفترخانه 63 ثبت در صفحات 45 و 7 و 328 و 43 دفاتر 343 و 182 و 27 

و 274 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 3130 مورخ 95/03/12 خانم زهرا امیرخانی ورنوسفادرانی فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 3652 و به شماره شناسنامه 365 صادره به شماره ملی 
1141047111 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت  129/55  مترمربع از پالک  1903 فرعی از 87  اصلی واقع در  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11594 مورخ 83/06/29 دفترخانه 
63 ثبت در صفحات 45 و 7 و 328 و 43 دفاتر 343 و 182 و 27 و 274 امالک   مالحظه 

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

96- رای شــماره 0953 مورخ 96/01/29 آقای مجتبی قورچانــی خوزانی فرزند 
مرادعلی بشماره کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 14388 صادره به شماره ملی 
1140517260 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  136/26  
مترمربع از پالک  453 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 13 دفتر 299 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 0952 مــورخ 96/01/29 خانــم زهرا ابراهیمــی خوزانی فرزند 
عبداهلل بشماره کالســه 0102 و به شماره شناســنامه 108 صادره به شماره ملی 
1141725622 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  136/26  
مترمربع از پالک  453 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 247 دفتر 23 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شماره 8106 مورخ 95/12/24 آقای براتعلی حاجی محمد هاشمی فرزند 
حیدر بشماره کالسه 1382 و به شماره شناســنامه 10106 صادره به شماره ملی 
1140477064 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193/30  
مترمربع از پالک  234 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141249 مورخ 95/10/18 دفترخانه 63  

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

99- رای شــماره 8105 مورخ 95/12/24 خانم ماه بیگم صرامی فروشانی فرزند 
احمد بشماره کالسه 1463 و به شماره شناســنامه 10157 صادره به شماره ملی 
1140477579 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت  193/30  
مترمربع از پالک  234 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141249 مورخ 95/10/18 دفترخانه 63  

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

100- رای شماره 8094 مورخ 95/06/28 آقای حسین یزدی خوزانی فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 3255 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 1141646978 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مساحت  154/38  مترمربع از پالک  176 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 63 دفتر 569  

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

101- رای شماره 2435 مورخ 96/03/02 آقای حیدر ســعیدی  فرزند رمضانعلی 
بشماره کالســه 0829 و به شــماره شناســنامه 12198 صادره به شــماره ملی 
1140120557 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت  665/28 مترمربع 

از پالک 104  اصلی واقع در اصغرآباد کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
مع الواسطه از مالک رســمی براتعلی حاجیان ثبت در صفحه 52 دفتر63 مالحظه و 

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

102- رای شــماره 2547 مورخ 96/03/04 خانم صدیقــه میرزائی خوزانی  فرزند 
قدیرعلی بشماره کالسه 0196 و به شماره شناسنامه 2697 صادره به شماره ملی 
1141264102 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت  172/40 
مترمربع از پالک 78 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 234569 مورخ 96/02/30 مالحظه و 

محرز گردیده است
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/07
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/3/21 

م الف: 3758 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر نبی اله یزدانی 

مفادآرا)نوبت دوم(
صادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی وبر حســب ماده 3قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی برتایید انتقال 
عادی ویاســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت به فاصله 15روزآگهی  می 
شودتاشخص یااشخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارندازتاریخ اولین انتشارآگهی ظرف 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تســلیم 
اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی 
برطرح دعوی اقدام نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود ودرصــورت انقضامهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد وصدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139660302031000041-96/2/10 موقوفه وراث خاتون وشــوکت 
یادگاری نائینی وزینب کبیرزاده به تولیت اداره اوقاف وامورخیریه نائین نســبت به سه 
دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه پالک ثبتی 965  اصلی واقع در نائین 
بخش1  ثبت نائین به مساحت  ششــدانگ313/50 متر مربع وقف ازطرف وراث یادگاری 

وکبیرزاده 
2-رای شــماره 139660302031000042-96/2/10 آقای عبدالحسین پهلوان صفائی 
نائینی فرزند حجی اسماعیل نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه پالک 
ثبتی 782 اصلی واقع در نائین بخش1  ثبت نائین به مساحت  ششدانگ 564/70  متر مربع 

خریداری مع الواسطه از وراث مصطفی علوی نائینی بصورت عادی 
3-رای شــماره 139660302031000043-96/2/10 آقای عبدالحسین پهلوان صفائی 
نائینی فرزند حجی اسماعیل نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب باغ پالک ثبتی 
800 اصلی واقع در نائین بخش1  ثبت نائین به مساحت  ششــدانگ 1279/25  متر مربع 

خریداری مع الواسطه از وراث مصطفی علوی نائینی بصورت عادی 
4- رای شــماره 139660302031000044-96/2/10 آقــای ابوالفضل برزگری نائینی  
فرزند  تقی نسبت به شش سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 485  
اصلی واقع در نائین بخش1  ثبت نائین به مساحت ششدانگ  714/55 متر مربع خریداری 

از وراث سید باقر آقازاده بصورت عادی
5-رای شــماره 139660302031000045-96/2/10 خانم پروین شرعی نائینی فرزند 
ولی اله نسبت به ششــدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 2858 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 حوزه ثبت نائین بمساحت 172 ص خریداری عادی از وراث 

غالمرضا محمدی وماشاءاله بنده علی
6- رای شماره 139660302031000046-96/2/10 خانم بهاره سلطانی محمدی فرزند 
علی نسبت به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه  احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 3117 اصلی 
واقع در محمدیه بخش 2 حوزه ثبت نائین بمساحت 88 مترمربع خریداری از فاطمه سلطانی 

وحسین صیامی بصورت عادی و خریداری رسمی از وراث حسین رنجبر
7- رای شماره 139660302031000048-96/2/11 آقای فتح اله پوربافرانی فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی درقســمتی ازپالک 19628 اصلی واقع 
دربافران بخش 2 حوزه ثبت نائین بمساحت 310/18 مترمربع خریداری رسمی ازوراث 

حسن حمیدپور
8- رای شماره 139660302031000049-96/2/11 آقای اسمعیل اسدی اسدآباد فرزند 
حیدر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت ششدانگ 402/60 
مترمربع به پالک ثبتی ص240 فرعی از 4129 اصلی واقع درروســتای اســدآباد بخش 

3 حوزه ثبت نائین خریداری ازوراث حاجی اسدی وخانم زینب اسدی بصورت عادی
9- رای شــماره 139660302031000050-96/2/11 خانم بی بی جان اســمعیلی بالن 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب خانه بمساحت ششدانگ 402/60 
مترمربع به پالک ثبتی 240 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسدآباد بخش 3 حوزه 

ثبت نائین خریداری ازوراث حاجی اسدی وخانم زینب اسدی بصورت عادی
10- رای شماره 139660302031000051-96/2/11  آقای محمد اسمعیلی قیوم آبادی 
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 
497 اصلی واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 

192/70 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از عیسی باقری مالک رسمی
11- رای شماره 139660302031000052-96/2/11 آقای حسن صادقیان فرزند محمد 
نسبت به ششــدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی در قســمتی از پالک ثبتی 286 اصلی 
واقع درمزرعه کالچو بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نائین بمساحت 572/80 مترمربع 

خریداری از محمد صادقیان تمنانی بصورت عادی
12- رای شماره 139660302031000053-96/2/11 آقای رضا حیدری رسول آبادی 
فرزند احمد نسبت به ششــدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی درقســمتی از پالک ثبتی 
243 اصلی واقع درروستای رسول آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نائین بمساحت 

362/55 مترمربع خریداری ازمریم حیدری بصورت عادی
13- رای شــماره 139660302031000054-96/2/11 خانم زهــراء میرزازاده انارکی 
فرزند حسین نسبت به 63 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ وثمنیه اعیانی 36 سهم مشاع 
از 72 سهم ششدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 20 اصلی واقع درانارک بخش 4 ثبت نائین 
بمساحت ششدانگ 562/35 مترمربع خریداری عادی از احمد عابدی وتابنده ومحمد علی 

برادران ووراث فتح اله قره خانی
  تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/23

  تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/3/7،  م الــف: 72 مهیمن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نائین

   مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی مفاد آراء)قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی (هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیئت حل اختالف مســتقر در ثبت جوشقان 
صادر گردیده ودر اجــرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور 
اعتراض دارند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
جوشقان مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد.
1- رای شماره 139660302119000007 مورخ  1396/01/27- خانم حلیمه خاتون خراط 
فرزند غالمحسین به شماره ملی 1260860000 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک شماره 1123 فرعی  از 21  اصلی به مساحت 807/7 متر مربع واقع در کامو 

خریداری شده از اقای محمود مومن فرزند احمد آقا بصورت قولنامه عادی.
2- رای شــماره 139660302119000008 مــورخ  1396/01/27- آقای محمود مومن 
فرزند احمد اقا به شماره ملی 1262573432 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک شماره 1123 فرعی  از 21  اصلی به مساحت 807/7 متر مربع واقع در کامو 
خریداری شده از وراث اقای محمد کبابی ابیانه فرزند زین العابدین بصورت قولنامه عادی.
3- رای شماره 139660302119000021 مورخ  1396/02/04- آقای سعید رحمانی پور  
فرزند قربانعلی به شماره ملی 1263540589 ششدانگ خانه مخروبه پالک شماره 527 
فرعی  از 21  اصلی  به مســاحت 205/72 متر مربع واقع در کاموخریداری شده ازوراث 
فاطمه سلطان رحمانی فرزندعلی اکبر و اقای محمدآقا رحمانی فرزند قاسمعلی بصورت 

قولنامه عادی.
4- رای شماره 139560302119000235 مورخ  1395/12/23- آقای حمیدرضا راونجی  
فرزند غالمحسین به شماره ملی 1260472884 ششدانگ انبار و طویله مفروزی از  پالک 
شماره 602 فرعی  از یک  اصلی  به مساحت 51/76 متر مربع واقع در جوشقان خریداری 

شده بصورت عادی ازوراث اقایان محمود و مسعود همایونی.
5- رای شــماره 139560302119000238 مورخ  1395/12/22- خانم فاطمه رحمانی  
فرزند احمد اقا به شــماره ملی 1262588804 هشت سهم مشاع از پانزده سهم ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 34 فرعی  از68  اصلی  به مســاحت 883/28 متر مربع واقع در 

کاموخریداری شده بصورت عادی ازخانم بتول عزیزان.
6- رای شماره 13966030211000006 مورخ  1396/01/27- اقای محمود رضا زرگری  
فرزند شعبانعلی  به شــماره ملی 1262582865 ششــدانگ قطعه زمین مزروعی  پالک 
شماره 1944 فرعی  از یک اصلی به مساحت 693/83 متر مربع واقع درجوشقان خریداری 

شده بصورت عادی از آقای محمد یوسف ابیانه فرزند حسین.
7- رای شــماره 139560302119000234 مــورخ  1395/12/23- خانم زهرا رحمتی 
کاموئی  فرزند محمد به شــماره ملی 1262630282 چهار ســهم  مشــاع از یازده سهم 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور  پالک شــماره 814 فرعی  از 21  اصلی به مساحت 
322/72 متر مربع واقع در کاموخریداری شــده بصورت عــادی از علی ومحمد صادقی 

قهرودی فرزندان جعفر صادقی قهرودی. 
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    1396/03/
م الف:4558   حسین نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان                                                                                                    

مفاد آرا)نوبت دوم(
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
2/427 آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی برابر رای شماره 139560302028000198 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سکینه جعفری فشارکی فرزند عباسعلی بشــماره شناسنامه 42458 دارای کدملی 
1281521541 صادره از اصفهان در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت270.42 متر 
مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 44 فرعی از 438 اصلی واقع در روستای فشارک 
بخش 19 ثبت اصفهان خریداری مع الواســطه از مالک رسمی آقای سید حسین حسینی 
فشارکی فرزند مرحوم خداداد محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف: 4899 علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/07

ابالغ وقت رسيدگی
3/121 شماره ابالغنامه: 9610100351101798 شماره پرونده: 9609980351100171 
شماره بایگانی شعبه: 960193 خواهان بهاره فرهادیه دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مهدی کیانی و اصغر کیانی و ناصر کیانی و ملوک مجید و محمود غفاریان به خواســته 
الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شــماره 356 ارجاع و به کالســه 9609980351100171 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/4/28 و ســاعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6325 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)180 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/113  کالســه پرونده: 950889 شــماره دادنامه: 9609976793800355 - 96/2/16 
مرجع رسیدگی شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: محســن حاجی پور به 
نشانی اصفهان کوی سپاهان کوچه هشتم پالک 31 خوانده: 1- عبدالعلی وکیلی با وکالت 
آقای مصطفی فرســاد به نشــانی اصفهان اتوبان چمران خیابان استراق شمالی مجتمع 
الماس استراق طبقه دوم خواسته: مطالبه گردشــکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی آقای محسن حاجی پور بطرفیت عبدالعلی وکیلی با وکالت مصطفی 
فرساد و سید مجتبی رفی زاده بخواســته تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه دو 
فقره چک به مبلغ 150/000/000 ریال با کلیه خسارات تاخیر تادیه در هزینه های دادرسی 
بدوا صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر 
مصدق چکها و گواهی عــدم پرداخت بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانــده ردیف اول )آقای مصطفی 
فرساد( در جلسه رسیدگی مورخ 95/11/3 نســبت به امضاها ادعای تکذیب  داشته است 
حکم خود آن و با توجه به نظریه کارشناس محترم دادگستری مورخ 95/12/24 که مصون 
از اعتراض باقی مانده اســت لذا دعوی خواهان علیه خواندگان به نظر ثابت می رسد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک به شماره های 121155/2061669/44 مورخ 89/3/20 به عهده بانک ملت به 
مبلغ یکصد میلیون ریال و چک شــماره 227904 مورخ 1389/3/6 به عهده بانک اقتصاد 
نوین بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار تومان بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 36/000 
تومان بابت هزینه نشرآگهی و مبلغ 469/000 تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چکها 89/3/20 و 1389/3/6 لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم )ســید مجتبی رفی 
زاده( غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف: 6319 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)392 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

3/172 شماره: 941116 ش 9 به موجب رای شماره 224 تاریخ 95/2/6 حوزه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید اسدی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ســی و دو میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و یکصد و هفتاد هــزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل بــر مبنای تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت )94/9/14( لغایت تاریخ وصول و اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا.
مشخصات محکوم له: علیرضا حق شناس فرزند اصغر به وکالت ندا سادات میرحسینی 
به نشانی اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی ابتدای رزمندگان مجتمع خلیج فارس ط 
3 واحد9. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:5425 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)209 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالكيت

3/183 شــماره صادره: 1396/43/370380 - 1396/3/2 نظر به اینکه سند مالکیت 23/9 
حبه مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره: 5979 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان ذیل ثبت 244144 در صفحــه 284 دفتر امالک جلد 1102 به نــام فاطمه باقری 
رنانی فرزند جعفر تحت شــماره چاپی مسلســل 493410-93/د ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده اســت و بموجب ســند 83743-94/12/26 دفتر 112 اصفهان 3/859 حبه مشاع 
به شــهرداری اصفهان و طی ســند 27498- 95/2/11 دفتر 327 اصفهــان 13/26 حبه 
مشــاع به غیر انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده: 
25007447- 96/3/2  به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل 

شماره 48994 مورخ 96/3/1 به گواهی دفترخانه 112 اصفهان رسیده است مدعی است 
که ســند مالکیت آن به علت ربودن مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 7091  اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان

  )261 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/171 شماره دادنامه: 9509970351201695 شماره پرونده: 9309980351201162 
شماره بایگانی شــعبه: 931216 خواهان آقای عبدالخالق نادری بنی فرزند صفرعلی با 
وکالت آقای حجت اله تاجمیر ریاحی فرزند علیرضا به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت 
روبروی دادگستری ساختمان ماکان وکالی 5 طبقه 5 واحد53 خواندگان: 1- خانم شهین 
نریمانی زمان آبادی فرزند عباس 2- خانم زهرا نریمانی زمان آبادی فرزند عباس 3- آقای 
مهری نریمانی زمان آبادی فرزند عباس 4- خانم مهین نریمانی زمان آبادی فرزند عباس 
5- خانم مریم مامن پوش فرزند احمد 6- خانم اعظم مجملی رنانی فرزند عبداله 7- آقای 
احمدرضا نریمانی زمان آبادی فرزند عباس همگی به نشانی خ کاوه خ غرضی خ خردمند 
روبروی هنرستان پدر امالک بهسازان 8- آقای غالمحسین نریمانی زمان آبادی فرزند 
عباس به نشانی شهرســتان اصفهان خانه اصفهان فلکه نگهبانی طبقه فوقانی پیتزا پیتزا 
9- آقای غالمرضا نرمیانی زمان آبادی فرزند عباس به نشــانی مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 3- مطالبه خسارت 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دادخواست آقای عبدالخالق نادری بنی با وکالت آقای حجت ا... تاجمیر 
ریاحی به طرفیت آقایان غالم حســین نریمانی، زهرا، مهدی، مهین، شــهین، احمدرضا، 
غالمرضا شهرت همگی نریمانی و مریم مامن پوش و اعظم مجملی مبنی بر الزام خواندگان 
به انتقال شش دانگ پالک ثبتی 16916/175 بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام خسارت تاخیر 
در اجرای تعهد مطابق بند 7-6 از شروط ضمن مابیعه نامه به انضمام خسارات دادرسی 
نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی را نســبت به احمدرضا نریمانی و غالمحسین نریمانی 
مسترد کرده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان نسبت به خواندگان مزبور صادر و اعالم می گردد. و نسبت به سایر خواندگان 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص مســتندا به مواد 10، 219، 220 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر الزام خواندگان به انتقال 63 حبه از ششدانگ پالک ثبتی 14916/175 بخش 
5 ثبت اصفهان به نسبت مالکیت ایشان و به همچنین نسبت به پرداخت جمعًا 6/100/000 
ریال خسارت دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص دادخواست آقای 
غالم حسین نریمانی با وکالت اقای سیدرضا طباطبائی منش به خواسته مطالبه تتمه ثمن 
معامله مانده سهم وی از مبابعه نامه 1073 مورخ 91/2/10 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه نظر به اینکه پرداخت تتمه ثمن معامله منوط به انتقال ســند بوده و حســب 
مندرجات ذیل مبایعه نامه نیز پرداخت ثمن منوط به ارائه نامه آزادی سند از سوی طلبکار 
است در حالی که سهم خواهان حسب پاسخ استعالم ثبتی سهم خواهان در وثیقه قرار دارد 
و در خصوص دادخواست آقای ســیدرضا طباطبائی منش به وکالت از آقای غالمرضا 
نریمانی و خانم مریم مامن پوش به خواسته فوق نظر به این که دلیل سمت ابرازی از سوی 
وکیل مارالذکر وکالت نامه های رسمی پیوست دادخواســت بوده که به موجب آن غالم 
حســین نریمانی به وکالت از خواهان های اخیرالذکر وکالت به وکیل رسمی دادگستری 
اعطا کرده ولی وکالتنامه های رسمی ابرازی فاقد وکالت در طرح دعوا می باشند لذا وکیل 
رسمی دادگستری ذی سمت در طرح دعوا نبوده و مستندا به ماده 2 و بند 5 ماده 84 قانون 
آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان های فوق الذکر را صادر و اعالم می  گردد. 
رای صادره  نسبت به محکومیت غالمحسین نریمانی و قرار رد دعوی حضوری و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و 
نسبت به محکومیت سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اســتان 
 اصفهان می باشــد. م الف: 5470 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)607 کلمه، 6 کادر(

اعالم مفقودی  جواز
جواز ســالح شــکاری دو لــول ســاچمه زنــی مدل 
کوســه کالیبــر 12 بــه شــماره 4400803 ســاخت 
ترکیــه بــه نــام محمــد زارع بهــرام آبــادی مفقود 
 گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 

شماره های تماس: 09162024931 و 09906460863 
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روزه خواری به تنهایی در هیچ یک از قواعد قانون مجازات، 
مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. بنابراین هر چند از منظر 
شرعی، روزه خواری بدون عذر شرعی حرام است، اما چنانچه 
یک فرد، چه با عذر شــرعی و چه بدون عذر شــرعی، روزه 
نگیرد، هیچ گونه جرمی از نظر قانــون مجازات انجام نداده 
است؛ اما تظاهر به روزه خواری در مأل عام، از نظر قانون جرم 

قلمداد می شود.
هر ساله با نزدیک شدن به ماه رمضان، نیروی انتظامی و قوه 
قضائیه بیانیه هایی درخصوص برخــورد با روزه خواران در 
اماکن عمومی منتشر می کنند، امسال هم نیروی انتظامی 
طی بیانه ای اعالم کرد که تمام رانندگان و سرنشینان وسایل 
نقلیه اعم از عمومی و شــخصی، موظف بــه رعایت حرمت 
ماه مبارک رمضان هســتند و باید از هرگونه تظاهر به روزه 
خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات مذهبی 

اجتناب کنند.
در متن این پیام آمده است:

بار دیگر ماه مبــارک رمضان، ماه میهمانی خدا فرا رســید 
و مردم خداجــو و مومن آماده شــدند تــا ادب حضور در 
 ضیافت پروردگار را ســرمایه خوشبختی دنیا و آخرت خود 

سازند.
انتظار می رود برای تقویت مراتب خویشــتنداری، تحکیم 

پیوندهای ایمانی و گسترش ارزش های اخالقی، هنجارهای 
دینی و به ویژه عفاف و حجاب در محیط های عمومی با دقت 
بیشتری از سوی همگان رعایت شود. بدیهی است با معدود 
افرادی که احتماال به نحو مشــهودی هنجارشکنی کنند، 

برخورد قانونی الزم صورت خواهد گرفت.
براساس احکام نورانی اسالم، مسافران و بیماران از روزه داری 
معاف هستند؛ لیکن الزم اســت تمام کسانی که دارای عذر 
شرعی هستند، از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات در 

مأل عام خودداری کنند.
متصدیــان هتل هــا، میهمان پذیرها، رســتوران های بین 
راهی، پایانه ها، فرودگاه ها و ایســتگاه های راه آهن، با اخذ 
مجوز از مراجع ذی ربط و ضمن رعایت شــئون اســالمی و 
 پوشــش فضای خود، می توانند به مســافران ارائه خدمت

 کنند.
 سایر رســتوران ها و مراکز پذیرایی، از اذان صبح تا هنگام 

افطار حق پذیرایی از مشتریان را ندارند.
نیروی انتظامی به ارتقای امنیت معابر، بوستان ها و  تسهیل 
در رفت و آمد وسایل نقلیه، به ویژه در زمان افطار و شب های 
قدر توجه کرده و اقدامــات الزم را در ایــن زمینه به عمل 

خواهد آورد.
در بخش پایانی این پیام چنین آمده است:

شایسته اســت با عنایت به فضای معنوی و آکنده از خیر و 
برکت ماه مبارک رمضان، همه مومنان و باورمندان به رحمت 
واسعه الهی، در این ماه عزیز در راستای خیرخواهی، تشویق 
به عمل صالح و از جمله نیکوترین آنها »عمل به فریضه واجب 
امر به معروف و نهی از منکر« بیش از پیش گام بردارند؛ چرا 
که امر کردن به معروف و بازداشتن از منکر، چنان که خداوند 
متعال وعده فرموده اســت، ضامن بقــای جامعه و موجب 

سعادتمندی و رستگاری مومنان خواهد بود.
نماینده مردم نجف آبــاد، تیران و کرون مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن مجازات روزه خواری 
برای مبارزه با روزه خواران، پاســخگوی تنهــا 5 درصد از 
ناهنجاری های این بخش خواهد بود،گفــت: برای مبارزه 
با روزه خواری، اقدامات فرهنگی بایــد در اولویت حل این 

مسائل قرار گیرد.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه 95درصد اقدامات در بســتر 
مسائل فرهنگی پاسخگوست،تصریح کرد: در بخش مبارزه با 
روزه خواری و تاثیرگذاری بیشتر در میان مردم، بهتر است 
با اقدامات فرهنگی، ناهنجاری ها و بی حرمتی به ارزش ها 
را کاهش دهیــم؛ در غیر این صورت فقــط با درنظرگرفتن 

مجازات، مشکل اصلی حل 
نمی شود.

ابوترابــی ادامــه داد: البته 
درنظر گرفتن مجازات برای 
افرادی که ممکن اســت با 
هدف خاصــی در مأل عام 
روزه خــواری کنند، امری 
ضــروری بوده تــا موجب 
ارتقــای امنیــت اخالقی 
و ایجاد امنیــت پایدار در 

جامعه شود.
در بســیاری از مواقــع بنا 
به نظــر قاضــی و وضعیت 
متنبه شدن متهم، مجازات 
روزه خــواری را می توان از 
 شالق به جزای نقدی تغییر 

داد.
مــاده 638 قانــون مجازات اســالمی می گویــد: هرکس 
علنــا در انظار عمومــی و معابــر تظاهر به عمــل حرامی 
کند، عالوه بــر کیفر عمل، بــه حبــس از 10 روز تا 2 ماه 
یا تــا 74 ضربه شــالق محکوم مــی شــود و در صورتی 
که مرتکب عملی شــود که نفــس آن عمــل دارای کیفر 
نیســت اما عفت عمومــی را جریحــه دار می کنــد، فقط 
 به حبــس از 10 روز تا 2 مــاه یا 74 ضربه شــالق محکوم 

خواهد شد.
روزه خواری نیز مصداق همین قانون اســت. با روزه خواران 
در مأل عام برخورد می شود؛ کسانی که اقدام به روزه خواری 
در مأل عام می کنند، به 10 روز تا 2 ماه حبس و یا 74 ضربه 

شالق محکوم می شوند.

یادداشت
کشف بیش از 140 کیلوگرم تریاک

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران در بازرسی از 
یک دستگاه کامیون کشنده، 140 کیلو و 600 گرم تریاک کشف کردند.

حادثه

با مسئوالن

مدیرکل اداره انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه 
این اداره آمادگی کامل جهــت پذیرایی از اهداکنندگان 
خون در استان اصفهان را دارد، خاطرنشان کرد: از مردم 
تقاضا داریم برای اهدای خون به مراکز اهدای خون استان 

اصفهان در ماه مبارک رمضان مراجعه کنند.
مجید زینلی در خصــوص اهدای خــون در ماه مبارک 
رمضان اظهار کرد: مراکز درمانی همیشــه نیاز به خون و 
فرآورده های خونی دارند؛ چرا که اتاق های عمل همیشه 
فعال اند و افرادی هستند که به اعمال جراحی و به تبع آن 

به خون نیاز دارند.
وی در رابطه بــا آمار خون گیری مراکــز اهدای خون در 
استان اصفهان در سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته 
128هزار واحد خون گیری در استان اصفهان داشتیم که 
نسبت به ســال 94 حدود 3 درصد افزایش داشت؛ با این 
تعداد واحد خون گیری در کل استان اصفهان تمام نیازهای 

مراکز درمانی در سال گذشته تامین شدند.
زینلی ادامه داد: آنچه مازاد بر نیاز مراکز درمانی در رابطه با 
فرآورده های خونی بود، در سال گذشته از اداره کل انتقال 
خون استان اصفهان به سایر استان های کشور فرآورده های 
خونی ارسال شــد تا ســایر هم وطنان هم بتوانند از این 

فرآورده ها برای ادامه زندگی استفاده کنند.
وی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان اقبال مردمی به اهدای 
خون بیشتر بوده است؛ به طوری که خون گیری در رمضان 
نسبت به ماه های قبل و بعد 15درصد افزایش پیدا می کند؛ 
در همین راستا اداره کل انتقال خون استان اصفهان، برای 
مراکز خون گیری خود در کل استان یک شیفت کاری در 

ماه رمضان اضافه می کند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان چادگان اظهار کرد: 
غبار روبی و عطرافشانی مســاجد درماه رمضان، همه ساله 
انجام می شود که امسال هم این کار با مشارکت مردم صورت 
گرفت. حجت االسالم عبدا... رضایی افزود: نشست با هیئت 
امنای مساجد جهت نظارت بر مسائل بهداشتی و ایمنی آن و 
همچنین برگزاری برنامه پرسش وپاسخ مسائل دینی، احکام 
قرآن و احکام روزه از برنامه هایی است که در این ایام با حضور 

روحانیان برگزارمی شود.
وی اظهار کرد: به مناســبت ایام ماه رمضان 50 مسجد در 
شــهرهای چادگان و رزوه وهمچنین روســتاهای بخش 
چناررود و بخش مرکزی غبارروبی شــد. گفتنی است که 

شهرستان چادگان دارای 75 مسجد و حسینیه است.

واژگونی یک دســتگاه خودروی وانت پیکان در کمربندی داران 
هفت مصدوم برجاگذاشــت. مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت 21 و 16 دقیقه جمعه شب 
به اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی اعالم شد و به دنبال آن 
واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به محل سانحه اعزام 
شدند. دکتر غفور راستین افزود: متاسفانه در این حادثه رانندگی 

هفت نفر شامل چهار زن و سه مرد مصدوم شد. 
وی بیان کرد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی 
اولیه در محل، به وسیله خودروی امدادی اورژانس به بیمارستان 

شهید رجایی داران منتقل شدند. 
داران در 135 کیلومتــری غــرب اســتان اصفهان قــرار دارد و 
سال گذشته 184 هزار و720 ماموریت از ســوی اورژانس 115 
 اصفهان انجام شد که از این تعداد، 57 هزار و 25 مورد، ماموریت 

تصادفی بود.

7 مصدوم در واژگونی وانت 
پیکان

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان گفت: اغلب مصالهای 
نماز جمعه استان اصفهان اســتاندارد نیست و متاســفانه در زمینه ساخت 
مصالهای نماز جمعه خوب کار نشده است. حجت االسالم محمدرضا صالحیان 
در گردهمایی مسئوالن نمازجمعه شهرهای شــمال استان اصفهان در آران 
و بیدگل اظهار داشت: حضور گردشــگر در ایران نباید فقط برای کسب سود 
اقتصادی باشد؛ بلکه ترویج فرهنگ اصیل اسالم و ایران باید در مرحله اول قرار 
داشته باشد. وی در ادامه با اشاره به ویژگی های مذهبی مردم آران و بیدگل و 
همچنین برگزاری باشکوه کیفی و کمی نماز جمعه در این شهر قرآنی، گفت: با 
وجود مرمت و بهسازی ساختمان قدیمی مصالی آران و بیدگل، اما این مصال در 
شأن مردم نیست. وی با اشاره به اینکه جلسات ستادهای نماز جمعه در شهرها 
باید به صورت مداوم و با برنامه ریزی انجام شود، تاکید کرد: بحث حضور پرشور 
مردم در نماز جمعه، حضور جوانان و بانوان و اقشار مختلف، باید مورد موشکافی 

اعضای شورا قرار گیرد.

 معلوالن بادرودی 
صاحب مسکن می شوند

استانداردسازی مصال های 
نماز جمعه اصفهان

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان نطنز گفت: تعداد 26 واحد از مسکن بهاران 
شهر بادرود، تحویل خانواده های معلوالن می شود. مهدی محبی اظهار کرد: با 
رایزنی های انجام شده، تعداد 26 واحد از مسکن مجتمع بهاران شهر بادرود، 
تحویل خانواده های دارای 1 و 2 معلول می شود. وی درخصوص تعداد واحدهای 
تحویلی افزود: از 26 واحد مجتمع بهاران، تعداد 16 واحد تحویل خانواده های دو 
معلولی و تعداد 10 واحد نیز به خانواده تک معلولی واگذار می شود. وی گفت: 10 
واحد تحویلی به خانواده های دارای 1 معلول، مشکل دریافت وام 100 میلیون 
ریالی دارند که با پیگیری های انجام شده و با کمک واحد مشارکت های مردمی 
بهزیستی و حضور خیرین،  تمهیداتی برای حل مشکل پرداخت سهم آورده 
مددجویان انجام شده است. وی تصریح کرد: پیشرفت پروژه بهاران بادرود 85 
درصد بوده است که امیدواریم با تسریع در روند ساخت و ساز و آماده سازی این 

مجتمع، به زودی شاهد تحویل این واحدها به مددجویان باشیم.

صادرات خون از اصفهان

 عطرافشانی مساجد چادگان 
به مناسبت ماه رمضان 

برگزاری گسترده ترین 
دوره  مجازی کشور توسط 

نهضت سواد آموزی

رییس سازمان نهضت سوادآموزی، از برگزاری گسترده ترین دوره  مجازی کشور توسط سازمان نهضت سواد آموزی و جهاد دانشگاهی خبر داد. علی باقرزاده با اشاره 
به اینکه بیش از 54 هزار آموزش دهنده در دوره های توانمندسازی سازمان نهضت شرکت کرده اند، افزود: این فعالیت از گسترده ترین اقداماتی است که تاکنون در 
کشور انجام شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده مقرر است هر آموزش دهنده 126 نفر ساعت از طریق این سامانه  مجازی دوره ببیند.رییس سازمان نهضت 
سوادآموزی با بیان اینکه یک سوم فیلم های عمومی و تخصصی بارگذاری شده است، تصریح کرد: برای جلوگیری از ترافیک شبکه، از بارگذاری یکباره تمامی مطالب 
درسی خودداری کرده ایم و فیلم ها را به تدریج روی سایت قرار خواهیم داد. وی بیان کرد: آموزش دهندگان نباید هیچ هزینه ای بجز 38 هزار و 500 تومانی که در نظر 
گرفته شده، پرداخت کنند. باقرزاده با اشاره به اینکه 120 فیلم کوتاه از 300 فیلم تاکنون ارائه شده است، تصریح کرد: آموزش دهندگان باید این دوره ها را گذرانده و 

از تیر ماه ارزیابی شوند که با توجه به حجم مطالب می توان تاحدودی زمان را تغییر داد.

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهــان، در حاشــیه کارگاه آموزشــی اصــول و مبانی 
توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار، با اشــاره به وجود 
5/2میلیون خانوار زن پرست در کشــور گفت: این آمار در 
شــهر اصفهان به حدود 75هزار خانواده می رســد که عدد 
قابل توجهی بوده و باید برنامه ریزی الزم برای کمک کردن 
به این اقشار صورت گیرد. مسعود مهدویان فر با بیان اینکه 
گروه های مختلفــی در این آمار حضور دارنــد، عنوان کرد: 
گروه های مختلف از جمله زنان خودسرپرست، بی سرپرست 
و زنان سرپرست در این گروه قرار می گیرند که به هر دلیلی 
متکلف خانواده شده اند. وی با اشاره به تصویب الیحه راهبردی 
آموزش توانمندســازی و افزایش توانمندی زنان سرپرست 
خانوار در شهرداری اصفهان در ســال 93 عنوان کرد: ابعاد 
مختلف توانمندسازی زنان سرپرســت خانوار در این الیحه 

مدنظر قرارگرفته است.
مهدویان فر با بیان اینکه در سال جاری نیز 5 بازارچه دیگر 
برگزار خواهد شد، اظهار کرد: سال 96 مبلغ 5 میلیارد تومان 
به اقدامات تواناسازی زنان اختصاص پیداکرده که سعی داریم 
این مبلغ را در برنامه های مختلف مناطق متعدد هزینه کنیم. 
وی در ادامه به ایجاد 5 مرکز توانمندسازی از سال 94 تاکنون 
اشــاره کرد و گفت: اماکن ایجادشــده از جمله مراکز تغییر 
کاربری بوده است؛ در ســال جاری نیز اولین پروژه احداث 

مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در محله امیرعرب 
منطقه 12 خواهد بود.

وی در ادامه به صدور کارت منزلت برای زنان سرپرست خانوار 
اشاره کرد و افزود: حدود 800 کارت تاکنون صادر شده و در 
اختیار متقاضیان قرار گرفته است و تا خردادماه سال جاری 
نیز حدود دو هزار کارت جدید، چاپ و به زنان سرپرســت 

خانوار اهدا می شود.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهــان تاکید کــرد: صدور 10 هــزار کارت بــرای زنان 
سرپرست خانوار شــهر اصفهان در طول سال 96، از جمله 

هدف گذاری های دیگر ما در این سال است.

مسئول دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
اصفهان، درخصوص برنامه های این دانشگاه در ماه مبارک 
رمضان گفت: در لیالی قدر برای عموم مردم برنامه ای مفصل 
خواهیم داشت و مسجد دانشگاه اصفهان در این ایام، هر شب 
میزبان مردم و دانشجویان است.حجت االسالم والمسلمین 
میثم شریف اصفهانی اظهار داشت: در نمایندگی نهاد مقام 
معظم رهبری در دانشگاه اصفهان، در راستای فعالیت های 
فرهنگی مربوط به ماه رمضان، برنامه ریزی هایی انجام گرفته 
اســت. برنامه ای ویژه برای دانشــجویان در نظر گرفته ایم 
که در طول این ماه برگزار خواهد شــد. بــا حضور طالب 
دفتر نمایندگی نهــاد مقام معظم رهبــری در قم، در این 
مدت برنامه هایی مداوم در خوابگاه های دانشــجویی برای 
دانشجوایان برگزار می کنیم. مسئول دفتر نمایندگی نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان بیان کرد: جزء خوانی 
قرآن کریم در هر روز ماه مبارک رمضان به همراه تفسیر آن 
برای دانشجویان پسر و دختر به طور جداگانه و اختصاصی، از 
جمله برنامه ها در خوابگاه دانشجویی است. وی خاطرنشان 
کرد: امسال برنامه ای برای نهج البالغه در کنار قرائت قرآن 
و بحث افطار دسته جمعی را در خوابگاه ها خواهیم داشت. 
همچنین جلساتی برای بحث های اعتقادی ترتیب داده  شده 
است و عالوه بر این مشاوره توسط مبلغان به طور مجزا برای 
خواهران و برادران برگزار خواهیم کرد. شریف اصفهانی افزود: 

جلســاتی نیز برای هیئت علمی در نظر گرفته شده است. 
جلساتی پیرامون مباحث نظام سیاسی اسالم و تمدن اسالم 
برای اساتید دانشگاه در قالب ضیافت اندیشه   اساتید برای 
50 نفر از اعضای هیئت علمی در دو کالس 25 نفره برگزار 
می گردد. همچنین برای کارکنان دانشگاه، بعد از نماز ظهر و 
عصر در مسجد مصالی دانشگاه، عالوه بر برنامه جزء خوانی، 

سخنرانی با موضوع معاد خواهیم داشت. 
وی درخصوص فعالیت های هر دانشــکده بیــان کرد: هر 
دانشــکده ای به نوبه خود دارای برنامه ریزی است و هر 13 
دانشکده موجود در دانشــگاه به فعالیت های خود در این 

زمینه خواهند پرداخت.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان:

مصالی الغدیر دانشگاه اصفهان در ماه رمضان میزبان مردم و دانشگاهیان است

دانشگاهشهرداری

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبرداد:

حضور 7۵ هزار خانواده زن سرپرست در شهر اصفهان

در کنار محرومیت و مشکالت معیشتی عموم مردم ،دانش آموزان 
روســتاهای جرقویه علیا همچنان درمدارس چند پایه و مختلط 

تحصیل می کنند.
کمبود معلم وفضای آموزشــی اســتاندارد، پراکندگی روستاها، 
ناکافی بودن بودجه آمــوزش و پرورش، دو یا چند شــغله بودن 
معلمان و محرومیت خانواده ها ازجمله مشکالت این روستاها در 

120کیلومتری شرق اصفهان در منطقه کویری است.
اداره آموزش و پــرورش جرقویه علیــا، بــا 300 کارمند اداری 
و آموزشــی، دارای 18 مدرســه ابتدایی با جمعیت هــزار و 60 
دانش آموز، 11 مدرسه متوسطه اول با جمعیت 320 دانش آموز و 

5 مدرسه متوسطه دوم با جمعیت 650 دانش آموز است.

جرقویه علیا از کمبود معلم و 
فضای آموزشی رنج می برد

اعضای بیمار مرگ مغزی در اصفهان به سه بیمار نیازمند پیوند خورد.
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی 
الزهرای اصفهان گفت: اعضای رضا ترابی 40 ساله که در اثر تصادف 
دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده نوع دوستش در این 

مرکز برداشته شد.
مریم خلیفه ســلطانی افزود: کبد این بیمار مــرگ مغزی در مرکز 
آموزشــی درمانی الزهرا و کلیه ها هم در مرکز آموزشی درمانی نور 

وعلی اصغر، به سه بیمار نیازمند عضو پیوند خورد.

پیوند اعضای بیمار مرگ 
مغزی به سه بیمار نیازمند 

209 حامی نیکوکار، 230 یتیم وکودک دارای سرپرســت بیمار و از 
کارافتاده را حمایت مالی کردند.

معاون مشــارکت های مردمی اداره کل کمیته امداد استان اصفهان 
گفت: حامیان، حمایت مالی 166 یتیم و 64 فرزند سرپرست بیمار و 

ازکارافتاده نیازمند این استان را برعهده گرفتند.
عبدالرزاق میرزایی افزود: همچنین خیران، یک میلیارد و 600میلیون 
ریال درقالب 740 میلیون ریال کمک نقــدی و بقیه غیر نقدی، به 

نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان کمک کردند.
بیش از هفت هزار و 229فرزند سرپرست از کار افتاده و بیمار در قالب 
طرح محسنین و هفت هزار و 149 یتیم درقالب طرح اکرام ایتام زیر 

پوشش کمیته امداد استان اصفهان هستند.

مدیر کل دام پزشکی اســتان اصفهان گفت:  کمیته مبارزه با تب 
کریمه کنگو را در اداره کل دام پزشکی و همچنین ستاد مدیریت 

بحران استانداری تشکیل دادیم.
شهرام موحدی اظهار داشت: گوشتی که آلوده به تب کریمه کنگو 
باشــد هیچ گونه عالمتی ندارد و با  آغاز فصــل گرما این بیماری 

تشدید می شود.
وی بیان داشت: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی است که در 

کشور ما جزو بیماری های بومی محسوب می شود.
مدیر کل دام پزشــکی استان اصفهان بیان داشــت: مردم در این 
ایام که تب کریمه کنگو وجود دارد، گوشــت خریداری شده را با 
دســتکش قطعه قطعه کرده و با نگهداری 24 ساعته در یخچال و 

سپس فریز کردن، آن را مصرف کنند.
وی با اشاره به اینکه فریز کردن مستقیم گوشت بدون نگهداری در 
یخچال، سبب ماندگاری میکروب در گوشت می شود، اضافه کرد: 
تب کریمه کنگو بیماری مشترک بین انسان و دام است که بیشتر 

انسان ها را درگیر می کند و بسیار خطرناک است.
موحدی با  اظهار اینکه با چسبیدن کنه به بدن دام و بروز یک تب 
گذرا در دام، تب کریمه کنگو بروز می کنــد، گفت: دامداران باید 
دقت کنند که از تماس دست با کنه و کشــتن آن با دست بدون 

پوشش خودداری کنند.
این در حالی است که مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشــاره به ابتالی چهار نفر در این استان به بیماری تب 

کریمه کنگو، از جان باختن یکی از آنها خبر داد.
دکتر کیانوش جهانپور اظهار کرد: در چند روز گذشته چهار مورد 
ابتال به بیماری تب کریمه کنگو در استان اصفهان گزارش شد که 

یکی از آنها در یکی از بیمارستان های اصفهان فوت کرد.
وی تصریح کرد: تا زمان اعالم نتایج آزمایــش های انجام گرفته 
از فرد فوت شده، به طور قطع نمی توان دلیل مرگ را تب کریمه 

کنگو دانست. 
جهانپور با بیان اینکه احتمال ابتال به این بیماری بیشتر در میان 
قصابان، کارکنان کشتارگاه ها یا پزشکان و پرستاران وجود دارد، 
افزود: اگر فرد مبتال به این بیماری به موقع تشخیص داده شود و 
به مراکز درمانی مراجعه کند، تا 70درصد شانس زنده ماندن وی 

وجود دارد.

 کمک یک میلیاردی خیران
به نیازمندان

مدیر کل دام پزشکی استان اصفهان، از تشکیل کمیته 
مبارزه با بیماری ویروسی خطرناک خبر داد:

اصفهان در تب کنگو

با حلول ماه مبارک رمضان عده ای به دالیل مختلف مانند بیمــاری و ناتوانی بدنی از نعمت روزه داری محروم 
می مانند؛ اما در این بین افرادی هستند که به عمد اقدام به روزه خواری می کنند.

روزه خواری در مأل عام ممنوع!

در بخش مبارزه 
با روزه خواری 
و تاثیرگذاری 

بیشتر در میان 
مردم، بهتر است با 
اقدامات فرهنگی، 

ناهنجاری ها و 
بی حرمتی به ارزش ها 

را کاهش دهیم

اخبار

رییس سازمان نهضت سوادآموزی 
خبر داد:
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مــاه رمضــان در 
گستره زبان و ادب 
عرفانی، جلوه های 
بــی بدیــل دارد. 
عارفان از زاویه های 
مختلف به رمضان 
نگریسته اند. قله های 
ادب و فرهنــگ عرفانی 
در لحظــه هــای حضــور 
شــکوهمند»معنا« چونان شيفته و 
دلباخته معشــوق می شــدند که جز حضور او جلوه هيچ 

موجودی را بر نمی تافتند.
در ميان شاعران سبک عراقی، حضرت موالنا چنان بی پرده 
از ماه رمضان ستایش کرده است که درآثار دیگر شاعران این 

ستایش، هيجان و شور کمتري دیده می شود.
گویی که او همزمان با حلول ماه رمضان، سرشار از حضور 
معبود می شد و در ضيافت ذات هستی بخش نشئه »شراب 
مشتاقی« را با دل و جان احساس می کرد. موالنا در حالی که 
لبریز از باده رمضان و غرق در حضور معبود است مي گوید:

آمد رمضان و عيد با ماست
قفل آمد و آن کليد با ماست
بربست دهان و دیده بگشاد
وان نور که دیده دید با ماست

آمد رمضان به خدمت دل
وان کش که دل آفرید با ماست

در روزه اگر پدید شد رنج
گنج دل ناپدید با ماست

کردیم ز روزه جان و دل پاک
هر چند تن پليد با ماست
روزه به زبان حال گوید

کم شو که همه مرید با ماست
چون هست صالح دین در این جمع

منصور و ابایزید با ماست
      

ماه رمضان آمد آن بند دهان آمد
زد بر دهن بسته تا لذت لب بيند
آمد قدح روزه بشکست قدح  ها را

تا منکر این عشرت بي  باده طرب بيند
 

شراب روحانی و»باده« روح انگيز ماه رمضان
در اندیشــه موالنا، شــراب روحانی و»باده« روح انگيز ماه 
رمضان، قابل مقایســه با لذت جســمانی و عيش و طرب 
مهمانی های ظاهری نيســت؛ بلکه موالنا برای ثبوت این 
لذت روحانی به کسانی که منکر این جشن روحانی و منکر 
»تماشای جان« درماه رمضان می شــوند، می گوید که با 
آمدن ماه رمضان تمام جام ها و نوشيدنی های خوش طعم 

دنيایی رنگ می بازد و کسی که جشن معنا را انکار می کند، 
اگر از لذت های جسمانی و تن پروری های اشرافی صرف 
 نظر کند به روشــنی درخواهد یافت که » سبوی معنا« و 

» خوان آسمانی« لذتی وصف ناپذیر دارد.
به باور موالنا اگر کسی بتواند کودک وجود و» طفل جانش« 
را از » شير شــيطان« باز دارد و با » قوت نور« تغذیه کند 
 هم پا با فرشــته گان و فراتر از آنها به معراج »عالم الهوت«

 می رود.
این دهان بستی دهانی باز شد
تا خورنده لقمه  های راز شد
لب فروبند از طعام و از شراب

سوی خوان آسمانی کن شتاب
گر تو این انبان زنان خالی کنی
پر ز گوهرهای اجاللی کنی

طفل جان از شير شيطان باز کن
بعد از آنش با ملک انباز کن

او، تنها در مثنوی هایش به رمضان بسنده نکرده؛ بلکه در 
مجموعه » غزليات شمس« نيز غزل های شور انگيزی راجع 
به اهميت و جایگاه ماه رمضان دارد. در غزلی زیبای » آمد 
رمضان و عيد باماست« در بيت پارادوکسيکال، می گوید 
روزه قفل دهان جسم است؛ اما این قفل، کليد در رحمت و 
کليد » دهان روح« نيز مي باشد. با بسته شدن دهان» تن« 

چشم دل گشوده می شود.

دفتری از اشعار منتشرنشده نیما یوشیج چاپ شد
کتاب »صد سال دگر« دفتری از اشــعار منتشرنشده نيما یوشيج با تصحيح ســعيد رضوانی و مهدی 
عليائی مقدم از سوی انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد. انتشارات فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی آن را در ۲۶۴ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۳۰ هزار تومان منتشر کرده است.

ماه رمضان پس از اســالم، یکی از ماه هــای مورد توجه 
مسلمانان بوده است؛ به ویژه ایرانيان که با آداب خاصی از 
این ماه استقبال کرده و سپس آن را تودیع می کردند. این ماه به علت ویژگی هایی 
که داشته ،مغضوب و محبوب بسياری از شعرا قرار گرفته که هر یک برای خود دليل 
داشته اند. در دوره های مختلف ادبيات فارسی، همراه با تغيير مذاهبی که در مردم 
به وجود آمده، وضعيت شعر نيز با همان تغييرات عوض شده و این تغييرات به طور 

مستقيم در شعر تاثير گذاشته است.
چنان که می بينيم در عصرهای اوليه پس از اسالم پایبندی به دین و قواعد شرعی 
کمتر است و هرچه پيش می رویم به تقيد بيشتری برمی خوریم به همين ترتيب 
نگاه شعرا به رمضان دچار تغييرات محسوسی است . تقریبا تمام شعرا در شعر خود 

از رمضان و تبعات آن هرچند در بيتی کوتاه، یادی کرده اند.

مولوی
موالنا، رمضان ستاترین شــاعر تاریخ شعر فارسی اســت؛ همانگونه که فرخی را 

می توان پدر رمضان ستيزی ناميد موالنا را باید پدر رمضان  ستایی نام نهاد.
موالنا همچون دیگر شاعران رمضان ســتای، هرگز به یک رویه عمل نگاه نکرده و 
ریزترین و ظریف ترین ظرفيت های ماه مبارک از تيررس نگاه موالنا دور نمانده است. 
او هم در سالم رمضان شعرهای منحصر به فرد دارد و هم در وداع رمضان با جان و 

جهاتی دیگر شکوه مندترین سروده ها را دارد.
آمد ماه صيام سنجق سلطان رسيد

                                  دست بدار از طعام، مائده جان رسيد
روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست

                             تن همه قربان کنيم جان چو به مهمان رسيد
صبر چو ماهی است خوش، حکمت بارد از او

                             زانکه چنين ماه صبر بود که قرآن رسيد
      

آمد قدح روزه بشکست قدح ها را
                                 تا منکر این عشرت، بی باده طرب بيند

رمضانی که موالنا آن را تجربه کرد با دیگر رمضان ها کامال متفاوت است. او سيراب 
از قدح های روزه است و سير از طعام آسمانی.

دال در روزه مهمان خدایی              طعام آسمانی را سرایی
در این مه چون در دوزخ ببندی       هزاران  در زجنت برگشایی

مولوی را پيرامون رمضان و روزه سخنان ســخته و فرهيخته فراوان است کالم او 
درباره ماه مبارک کامال منحصر به فرد و اســتثنایی است و این کالم استثنایی از 

چشم انداز نقد رمضانيان دیگر شاعران نيز از شکوه و عظمتی ویژه برخودار است.
موالنا برخالف دیگر شــاعران که رمضان را به سوگ می نشســتند، آن را جشن 
می گرفت و در عيد فطر هم به جشن می نشيند، اما نه از آن روی که روزه تمام شده 
بلکه از آن رو که یک حيات جدید در جهانی جدید و با جانی جدید آغاز شده است.

 عيد فطر از چشم انداز مولوی روز وصال است و روز خوردن طعام آسمانی:
عيد بر عاشقان مبارک باد                عاشقان عيدتان مبارک باد
روزه  مگشای جز به قندلبش             قند او در دهان مبارک باد
عيدآمد که ای سبک ر وحان              رطل های گران مبارک باد

و این رطل های گران که مولوی از آن سخن می گوید نه از آن دست رطل های گرانی 
است که دیگر شاعران را در عيدفطر فراهم می آمد.  

عيد فطر در نگاه موالنا روز کمال است و وصال روز مشاهده و رؤیت، ماه فائق آمدن 
بر تضادها.  

عيد آمد و عيد آمد وان بخت سعيد آمد
                                       بر گير و دهل ميزن کان ماه پدید آمد

گرچه در شعر مولوی سرودن درباره عيد رمضان از همه شاعران طربناک تر و زیباتر 
است، اما شادی عيد او همچون گذشتگان اشاره به خوردن وی و دست افشانی از 

نوع دیگر ندارد.

سعدی
رمضان در فرهنگ شعری سعدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حضور رمضان 
و روزه در غزليات سعدی حضوری است پوشيده و رمزی و البته در همه یا بيشتر 

غزل های سبک عراقی حضور رمضان و روزه چنين است.  
از چشم انداز رمضان و روزه عوام گرفته تا روزه و رمضان خواهی سعدی به طور کلی 

مطالبی خاص پيرامون پرهيز از پرخوری و اندرون از طعام خالی داشتن است.  
نگاه سعدی به روزه و رمضان، نگاهی سياسی اجتماعی و انسانی جهد کردن برای 

نجات غریق نه به در بردن گليم خویش از موج است.
روزه در نگاه سعدی خوراندن طعام است به نيازمندان نه نخوردن طعام از سحر تا 

هنگام اذان مغرب.
برگ تحویل می کند رمضان           یار تودیع بر دل اخوان

یار نادیده سير، زود برفت             دیر ننشست نازنين مهمان

حافظ
نگاه حافظ به رمضان و روزه نگاهی است رندانه و دو پهلو. حافظ به رمضان و روزه 
به طنز نگریسته است. همچنان که به دیگر آداب مقدس، اما این طنز هرگز از سر 
بی دردی و بی دینی نيســت او از آنجا که به ایمان خودش شک ندارد با مقدسات 
در می افتد نه از آنجا که الابالی است اینقدر هست که حافظ با نگرشی طنزی و با 
نگاهی اصالح جویانه همچون یک مصلح و نقاد می کوشد تا چهره اصيل و فراموش 

شده مقدسات را نمایش دهد.
ساقی بيار باده که ماه صيام رفت      در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت
وقت عزیز رفت بيا تا قضا کنيم      عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

اما در همين غزل هم اشاره به دورویی ها دارد و به زهد فروش حمله می کند:
زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه            رند  از ره نياز به داراالسالم رفت

بيا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
                                            هالل عيد به دور قدح اشارت کرد

غزل های حافظ را در باب رمضان ستایی و ستيزی نه می توان تبرئه کرد و نه تخطئه. 
همين اندازه تاویل و تامل به همه حافظ شناســان و خودشناسان و خداشناسان 

مشهود است که فرهنگ حافظ در آنجا می گوید:
از می  کنند روزه گشا طالبان یار     

و
کاری بکرد همت پاکان روزه دار

اشعار حافظ، فرهنگ ستيز با رمضان نيســت؛ فرم گفتار حافظ از عشق و عرفان 
و عبادت های عاشــقانه در برابر عبادت های معامله ای و مقتضيات زمان و زمينه 

ستایش ها و ستيزه های حافظ را از رمضان و روزه چنين رقم زده است.
در شب قدر ار صبوحی کرده ام عيبم مکن

                                            سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود
      

شب قدری چنين عزیز و شریف                با تو تا روز خفتنم هوس است
که به روشنی بوی رمضان ســتيزی می دهد و در مقام تاویل همان باطن را پيش 

چشم دارد و همه ابياتی در شرف و شرافت شب قدر چون:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن شب قدر که این تازه، براتم دادند
      

روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل
صحبتش موهبتی دان و شدن، انعامی

این از جمله اعتدالی ترین گفتارهای حافظ است در باب حلول و عبور ماه مبارک. 
موهبت و انعام، با توجه به اصل معنای این دو واژه، در همراهی و رفتن ماه رمضان 
به شيواترین شکلی اعتدال حافظ را در روبه رو شدن با ماه رمضان نمایش می دهد. 

اعتدالی که حافظ همواره از آن دم زده است
شعرهای حافظ پيرامون روزه و رمضان اغلب فطریه است. حافظ همچون فرخی 

همواره به بهانه عيد به بهای رمضان پرداخته است.
اما شادی حافظ در عيد فطر، از نوع دیگری است. در واقع شادی او به جهت سرآمدن 
دوره این نامردانی است که رمضان را نمی شناسند نه به دليل سرآمدن ماه شریف 

رمضان. حافظ رمضان ستيز نيست با رمضان ناشناسان می ستيزد.
روزه یکسو شد و عيد آمد و دل ها برخواست

                       می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست
نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت

                        وقت رندی و طرب کردن رندان پيداست

                                    

سالمت / سالمتی

کلمه سالمت در عربی مصدر اســت به معنای »سالم بودن«. 

این کلمه در فارسی به دو صورت به کار می رود:یکی به صورت 

صفت و به معنای »تندرســت«. مانند ایــن جمله از کليله  و 

دمنه»چگونه سالمت تواند بود کســی که مالک نفس خود 

نباشد؟«کاربرد دیگر آن در فارسی به صورت اسم و به معنی 
تندرستی است.

مانند این بيت از حافظ:

سالمت همه آفاق در سالمت توست
به هيچ عارضه شخص تو دردمند مباد

امروزه در فارسی در معنای اخير سالمتی می گویند، اما این 

کلمه در متون قدیم مطلق به کار نرفته است و در فارسی 

فصيح بهتر است که از استعمال آن پرهيز 
شود.

درست بنویسیم

وقتی به مطالعه و بررســی » کليدر« مشغول 
می شویم و بادیدی تحقيقی مطالب مطرح شده 
در کتاب را پی می گيریم، به وضوح می بينيم به راستی موفقيت کم 
نظيری نصيب جناب دولت آبادی شده است . مخصوصا در جلدهای 
آغازین، این موفقيت تقریبا بی نقص است . آقای دولت آبادی در شروع 
داستان که می خواهد فضای کلی داستان همراه با نقش شخصيت ها 
و جایگاه آنها در بافت داستان را تشــریح کند با پيشرفته ترین متد 
داستان نویسی و الگوی خاص خویشــتن که خود نوآوری زیبایی در 
این عرصه محسوب می شود) که صحبت از این نوآوری مجال دیگری 
می طلبد(، به مقصود خود می رسند ولی پس از نشاندن شخصيت ها 
در متن داستان، آنگاه که اعمال افراد مطرح شده در ارتباطی عميق با 
هم می آميزند و هر کدام یکی از نقش های کلی اثر را در رابطه با یکدیگر 
به گردن می گيرند و مجموعه این نقش ها بافت و اســتخوان بندی 

اصلی اثر را پی می ریزد، شروع به 
دگرگون سازی روابط ما قبل آغاز 
داستان )منظور از » آغاز داستان« 
شروع مبارزه» گل محمد خان« 
است( می کنند، تمامی زحمات 
جناب دولت آبادی در چند جلد 
اول کــه ما قبل آغاز داســتانش 

ناميدیم به کلی هدر می رود . 
تا زمانی کــه »گل محمد خان« 
مبارزه را شــروع نکــرده  چهره 
دوســت داشــتنی و جــذاب و 
مظلومــی ارائــه می کنــد که 
احساس همدردی آدمی را با رنج 

و ناکامی هایش بر می انگيزد؛ همچنين »خــان عمو« با آن گيرایی 
عميق شخصيتش یا »کلميشی« یا» بندار« و به طور کلی همه افراد 
داستان، با زیبایی قابل تحسين و با واژگانی حماسی معرفی می گردند 
ولی از آنجایی که چارچوب بافت داستان به علت شروع مبارزه »گل 
محمد خان« و درگيری تمامی قهرمانان اثر، هر کدام به فراخور نقش 
خود در مسائل سياسی و اجتماعی دگرگون می شود و قصه در فضای 
نوینی ادامه می یابد. روابطی که آنچنان طبيعی و دلپســند و دارای 
اصالت بود به طور کلی چنان دستخوش تحوالت مصنوعی و تصنعی 
می شود که دخالت آشکار نویسنده در بند بند کتاب مشخص است. تا 
به هزاران ترفند بتواند اصالت روابط نوین را که پيرامون رهبریت جناب 
»گل محمد خان« شکل می گيرد اثبات کند. موردی که به علت نبود 
زمينه در ترکيب بافت داستان نشدنی است. مطلب را اندکی بشکافيم :

می دانيم که در یک رمان جدی همچون کليدر یا هر رمان دیگری که 
معنا و هدف داستان خود را توضيح واقعيات اجتماعی) که مدام در حال 
جوش و خروش و تحوالت پيشرونده و گاه پسرونده ای باشد( می داند 
و می نمایاند، باید با هر سليقه ای که نویسنده می پسندد ) با توجه به 
اینکه بر سليقه ها هيچ مدل و قواره مشخصی نمی توان تعيين کرد(، 
در شکل هنری متناسب با حا ل و هوای کلی اثر،چنان اثر خویشتن را 
بيافریند که حضور خالق آن در متن داستان مشخص نباشد و رابطه 
خواننده با اثر هنری بدون احساس وجود نویسنده برقرار گردد. گویی 

این خواننده است که بدون آنکه وجود و دخالت نویسنده را احساس 
کند شاهد و ناظر فعاليت و اعمال قهرمانان داستان بوده و خود را 

جزئی از داستان یافته و می بيند .
» کليدر « تا » شروع واقعی داستان « به این اصل وفادار است؛ با چنان 

زیبایی و روانی درخشانی ... 
ولی وقتی روابط جا افتاده »گل محمد خان« و ایل و تبارش  در رابطه با 
همدیگر به علت درگيری با مسائل و رویداد های سياسی شکل دیگری 
به خود گرفته  و گل محمد رهبری مبارزه را در دست می گيرد وجود و 

دخالت نویسنده، آشکارا در بند بند کتاب محسوس است.
برای اعمال رهبریت جناب گل محمد خان بر ایل خویش، هيچ زمينه 
مناسبی در ترکيب داستان مشاهده نمی شــود . رهبر واقعی کسی 
است که در متن مبارزه چنان شخصيت درخشان و پر ارجی از خود 
نشان دهد که همه همراهان، رهبریت او را از جان و دل پذیرا گردند 
ولی چون شــخصيت گل محمد 
آنقدر عميق نيست که در ترکيب 
داستان وحين تعقيب رویداد ها ، 
خواننده به این نتيجه برســد که 
کسی در تدبير و درایت و شجاعت 
و لياقت همســان او نيســت ، نا 
گزیر جناب دولت آبادی دخالت 
می کند و بــه قيمت خرد کردن 
شخصيت خان عمو و خان محمدو 
دیگران ... زمينه را برای گل محمد 
خان فراهم می کند . گل محمد 
بر مبنای کدام درایت، شجاعت 
، حســن تدبير و لياقت، از خان 
عمو و خان محمد پيشی می گيرد ؟ نویســنده چرا »ستار« را پيش 
»گل محمد« خوار می کند تا شــخصيت وی بزرگ جلوه گر شود؟ 
»ستار«ی که در متن داستان آن همه آگاهی ودانش و گذشت را به 
او نسبت می دهد ، چرا نزد گل محمد خان سردار، تحقير می شود تا 
هاله ای از تقدس، شخصيت وی را فرا گيرد . آیا این نوع روابط که بدون 
هيچ پيش درآمد و منطق انسانی شکل می گيرد در ترکيب داستان 
برایش زمينه ای وجود دارد تا بر مبنای آن برخورد های جناب سردار 
با اطرافيان قابل توجيه باشــد؟ بی شــک جواب منفی است. جناب 
دولت آبادی هم تصدیق می کند که همه این روابط و برخورد ها تصنعی 
است تا به هر قيمتی که شده گل محمد خان مطرح شود. وقتی داستان 
را دنبال می کنيم و پيش می رویم و رهبریت گل محمدخان تثبيت 
می گردد باز هم داستان به خود می آید و شخصيت ها جاندارتر از این 
دوران گذار )که می خواهيم رهبریت وی را به رســميت بشناسيم( 

می گردد.
به هر حــال در پایان می بایســتی متذکر شــد که با وجــود این 
ضعف ، کليــدر بی اغراق یکــی از بزرگ تریــن و بهترین رمان های 
ایرانی اســت که تا کنــون در ادبيات ایــران مطرح شــده و اثری 
اســت که ســال های ســال در بين ما خواهــد ماند .مــی توانيم 
 بــر ادب و فرهنــگ ميهــن خــود بباليم کــه حاصلــی همچون

 » کليدر« دارد.

  جایگاه ماه رمضان در ادب فارسی

نقد و تأملی بر رمان »کلیدر« نوشته محمود دولت آبادی
صادق شکیب

سعید   نریمانی

جلوه  ماه رمضان
 در ادبیات عرفانی 

موالنا

خرداد و مرداد
در زبان پهلوی،خردات ومردات آمده است 
که به ترتيب به معنی »کمال و رسایی و صحت« 

و »بی مرگی و جاودانگی« هستند.این دو فرشته اغلب 
با هم نام برده می شــوند.هر دو مظهر کمال و دوام اهورا مزدا 

هستند و اهورا مزدا، خوشی )خرداد( و جاودانگی)مرداد( را به کسی 
می بخشد که در دنيا پندار و گفتارش مطابق با آیين مقدس باشد.روز ششم از هر ماه به نام خرداد 

است که به تربيت و خلق اشجار و نبات و ازاله پليدی موکل اســت.روز هفتم به مرداد تعلق دارد که به 
حفظ گيتی و اقامه غذاها و دواهایی که منشأ نباتی دارند و دافع جوع و ضرر و مرض  هستند ،می کوشند.

پرستاری آب با خرداد است و نگهبانی گياه با مرداد.زرتشت در روز خرداد تولد یافت.بنا بر روایات ،رستاخيز 
هم در همين روز خواهد بود.امشاسپندان  خرداد با یاورش مرداد ،آب را به گياهان ارزانی می دارد و سرزمين ها 

را برومند می کند.

اساطیر 
و داستان واره ها 
در ادبیات فارسی
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چراغ سـبز شـورای فنـی کشـتی فرنگـی بـه مـردان طالیی 
المپیک لندن بـرای حضور مجـدد در میدان، چندان کارسـاز 

نبـود و گویا ایـن نفرات همچنـان قصد 
بازگشـت ندارند.

شـورای فنی تیـم هـای ملی کشـتی 
فرنگـی در آخریـن نشسـت خـود که 
اواخـر هفتـه گذشـته برگـزار شـد، 
اسـامی نفـرات واجـد شـرایط بـرای 
حضـور در رقابـت هـای انتخابی تیم 
ملی اعزامـی بـه رقابت هـای جهانی 

۲۰۱۷ پاریـس را اعـالم کردنـد.
در ایـن فهرسـت، عـالوه بـر نـام 
بسیاری از فرنگی کاران واجد شرایط 
کـه در میادیـن داخلـی و خارجـی 
مختلف، تـوان و شایسـتگی خود را 
اثبات کـرده بودند، نـام دو قهرمان 
پیشـین جهان و المپیک هم دیده 
مـی شـد. نـام حمیـد سـوریان و 
امیـد نـوروزی کـه آخرین بـار در 
المپیـک ۲۰۱۶ ریـو بـه میـدان 
رفتند و بـا ناکامی از ایـن آوردگاه 
بزرگ، خارج شـدند. سوریان که 

از همان روز بازگشـت به ایران، سـکوت پیشـه کـرد و ترجیح 
داد در خصـوص ماندن یا رفتـن از دنیای قهرمانـی هیچ اظهار 
نظری نکنـد. تنها اقدام مشـخص و جـدی نابغه کشـتی ایران 
و جهـان، آغـاز فعالیت مربیگـری اش در یکـی از باشـگاه های 
جنوب شـهر تهران بود که در واقع نشـان مـی داد او قصد دارد 

از ایـن پس نقـش مربـی را ایفـا کند.
امید نوروزی اما داسـتان متفاوتی داشـت. بارها از قـول او خبر 
دادنـد کـه قصـد خداحافظـی دارد و او نیـز هر بـار ایـن اخبار 
را تاییـد و تکذیـب کـرد. گاهـی از رفتـن و خداحافظـی مـی 
گفت و گاهـی از مانـدن و جنگیـدن در تیـم ملـی. درگیری و 
اختـالف نظر نـوروزی با اهالی کشـتی در مقایسـه با سـوریان 
بسـیار بیشـتر بود؛ چراکه او عادت داشـت نظـرات و عقایدش 
را بی پـرده و صریـح اعالم کنـد. کاری کـه بارها او را به سـیبل 
انتقادات رسانه ها و پیشکسـوتان تبدیل کرد و او را با مشکالت 
زیادی همراه سـاخت. با این تعاریف، شـورای فنی بـاز هم به او 
فرصـت داد تا بتواند بـرای حضور در انتخابی تیم ملی، شـانس 
خود را بیازمایـد، اما این بار هم او سـاز مخالـف زد و اعالم کرد، 
تاب سرشـاخ شـدن با فرنگی کاران عـادی و معمولـی را ندارد 
و نبایـد بـه عنـوان قهرمـان جهـان و المپیـک در رقابت هـای 
انتخابـی تیم ملی بـا هر فرنگـی کار جـوان و تازه کاری دسـت 

و پنجه نـرم کند.
البته نبایـد فراموش کـرد نـوروزی در آخرین مصـاف انتخابی 
تیم ملـی از یکـی از همیـن جوانـان به قـول خودش 

تازه کار شکسـت خورد و در نهایت به تابلوی تبلیغـات لگد زد 
و با چوب به طـرف میـز داوران حمله ور شـد. اقدامی عجیب و 
کم سـابقه که با چشـم پوشـی سـرمربی تیم ملی در آن زمان 
یعنی محمد بنا و فدراسـیون کشتی همراه شـد و در نهایت به 
ناکامی در المپیک ریو انجامیـد. نـوروزی در تازه ترین واکنش 
خود به دعـوت شـورای فنی بـه حضـور در انتخابـی تیم ملی 
اعالم کرده کـه نباید کشـتی گیران مدال دار جهـان و المپیک 
همـراه سـایرین در انتخابـی شـرکت کنند، بـه نظر مـن تمام 
مدعیان باید بـا هم رقابـت کنند و نفـر برتر آنها با کشـتی گیر 
شـاخص آن وزن، هرچنـد بار که شـورای فنی صـالح می داند 
مسـابقه دهند. اگر قصدشـان بازگشـت من و امثال من است، 
باید این مسـائل را رعایت کنند. مطمئنا با رعایت این مسـئله 

به جای یک کشـتی، حاضریـم ۱۰ مسـابقه بدهیم.
دیگـر فرنگـی کار طالیـی المپیـک ۲۰۱۲ لنـدن، موضـع  
منطقی تری نسـبت بـه دعـوت بـه رقابت هـای انتخابـی تیم 
ملی اتخـاذ کـرده اسـت. در اظهـارات او در واکنش بـه دعوت 
شـورای فنی، نه از سـکوت معنـادار سـوریان خبری هسـت و 
نه از انتقـادات و ادعای عجیـب و غریب نوروزی. قاسـم رضایی 
با احترام بـه اعتماد اعضای شـورای فنـی فعال از آنها خواسـته 

تا کمـی بـه او فرصت دهنـد تـا بتوانـد بـا آمادگی جسـمی و 
روحی بهتری به میـدان بازگردد. رضایی معتقد اسـت فرصت 
چندانـی تـا رقابت هـای جهانـی نـدارد و بهتر اسـت بـا توجه 
بـه افزایـش وزن و دوری اش از میـدان، فعـال بـه 
جمـع بندی کلـی در 
خصـوص بازگشـت به 

میدان برسـد.
او بـر خـالف سـوریان و 
نوروزی، زمـان برگزاری 
رقابت های جـام جهانی 
۲۰۱۷ آبادان با حضور در 
کنار ملی پوشان ایران به 
آنان دلگرمی داد و نشـان 
داد، حسابش از دو همتای 
دیگرش جداسـت. رضایی 
نـه اهـل کـم محلـی و بی 
اعتنایی به بزرگان کشـتی 
اسـت و نـه اهـل ایسـتادن 
در روی بزرگ تـر خـود. اوبا 
وجـود داشـتن دو مـدال 
المپیـک )یـک طـال و یـک 
برنـز( نسـبت بـه سـوریان و 
نوروزی پیش اسـت و شـاید 
ناز او خریدار بیشـتری داشته 
باشـد، اما ترجیح مـی دهد حرمـت نگـه دارد و برای همیشـه 

مثل یـک قهرمـان در یـاد و 
ذهن اهالـی کشـتی و مردم 

کشـورش باقـی بماند.
آنچـه مسـلم اسـت ایـن 
اسـت کـه غیبـت ایـن سـه 
فرنگی کار پیشـین تیم ملی 
در رقابت هـای انتخابی هیچ 
مشـکلی در روند رو به رشـد 
کشتی فرنگی ایران به وجود 
نخواهـد آورد. چه بسـا باعث 
فرصتـی بهتـر بـرای جوانان 
باانگیـزه و جویـای نامـی 
خواهـد شـد کـه بعیـد نبود 
با حضور این نفرات در سـایه 
قهرمانـان اسـبق تیـم ملـی 
قرار مـی گرفتنـد و هیچگاه 

شـکوفا نمـی شـدند.

واکنش سرپرست سپاهان به بازگشت جواهیر سوکای
سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به شایعه بازگشت جواهیر سوکای به 

جمع یاران کرانچار گفت: این بازیکن در لیست کرانچار جایی ندارد.

در اظهارات  
رضایی  در واکنش 
به دعوت شورای 
فنی، نه از سکوت 
معنادار سوریان 

خبری هست و نه 
از انتقادات و ادعای 

عجیب و غریب 
نوروزی

ســرمربی تیم ملی هندبال ســاحلی اظهار کرد: در مسابقات هندبال 
قهرمانی آســیا، ملی پوشــان بازی خوبی را ارائه 
کردند و توانستند ســهمیه حضور در 

جام جهانی را به دست بیاورند.
سید حســن افتخاری با اشــاره به 
نخستین حضور این تیم در مسابقات 
جهانی اسپانیا یادآور شد: در آن زمان 
شرایط فعلی را نداشتیم و از آمادگی 
کمتری برخوردار بودیم، اما از گروهمان 
صعود کردیم.وی گفت: هندبال ساحلی 
کشورمان در طول سال های گذشته، پیشرفت بهتری داشته و از نظر 
برنامه ریزی و ساماندهی وضعیت بهتری پیدا کرده ایم و می توانیم در 
جام جهانی که سال آینده برگزار می شود، نتیجه خوبی به نسبت دوره 
قبل کسب کنیم. این مربی با بیان اینکه از حاال یک سال فرصت داریم تا 
نسبت به آماده سازی این تیم اقدام کنیم گفت: تیم ملی هندبال ساحلی 
نیازمند شرکت در مسابقات و تورنمنت های مختلف است تا بازیکنان 

تجربه بین المللی مورد نیاز را کسب کنند.

برای اولین بــار در تاریخ لیگ قهرمانان اروپــا، فینال رقابت ها در 
ورزشگاهی مســقف برگزار خواهد 
شــد. پس از حادثه تروریستی اخیر 
شهر منچســتر که به کشته شدن 
۲۲ نفر انجامید، وضعیت امنیتی 
بریتانیا در حالــت اضطراری قرار 
دارد و طبق اعالم رسمی مسئوالن 
برگزاری مسابقات، بازی فینال لیگ 
قهرمانان اروپا میان یوونتوس و رئال 
مادرید در ورزشــگاه کاردیف در شرایط سقف 
پوشیده برگزار خواهد شد. با این حال، طبق اعالم یوفا، برنامه های 
جنبی این مسابقه طبق اعالم قبلی پیش خواهد رفت و تغییری در 
آنها ایجاد نخواهد شد. این درحالی است که مطبوعات اسپانیا اعالم 
کرده بودند، فن زون هواداران دو تیــم و برنامه های فضای باز این 
مسابقه لغو خواهد شد. گفتنی است؛ دیدار دو تیم، شنبه ۱3 خرداد 

در ورزشگاه ملنیوم کاردیف برگزار خواهد شد.

سرمربی  اصفهانی تیم ملی هندبال ساحلی:

هندبال ساحلی نیاز به اردوهای 
بین المللی دارد

ترس از تروریسم؛ 

فینال در ورزشگاه سرپوشیده

منهای فوتبال

فوتبال جهان

قرار بود هفته پیش تکلیف نیمکت ذوب آهن مشخص شود، اما از آنجا 
که هیئت مدیره باشگاه در این باره به جمع بندی نهایی نرسید انتخاب 
سرمربی فصل بعد تیم اصفهانی به اواســط هفته جاری موکول شد. با 
تعویق دوباره در انتخاب سرمربی، این نگرانی به وجود آمد که ذوب آهن 
نتواند به موقع وارد بازار نقل و انتقاالت شــود و به تبع آن از رقبا عقب 
بیفتد، اما طبق اعالم مدیرعامل باشگاه این تیم از امروز یعنی از ۲ روز 
قبل از تشکیل جلسه آینده هیئت مدیره کار مذاکره با بازیکنان را شروع 
خواهد کرد. از آنجا که از یک طرف طبیعتا قرارداد بازیکنان فعلی باید 
با نظر سرمربی تیم تمدید شود و نفرات جدید هم به خواست او جذب 
شوند و از طرف دیگر تکلیف نیمکت ذوب آهن هنوز روشن نشده است 

مشخص نیست که یارگیری تیم اصفهانی بر چه اساسی خواهد بود.

در شرایطی که آبی های خوزستانی همچنان با بی پولی دست و پنجه نرم 
می کنند  و بیشتر بازیکنان این تیم اعالم کرده اند  که در فصل پیش رو 
به خاطر عدم پرداخت مطالبات، دیگر قصد ادامه   همکاری با این باشگاه 
را ندارند و سیداکبر پورموسوی نیز که سختی های بسیاری را در فصل 
گذشته متحمل شد و کار به جایی رسید که از تیم فوالد خوزستان سر 
در آورد، اکنون خبر جدیدی از این باشــگاه به گوش می رسد  و آن هم 
واگذاری این تیم به شرکت اکسین یا نفت و گاز اروندان و حتی تیمداری 
آن در شهرستان خرمشهر است؛ همچنین از فیروز کریمی، سرمربی فصل 
گذشته نفت آبادان به عنوان گزینه سرمربیگری این تیم در لیگ هفدهم 
نام برده شده است.تا چند روز آینده همه چیز در خصوص تایید یا منتفی 

شدن این موضوع مشخص می شود.

ورود ذوب آهن  به نقل و انتقاالت؛ 

 چه کسی تصمیم 
می گیرد؟

سرانجام بی پولی؛

استقالل خوزستان به 
خرمشهر منتقل می شود؟

برانکو ایوانکوویچ پنالتی زن تیمش را برای بازی برگشت با لخویا 
مشخص کرد.با توجه به اینکه مهدی طارمی در بازی رفت تیمش 
با لخویا مانند بازی با الریان پنالتی حساســی را از دست داد در 
صورتی که پرسپولیس در بازی سه شنبه شب مقابل لخویا صاحب 
ضربه پنالتی شود سروش رفیعی پشــت توپ خواهد ایستاد. در 
صورتی هم که این بازیکن در زمین نباشد یا آمادگی ضربه زدن 

نداشته باشد حسین ماهینی زننده ضربه پنالتی خواهد بود.

پنالتی زن پرسپولیس در قطر مشخص شد

مسئوالن باشگاه سپیدرود قصد دارند بازیکنی با تجربه را به ترکیب 16
این تیم تازه لیگ برتری شــده اضافه کنند و به نوعی بزرگ ترین 
خرید فصلشان را با به خدمت گرفتن کاپیتان سابق تیم ملی رقم 
بزنند. قرارداد آندرانیک تیموریان  با تیم نفت تهران به پایان رسیده 
و بازیکن آزاد محسوب می شــود مورد توجه باشگاه سپیدرود قرار 
گرفته و آنها با خرید این بازیکن به دنبال استفاده از تجربه باالی او 

در میانه میدان به عنوان یک رهبر هستند.

تیموریان به سپیدرود می رود
هافبک گســترش فوالد تبریز به پیشنهاد استقالل 
پاسخ منفی داد و تصمیم گرفت که در این تیم تبریزی 
باقی بماند.علیرضا نقی زاده در فصلی که گذشــت از 

بهترین بازیکنان گسترش فوالد بود.
نقی زاده در دیدار برابر اســتقالل توانست روی یک 
حرکت انفــرادی زیبا هم گلزنی کند تــا مورد توجه 

باشگاه استقالل قرار گیرد.

پاسخ منفی ستاره گسترش به استقالل

عصر روز پنجشــنبه در ســالن همایش های اتاق بازرگانی و با حضور 
مسئوالن ورزشی استان اصفهان از ورزشکاران برتر هیئت انجمن های 

ورزشی استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.
در ابتدای این مراسم شریفیان، دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان 
اصفهان به ایراد ســخن پرداخــت و به حاضــران خوش آمد گفت، در 
ادامه حمیدرضا غزنوی، رییس هیئت گزارشــی از فعالیت های هیئت 

انجمن های ورزشی استان در یک سال گذشته ارائه کرد.
علی قاسمی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان در این مراسم 
اظهار کرد: سازمان ورزش شهرداری اصفهان با تدابیر و تفکرات ارزنده 
اعضای شورای شهر اصفهان و حمایت های شهردار اصفهان و اداره کل 
ورزش و جوانان استان  در خدمت ورزشکاران اصفهان خواهد بود و جا 
دارد از مسئوالن و دســت اندرکاران برگزاری جشنواره ملی زاینده رود 

صمیمانه تشکر کنم.
قاسمی در ادامه گفت: رشته های تحت پوشش هیئت انجمن های ورزشی 
استان اصفهان جذاب، فراگیر و مهیج است و برعکس برخی از رشته ها، 
منحصر به یک محیط داخلی کوچک نیست و به همین دلیل این هیئت 
کار بسیار پرمخاطره ای دارد. وجه تمایز این رشته با سایر رشته ها شیوه، 
نوع و تنوع آن است که قاعدتا زیرساخت های الزم آن نیز فراهم نیست 
که ان شاءا... با همدلی و همکاری مدیران شــهری و استانی و با کمک 
یکدیگر زیرساخت های الزم برای ارتقای سطح کیفی و کمی این هیئت 

فراهم شود.
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان افزود: صمیمانه از قهرمانانی  

که باعث شدند پرچم مقدس کشورمان در میادین بین المللی و جهانی به 
اهتزار درآید تشکر می کنم. مقام معظم رهبری می فرمایند: »پیام تشکر 
من نشأت گرفته از احســاس صادقانه و حقیقی است به خاطر خدمت 
قهرمانان به ملت و کشور و پیام های شــما عزم، اراده و ایستادگی مردم 

کشور به گوش جهانیان است.«
 ایشان در جمله ای دیگر می فرمایند: »قهرمانان و پهلوانان ورزشی کشور 
ما سفیران هویت، تشخص، عزم راسخ و هوش باال، ایمان و پایبندی به 
شریعت، ملت و ایران عزیز هستند« و در جمله ای می فرمایند: »قهرمانان 

مظهر توانای یک ملت هستند.«
قاسمی ادامه داد: اگر بخواهیم برای پیشرفت ورزش کشورمان راهی را 
ترسیم کنیم یکی از بهترین راه ها این است که ورزشکاران را گرامی بداریم 
و توجه ویژه ای به این قشر داشــته باشیم که خوشبختانه امروز و با این 
تجلیل در حال رقم خوردن است. رفع مشکالت مالی و اقتصادی، علمی 
شدن ورزش، حفظ روح پهلوانی ورزشکاران، سالم نگاه داشتن محیط 
ورزش و توجه به ارزش های معنوی و غیــرت دینی از مهم ترین ارکان 

پیشرفت ورزش است.
محمد سلطان حســینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز 
در صحبت های کوتاهی هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان را با 
توجه به تعدد رشته ها یک اداره کل ورزش و جوانان خواند و از زحمات 

مسئوالن این هیئت تشکر و قدردانی کرد.
در پایان این مراســم از قهرمانان و نام آوران این هیئت ورزشی تجلیل 

به عمل آمد.

خبر
در سالن همایش های اتاق بازرگانی صورت گرفت؛

 تجلیل از ورزشکاران برتر هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 

قاب روز

لحظه باال بردن جام قهرمانی تیم ملی فوتسال
 بعد از قهرمانی تیم فوتســال زیر ۲۰ ســال ایران در آســیا کاپ قهرمانی این مســابقات توسط

 علی کفاشیان، رییس کمیته فوتسال آسیا به شاگردان علی صانعی اهدا شد.

ورزش بانوان

ملی پوش اصفهانــی تیراندازی در مــورد حضورش در 
بازی های کشــورهای اســالمی و کســب مدال طالی 
تیراندازی انفرادی این رقابت ها، اظهار کرد: امسال برای 
اولین بار بود که حضور در بازی های کشورهای اسالمی را 
تجربه  می کردم. سطح این مسابقات از آن چیزی که فکرش 
را می کردیم خیلی باالتر بود. تیراندازان همه کشورها با 

آمادگی زیادی در این رقابت ها ظاهر شده بودند.
گلنوش سبقت الهی ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته 
تمرینات سخت و مستمری را برای حضور در این رقابت ها 
داشتیم و با آمادگی خوبی وارد این مسابقات شدیم؛ البته 
اردوی تدارکاتی خارج از کشورنداشتیم. قطعا اردوهای 
برون مرزی خیلی می توانست در کسب نتیجه به ما کمک 
کند.سبقت الهی بیان کرد: تونس، مصر و آذربایجان واقعا 
کشورهای خوبی در رشته تیراندازی هستند. در مجموع 
همه کشورهای شرکت کننده رکوردهای خوبی را به ثبت 

رساندند.
ملی پوش اصفهانی تیراندازی عنوان کرد: در بخش انفرادی 
مقابل رقبای قوی و خوبی قرار گرفتم. دو نفر از رقبایم ایرانی 
بودند و در کل سه تیرانداز ایرانی به فینال راه پیدا کردند. 
تیراندازان تونس و مصر بازیکنان قوی و المپیکی بودند. از 
قبل روی آنها شناخت داشتم؛ آذربایجان نیز تیراندازان با 
تجربه ای در اختیار دارد. وی افزود: برای کسب مدال طالی 
این رقابت ها برنامه ریزی کرده بودم و خیلی خوشــحال 

هستم که توانستم به هدفم دست پیدا کنم.
ســبقت الهی اضافه کرد: در بخش تیمی متاســفانه یا 
خوشــبختانه هر ۲ تیم )الف( و )ب( ایران برای مشخص 
شدن مقام سوم و چهارمی روبه روی یکدیگر قرار گرفتند 
که ای کاش این اتفاق نمی افتاد. چون در هر صورت یکی 
از این دوتیم باید حذف می شد. هر دو تیم خوب بودند، اما 
تیراندازی اســت و نمی توان از قبل محاسبه کرد که چه 
اتفاقی می افتد. گرچه در چند تیر نهایی اعضای تیم )الف( 

توانستند بهتر تیر بزنند و در رده سوم قرار گیرند.
وی خاطرنشــان کرد: هر مســابقه تجربه خاصی برای 
ورزشــکار به ارمغان خواهد داشت که سعی می کنیم در 
هر تورنمنت جدایی از نتیجه  کسب شده از تجربیات آن 

مسابقه برای حضور در مسابقات بعدی استفاده کنیم.
ملی پوش اصفهانی تیراندازی در مورد مسابقات پیش رو 
گفت: اواسط خردادماه مسابقات جهانی کاپ آذربایجان را 
پیش رو داریم که امیدوارم در این مسابقات بتوانم رکورد 
خوبی را به ثبت برسانم. سطح مسابقات کاپ جهانی بسیار 

باالتر از بازی های کشورهای اسالمی است.

ملی پوش اصفهانی تیراندازی:

 کسب مدال طال  
حاصل برنامه ریزی بود

آنتونیو والنسیا، قراردادش را به مدت دو سال و تا سال ۲۰۱۹ با تیم 
فوتبال منچستریونایتد تمدید کرد. 
این بازیکن 3۱ ســاله در سال ۲۰۰۹ 
از ویــگان راهی منچســتریونایتد 
شد.والنســیا مدافعی اســت که 
مورینیو عالقه خاصی به او دارد. وی 
از جمله بازیکنانی است که به دلیل 
ثباتش مورد توجه مربیان سال های 
اخیر منچستر بوده است. در قرارداد 
جدید والنسیا، بندی وجود دارد که این بازیکن 
می تواند با توافق با منچستری ها قراردادش را برای یک سال دیگر 

هم تمدید کند.

والنسیا قراردادش را با 
منچستریونایتد تمدید کرد

گنارو گتوزو، بازیکن سابق تیم فوتبال میالن دوباره به تیم محبوبش 
بازگشــت. او که این روز ها به عنوان 
مربی در تیم های نه چندان مطرح کار 
کرده بود این بار مربی تیم جوانان 

باشگاه میالن شد.
گتــوزو در این خصــوص اظهار 
داشــت: خوشــحالم که به خانه 
بازگشتم. به عنوان یک بازیکن، ۱3 
سال باشکوه در تیم میالن داشته ام. 
کار سختی در تیم جوانان دارم، باید نشان دهم 

پوشیدن پیراهن میالن چه معنایی دارد.    

کار سختی در میالن دارم 

خداحافظی غیر رسمی ستاره ها؛

فرنگی کاران طالیی المپیک، قیدانتخابی را زدند

پیام تبریک ویژه از هندوراس؛

آذری برترین مدیر سال است
مهاجم هندوراســی ذوب آهن به دریافت نشــان حجازی از سوی 
مدیرعامل این باشگاه واکنش نشان داد.جری بنسون با بازنشر پست 
صفحه رســمی ذوب آهن ضمن تبریک به مدیرعامل باشگاه، سعید 
آذری را مستحق دریافت نشان برترین مدیر سال دانست. این جایزه 
در مراسمی که با عنوان جشنواره حجازی اواخر هفته گذشته با حضور 
برخی چهره های ورزشی، هنری و سیاسی در محل کتابخانه ملی برپا 

شد به مدیرعامل ذوب آهن تعلق گرفت.  

اینستاگردی
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهارکرد: در سال گذشته تحقیق کارشناسی درباره توزیع ناوگان 
تاکسیرانی متناسب با سفر شهروندان انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که تعداد ۲ هزار ناوگان تاکسی مازاد در شهر 

اصفهان تردد می کنند، از این رو ساماندهی تاکسی ها را در اولویت برنامه های سازمان قرار دادیم.
حسین جعفری با اشاره به اینکه سال گذشته ۸۰۰ تاکسی از مدار حمل و نقل شهری اصفهان خارج شد، گفت: تعداد 
 ۲۰۰ دستگاه تاکســی نیز به شهرســتان های اطراف اصفهان منتقل و

 ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی تبدیل به احسن شدند.
مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر رایزنی ها با پلیس راهور در حال انجام است تا موانع قانونی برای 
تبدیل پالک تاکسی به شخصی برطرف شود تا رانندگانی که تمایل دارند 
خودروهایشان را به شخصی تبدیل کنند، از چرخه حمل و نقل عمومی 
شهر خارج شوند.وی اظهارکرد: با اقدامات گســترده این سازمان، عمر 

ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان به 7/5 سال رسیده است.
جعفری با تاکید بر اینکه سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان در تالش 
است تا کیفیت ناوگان را افزایش دهد، گفت: برای رفاه ناوبران زحمتکش تاکسی هم طرح های خوبی در دست اجراست.

احیای بیش از  77 هزار شغل در استان اصفهان
استاندار اصفهان با  اشاره به حمایت های استانداری از واحد های کوچک و متوسط در سال 

گذشته   از احیای بیش از 77 هزار فرصت شغلی در سال 95 خبر داد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری:

عمر ناوگان تاکسیرانی اصفهان به 7/5سال رسیده است

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای طرح ملی 
همای رحمت ، برپایی سفره افطاری و برگزاری مراسم باران مهربانی در 

طول ماه مبارک رمضان در جمعیت این استان خبر داد.
ســلیمی اظهار داشــت: طرح ملی همای رحمت با تأســی از ســیره 
امیرالمومنین حضرت علی )ع( جهت کمک به افراد نیازمند همزمان با 

سراسر کشور در ماه مبارک رمضان در استان به اجرا در می آید.
وی تصریح کرد: در طول  ماه مبارک رمضان سبدهای غذایی شامل برنج، 
روغن، گوشت، مرغ، حبوبات، خرما و پنیر، قند و شکر و سایر اقالم مورد 
نیاز با مشارکت خیرین و اعضای داوطلب در استان و مراکز شعب تهیه و 

در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
سلیمی افزود: امســال نیز ســبدهای تهیه شــده میان خانواده های 
بی سرپرست، بدسرپرست، معلولین، ایتام، زندانیان، سالمندان و بیماران 

صعب العالج توزیع می شود.

  مســئول اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان اصفهان 
اظهار داشت: با توجه به حجم باالی تماس ها به اورژانس و امدادخواهی 
از این سازمان، کمبود تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی دیگر جوابگو 

نیست. 
مهرزاد آرتنگ با اشــاره به اینکه اردیبهشــت ماه امســال، میانگین 
تماس های ورودی اتاق فرمان ۱۱5 شهرســتان اصفهان، در یک ماه 
معادل ۶7 هزار تماس و روزانه دو هزار و ۱۶۱ تماس و در هر ساعت ۱۱7 
تماس به اورژانس بوده اســت، ادامه داد: ۱۴۳ تماس در ساعت نیز در 
یک روز ثبت شده است.مسئول اتاق فرمان اورژانس پیش بیمارستانی 
شهرستان اصفهان اضافه کرد: بیشتر این تماس ها به اعزام واحد امدادی 
منجر می شود که متاسفانه تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی موجود، 
پاسخگوی پاسخ دهی مناسب به این حجم از تماس ها نیست و نیاز به 

برنامه ریزی هرچه دقیق تر دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه فرهنگ سازی برای استفاده از دوچرخه به صورت تدریجی 
انجام می شود، اظهارکرد: برای توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری در شهر اقدامات خوبی انجام شده که افزایش 

تعداد دوچرخه سواران را رقم زده است.
علیرضا صلواتی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در شهر اصفهان وجود دارد که به دالیلی 

قابل استفاده نبود، از این رو در گام نخســت بهینه سازی این مسیرها در 
دستور کار قرار گرفت.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه یکی 
از زیرساخت های اصلی دوچرخه سواری در شهر، مسیرهای ایمن برای 
تردد دوچرخه سواران است، در کنار آن گیره های دوچرخه طراحی شد 
زیرا یکی از دغدغه های دوچرخه سواران نبود محل پارک برای دوچرخه ها 
بود.وی خاطرنشان کرد: امسال ۱۰۰۰ گیره دوچرخه در مکان های پرتردد 
شهر از جمله بانک ها، مساجد، مدارس و ایستگاه های حمل و نقل عمومی 
نصب می شود تا شــهروندان دغدغه ای برای پارک دوچرخه های خود 

نداشته باشند.صلواتی افزود: همچنین تعداد ۳۰ پارکینگ شهرداری اصفهان مجهز به گیره های دوچرخه شدند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد:

نصب هزار گیره دوچرخه در مکان های پرتردد  شهر

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید. از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

جشنواره تفریحی آموزشی به اتفاق 
خانواده

مکان: دبیرستان سراییان، دبیرستان شهدای 
شهرداری، مدرســه چگونیان، مدرسه حاج 

قاسمی
زمان: 7 الی ۱۲ خرداد ماه- ساعت ۲۱ تا ۲۳

 اجرای طرح ملی
 همای رحمت در اصفهان 

اورژانس اصفهان با کمبود 
نیروی انسانی مواجه است

چهرهاخبار

شهرداری

رییس شــورای اســالمی شهر 
اصفهــان گفــت: امــروز الزمه 
حاکمیت در جمهوری اســالمی 
احتــرام به همــه ســالیق در 
بخش های مختلف اســت و باید 
یاد بگیریم و بدانیم که هیچ حزب، 
گروه و یا نهادی به تنهایی قادر به 
اداره کشور نیســت و باید از همه 

ظرفیت ها استفاده شود.

رییس شورای شهر اصفهان:

هیچ حزبی به تنهایی قادر به اداره 
کشور نیست 

زاینده رود

در شهر

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

 کارگاه های طالسازی منطقه سه
 از شهرداری مجوز فعالیت ندارند

 مدیرمنطقه ســه شــهرداری اصفهان  کمبود پارکینگ را یکی از 
مشکالت اساسی منطقه سه شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: 
در این راستا بهره برداری از پارکینگ  در این منطقه در دستور کار 
است ضمن اینکه پارکینگ آیت ا... خراسانی با ۳5۰ خودرو ظرفیت 

به بهره برداری می رسد.
حسین کارگر  با بیان اینکه سرانه فضای سبز به دلیل بافت تاریخی 
منطقه سه بسیار پایین است، گفت: البته در بافت فرسوده و متراکم 
امامزاده اسماعیل)ع( در خیابان هاتف، بوستانی محلی به وسعت 

هفت هزار مترمربع احداث شد.
کارگر در ادامه با تاکید بر اینکه درخواست تغییر کاربری فضاهای 
مسکونی به فضاهای تجاری در منطقه سه بسیار زیاد است، افزود: 
این در حالی است که هیچ گونه مجوزی در خصوص تجاری سازی 
منازل مسکونی صادر نمی شود و این امر در منطقه سه ممنوع است.

وی تصریح کرد: هیچ یک از منازل مســکونی که تبدیل به کارگاه 
طالسازی شده اند از شهرداری مجوز ندارند و فعالیت آنها غیرقانونی 
 است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در خصوص ساماندهی و 
جابه جایی کارگاه های طالسازی منطقه سه شهرداری اصفهان نیز 
ابراز داشت: در صورت هماهنگی اتحادیه طال و جواهرات می توان 

نسبت به جابه جایی این کارگاه ها اقدام کرد.

در جوامع امــروزی زیباســازی هر 
شهری محدود به فضای سبز و تمیز 
نگه داشــتن خیابان ها و معابر عمومی آن نمی شــود بلکه 
معقوله ای اســت بسیار وسیع که با گســترش شهرنشینی 
و وسعت یافتن جوامع شــهری شاهد زیبا ســازی شهر با 
موضوعات متنوع و گوناگونی همچون نورپردازی شــهری 
مبلمان شهری، نقش برجســته ، اجرای آبنما و... می باشیم 
که هر کدام از آنها حرفی برای گفتن دارند. یکی از این موارد 
در حوزه زیباسازی شــهری بحث المان های شهری یا نماد 
شهری است که کارشناسان آن را اینگونه تعریف کرده اند: 
»ترکیبی از شکل های حجمی و هندسی با موضوعات متنوع 
از شخصیت های برجسته تاریخی و علمی تا شخصیت های 

ساخته شده توسط ذهن خالق هنرمند آن به شکل نمادها و 
نشانه ها«  درواقع المان ها جنبه تزیینی و ساختمانی دارند 
که در یک مجموعه به هم پیوسته جمع شده اند و همچنان 
که از اسم آن مشخص اســت برای هویت بخشیدن به شهر 
ساخته و به گونه ای طراحی و اجرا می شود که شهروندان هر 
شهری را جذب خود کند و خالقیت حرف اول را در ساخت 
آن می زند. خالقیت و نوآوری هر چقدر زیباتر باشــد بیشتر 
مورد توجه شهروندان و گردشــگران داخلی و خارجی قرار 
می گیرد تا جایی که به عنوان یک الگو در دیگر شهرها هم از 
این نوع المان ها تقلید شده و استفاه می شود. در واقع مواد و 
مصالحی که برای به وجود آوردن این المان ها مورد استفاده 
قرار می گیرد باید به گونه ای باشد که در برابر عوامل طبیعی 

و غیر طبیعی از ماندگاری باالیی برخوردار بوده و بتواند مدت 
زمان طوالنی عمر بادوامی را در مکانی که نصب شده است 
دارا باشد تا جایی که در ســاخت این آثار از مواد بازیافتی و 
دور ریختنی که به محیط زیست آسیب وارد نکند و هزینه 
کمتری را در بر بگیرد اســتفاده می کنند. المان ها را به سه 
نوع تقسیم بندی کرده اند: نمایشــی، بیانی، عملکردی که 
دارای ویژگی های مختص به خود هســتند. تهران به عنوان 
پیشگام در ساخت و نصب المان های شــهری مطرح بوده 
اســت و بعد از آن شهرهای بزرگ کشــور ادامه دهنده این 
اقدام شایســته بودند. تقریبا اواخر زمستان 9۴ بود که شهر 
اصفهان شاهد نصب المان هایی با موضوعات گوناگون بود، 
اتفاقی که برای اولین بار توسط سازمان زیبا سازی شهرداری 
اصفهان رقم خورد و امسال هم در ابعاد وسیع تری شاهد آن 
بودیم. رویدادی که جای خالی آن در پارک ها و مکان های 
عمومی شهر بیشتر از اینها حس می شد، موضوعات متنوعی 
در قالب هایی همچون چرخ روزگار در قالب یک چرخ قدیمی 
بزرگ، خودسازی درقالب چکشی که با میخ در حال ترمیم 
خود اســت، غرور در قالب بادکنکی که تیری به آن خورده 
ولی هنوز پابرجا مانده است ، زندگی در قالب ماشین تحریر 
قدیمی و... هر کدام در برگیرنده مســائل مختلف فرهنگی 
هنری و اجتماعی می باشند.همه  اینها در نوع خود در خلق 
رویداد یک شهر زیبا و تاثیر گذار برای مسافران و گردشگران 

مهم و بسزا به شمار می روند. 
در واقع می توان با رویکرد مناســبی که در طراحی و اجرای 
این المان ها گرفته می شود و به همراه آن با فرهنگ سازی 
مناسب از آنها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری شهری 
در کنار دیگر جاذبه های توریســتی شهر مورد استفاده قرار 
گیرد، تا جایی که المان ها بیشــتر باید بــا فضای فرهنگ 
شهری که در آن قرار دارند از لحاظ تاریخ و آداب و رسوم و به 
خصوص معماری متناسب و مرتبط باشد و اینگونه نباشد که 
المانی را شاهد باشیم که دارای هیچ گونه تطبیق و مشابهتی 
با هویت شهری نداشته باشد و پس از مدتی هم به فراموشی 

سپرده شود.

تجلی فرهنگ اصفهان با  المان ها
با مسئوالن

مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اصفهان 
از اعزام هزار مبلغ به سراسر کشور در ماه مبارک رمضان 

خبر داد.
حجت االســالم و المســلمین احمدیان درباره اعزام 
مبلغان رمضان المبارک گفت: هر ســاله قبــل از ایام 
ماه مبارک رمضان با توجه بــه ماموریت دفتر تبلیغات 
برای ساماندهی و آموزش مبلغان، یک همایش علمی 

کاربردی و مهارتی را برگزار می کنیم.
وی ادامه داد: امســال ما در مجمع مبلغین در خدمت 
حدود ۶۰۰ نفر از مبلغان برادر و خواهر بودیم و مباحث 
مهم روز که نیاز ایام ماه رمضان است را برای آنها در نظر 
گرفتیم. دفتر تبلیغات اصفهان حدود ۱۰۰۰ نفر مبلغ را 
در ماه رمضان به نقاط مختلف کشور اعزام می کند؛ البته 
تمرکز اصلی ما استان اصفهان و استان های همجوار آن 
است، اما به استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

و سایر استان ها هم اعزام خواهیم داشت.
مدیر کل امور فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان افزود: کار اصلی مبلغان،  فعالیت دینی و نشــر 
معارف اهل بیت)ع( است؛ چند ســالی است که دفتر 
تبلیغات به دنبال مسئله محوری و شناسایی مسائل و 
مشکالت مهم اجتماعی است و در این رابطه یک طرحی 
انجام شــد و کار مطالعاتی قوی در سطح کشور صورت 
گرفت و مسائل مهم در حوزه ماموریتی مبلغین و طالب 
شناسایی شد. حجت االسالم و المسلمین احمدیان اظهار 
داشت: در مرحله بعد مسائل مهم را دسته بندی کردیم و 
در قالب چند کارگروه و میز تخصصی ساماندهی شدند و 
به صورت جزئی درصدد شناسایی و ارائه راه حل و راهکار 
برای آنها برآمدیم؛ البته قرار نیســت که ما همه مسائل 
اجتماع مسلمین را حل کنیم و این کار باید با همکاری 

همه مجموعه ها و نهادها انجام شود.
وی افزود: اگر حیطه وظایف هر شــخص، نهاد و ارگانی 
برای حل مسائل مختلف کشور مشخص باشد و تقسیم 
وظایف به خوبی انجام شود این امر سبب هدفمند شدن 

کار و حل بهتر و تخصصی مسائل می شود.
مدیر کل امور فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان  گفت: مسئله مهمی که امسال در مجمع مبلغین 
رمضان المبارک مورد بحث قرار گرفت فرقه های ضاله 
و شبهات مربوط به حوزه دین بود، ما در کنار توصیه ها  
و ارائه خطوط کلی و مهم، ره توشــه هایــی را هم برای 
 مبلغان آماده کردیم تا بتوانند در ایام تبلیغ از آنها استفاده

 کنند.

مدیر کل امور فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات 
اصفهان خبر داد:

اعزام هزار مبلغ به سراسر 
کشور در ماه مبارک رمضان

 مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری اصفهان:

فعالیت بازارهای روز کوثر در ماه 
مبارک رمضان یکسره است

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهــار کرد:به منظور رفاه حــال روزه داران زمان فعالیت 
بازارهای روز کوثر در ماه مبارک رمضان از ســاعت ۸ صبح الی ۲۱ 
به صورت یکسره است. اصغر کشاورز راد افزود: در راستای خدمت 
رسانی هرچه بهتر در زمینه تامین مایحتاج عمومی و سبد کاالی 
خانوار این سازمان تالش مضاعفی را به کار بسته و سعی می کند در 
جهت خدمت رسانی به شهروندان در راستای انجام وظایف خود از 
هیچ کوششی دریغ نکند. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: نظارت های پیوسته 
به منظور اطمینان بیشــتر از خدمت رسانی مطلوب تر به مردم در 
بازارهای روز به صورت تمام وقت توسط تیم بازرسی سازمان انجام 

و گزارش آن بصورت روزانه به سازمان ارائه می شود.
کشــاورزراد گفت:  شــهروندان مــی توانند نظــرات، انتقادات و 
شکایت های خود را از طریق ســامانه پیام کوتاه سازمان به شماره 
۳۰۰۰۱۳9۰9۰ ارســال و یا با شــماره تلفن ۳۲۶۸۴۴۰۸ تماس 

حاصل کنند.

در قاب شهر
برگزاری جشن نسیم مهر، با هدف حمایت از خانواده زندانیانبرگزاری نخستین همایش بزرگ آشنایی با تنیس خاکی

برگزاری نخستین جشنواره خانواده، لگو ویک روز شاداستهالل هالل ماه مبارک رمضان در کوه صفه اصفهان

میثم  هادیان 

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به 
اهمیت شهرها در توسعه کشورها و جهانشهر شدن شهرهای 
بزرگ، میزان درآمد و دخل و خرج شهرداری ها بسیار حائز 

اهمیت است.
نادر آخوندی با اشــاره به اینکه در کشــور ما بخش عمومی 
که شهرداری ها هســتند از اســتقالل مالی برخوردار بوده 
و باید هزینه های خود را تامین کنند، ادامه داد: بخشــی از 
این درآمدها از طریق پروانه های ساختمانی و بخشی دیگر 
در قالب قبوض نوسازی، کســب و پیشه، عمران و یا به قولی 

عوارض پایدار دریافت و در شهر هزینه می شود.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان 
با خوش حســابی در پرداخت قبوض عوارض می توانند در 

طرح های عمرانی شهر مشارکت داشته باشند.
وی گفت: شناخت مردم از وضعیت درآمد و هزینه شهرداری ها 
و فرهنگ سازی در این زمینه و نقشی که هزینه های شهرداری 
در توسعه شهر و رونق اقتصادی و اشتغال شهر دارد، می طلبد 

شهروندان در این زمینه همراه شهرداری باشند.
آخوندی با اشــاره به تاثیر جوایز خوش حسابی در پرداخت 

عوارض شهری، اظهارکرد: سال گذشته در چند مرحله طرح 
تشــویقی برای پرداخت عوارض برگزار شدکه در نتیجه آنها 
پایان سال گذشته، شــهرداری درآمد قابل توجهی داشت و 
مردم در پروژه های زیباسازی و توسعه زیرساخت های شهر 

شاهد هزینه کرد بخشی از این عوارض بودند.
وی تصریح کرد: قبوض عوارض شهرداری که ساالنه ۲ مرتبه 
به دست شهروندان می رسد، بهای خدمات و امکاناتی است 

که از جانب شهرداری در اختیار مردم قرار می گیرد.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان یادآور شــد: چنانچه 
شــهروندی به میزان عوارض اعتراض داشته باشد می تواند 
مراتب را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که مسئول 
حل اختالف بین شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض 

است، اعالم کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:

پرداخت عوارض، بهای ارائه خدمات شهرداری به شهروندان است
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دعای روز دوم ماه مبارک رمضان:
خدایا! نزدیک کن مرا در این ماه به خوشنودی ات و برکنارم دار از 

خشم و انتقامت و توفیق ده مرا به رحمتت ای مهربانترین مهربانان.
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لبخندک

نه پیامک داشتیم، نه ایمیل، نه وایبر، نه نرم افزار  ندا
وطنی گفت وگو، نه حتی تلفن ثابت و اگر بخواهم  شاه نوری

صادق باشم، حتی اف اف هم نداشتیم. برای همین باید از قبل عید پول 
جمع می کردیم تا بتوانیم به چند نفری کارت پستال بدهیم. مثل حاال 
نبود که آدم یک پیامک را برای 200 نفر بفرستد و قال قضیه را بکند. اول 
باید کسانی را که لیاقت دریافت کارت پستال ما را داشتند، جدا 
می کردیم. کل فهرست ما که بسته به وضع جیبمان به ندرت از 5 نفر فراتر 
می رفت، از دو تا بغل دستی و دو سه تا دوست صمیمی تشکیل می شد. 
بقیه کالس از جمله آنهایی که سر امتحان تقلب نداده بودند، مقنعه مان 
را کشیده بودند، مأمور آبخوری بودند و بدتر از شمر ذی الجوشن آب را 
روی ما بسته بودند، مدادمان را کش رفته و اسم خودشان را با چسب روی 
آن زده بودند، همه چاپلوس هایی که ما را پیش خانم ضایع کرده بودند و 
آن دراز دیالقی که پاک کنم را نصف کرده بود، از لیست خارج می شدند 
و لیاقت کارت پستال که هیچ، لعنت شیطان را هم نداشته اند )این دنیای 
معصوم کودکی یکی از آن دروغ های شاخداری است که بزرگ ترها برای 
اینکه ثابت کنند از اول این طور مزین به خرده شیشه نبوده اند و روزگار 
آیینه کاری شان کرده، تحویل هم می دهند(. کارت پستال های آن دوره 
فقط دو مدل بود: مقوایی و آنهایی که شبیه عکس بودند. مقوایی ها را به 
دوستان عزیز کرده می دادیم و روغنی ها را به معلم ها. پشت کارت 
پستال های مقوایی هرکار دلمان می خواست می کردیم، با مداد رنگی و 
ماژیک یادداشت می نوشتیم، عکس برگردان یا به قول امروزی ها 
برچسب می چسباندیم و ماه و ستاره می کشیدیم. راستش را بخواهید 
بیشتر مواقع پشت کارت پستال، از روی آن قشنگ تر و پر از یادداشت های 
ریز و درشت و گاهی ضد و نقیض بود. درست معلوم نبود دلمان برای 
دوستمان تنگ شده یا از اینکه کنار ما نشسته خوشحالیم. داریم سال نو 
را به او تبریک می گوییم یا از اینکه با ما و نه با آن مریم ورپریده دوست 
است، خوشحالیم. کارت های روغنی سر و ساده تر بودند؛ فوق فوقش 
عکس یک گلدان گالیل یا رز روی آنها بود و چندتایی قلب کنار یک سال 
نو مبارک به خط نستعلیق که از اولین نمونه های فتوشاپ به شمار 
می رفت. پشت روغنی ها نمی شد با مداد نوشت؛ برای همین بار اول 
افتخار دست گرفتن خودکار را به خودمان می دادیم؛ حاال یا اینکه 
خودکار پس می داد یا دستمان رویش کشیده می شد و اثر یک گوشه از 
انگشتمان هم روی کارت ثبت می شد. اما دیگر پول نداشتیم پس همین 
کالژ کثیف شده را با تقدیم احترامات فائقه به خود و خانواده گرامی شان 

و مقداری نمک که دیگر در نمکدان شوری نداشت، تقدیم می کردیم.

مهربان تر باشیم
شاید همین خاطرات شیرینی که از مهربان تر شدن 
در ماه رمضــان در ذهن اهل خانــه می ماند، آنها را 
نسبت به میهمانی خدا ترغیب کند. راستی یادمان 
باشد با بچه هایی که به هر علتی از تمکین دستور خدا 
سر باز می زنند، با خشــونت رفتار نکنیم. در سخنی 
منسوب به امیرمومنان)ع( آمده است: هرگاه جوانی 
را سرزنش می کنی، راهی برای برون رفت از خطایش 

بگذار تا به ستیزه جویی وادار نشود.
مواظب باشیم طوری رفتار نکنیم که اگر فرزندمان 
نسبت به انجام تکالیف الهی نرم شد، از سر لجبازی از 

انجام آن سر باز بزند.
به بچه ها قرآن بیاموزیم

ماه رمضان، بهار قرآن اســت و بهتر اســت در این 
فرصت به بچه ها قرآن بیاموزیم. رســول خدا)ص( 
فرموده اند: هر کس به فرزندش قــرآن بیاموزد روز 
قیامت پدر و مادر او را فــرا می خوانند و دو جامه بر 
آنها می پوشــانند که از نور آن چهره های بهشتیان 

روشن می شود.
البتــه نیاموختن قــرآن و اصول دینی بــه بچه ها 
مذمت شده اســت. پیامبر)ص( به برخی کودکان 
نگریســت و فرمود:»وای بر فرزندان آخر الزمان از 
ناحیه پدرانشان! پرسیدند: آیا از آن رو که پدرانشان 
مشــرک اند؟ فرمود: نه، پدرانی کــه مومن اند و به 
فرزندانشــان چیزی از واجبات دینی نمی آموزند، 
بلکه آنان را از آموختن منع می کنند و به سود اندکی 
از دنیا که از فرزندانشــان به ایشان می رسد رضایت 
می دهند و من از آنها بیزارم و آنها نیز از من بیزارند.«

رنگ و بوی غذاها را عوض کنیم
در ماه مبارک رمضان بهتر است به طور ویژه مراقب 
سالمتی اهل خانه باشــیم؛ مثال ببینیم کدام غذاها 
فشار کمتری به معده وارد کرده و کدام غذاها معده 
را تقویت می کنند. کدام غذاها، تشنگی کمتری به 
دنبال دارند و به نوعی تغذیه خانواده را مدیریت کنیم. 
خیلی از بچه ها ماه رمضــان را با همراهی والدین در 
خورد و خوراک بعد از افطار می شناسند.»مامان افطار 
چی می خوری«؛ این جمله ای اســت که خیلی از 
مادران در شرایط روزه داری می گویند تا سختی های 

آن را برای فرزندانشان آسان تر کنند.
حال خودمان را عوض کنیم

قبل از ورود به ماه مبارک، بــه حال و احوال تازه ای 
برســیم؛ مثال یکبار هم که شــده خودمان خطبه 
شعبانیه را بخوانیم، به ظاهر و باطن خودمان برسیم، 
تر و تازه باشیم تا این حال و احوال تازه را بتوانیم به 
خانواده مان نیز منتقل کنیم؛ مثال یکی از تالوت های 
قرآن را که در ساعت استراحت اهل خانه نیست، از 
تلویزیون بشــنویم. بگذاریم ماه رمضان در جانمان 

رخنه کند.

مهارت زندگی

باغ 
کاغذی

تحلیل آسیب های اخالق ســکوالر و تحلیل پیامدهای مثبت 
اخالق دینی، در کتاب »اخالق دین مــدار و دنیا گرا« اثر بهروز 

محمدی منفرد و بیژن منصوری منتشر شد.
مسئله اصلی این کتاب، تحلیل ماهیت اخالق از دو زاویه دینی و 
دنیایی است و پرسش هایی که در این چارچوب مطرح می شود، 
عبارت است از اینکه اخالق در دو نظام دینـی و سکوالری چگونه 
تعریف و تحلیـــل می شود؟  اخالق دینی و سکوالری به لحاظ 
مبنا و انگیـزه و رسـالت، چه تفاوتـی با هـم دارنـد؟ پیـامـدهای 
پذیـرش رویکردهـای اخـالق دینـی و سکوالری برای زندگی 

انسان چیستند؟ پیروی کدام یک از این دو نظام فکری، پیامد 
مثبت و کدام یــک پیامد منفی برای زندگی انســان دارند؟ در 
پاسخ آغازین به این پرسش ها می توان گفت که اخالق سکوالر 
برای بهره وری انسان از دنیا صورت بندی می شود و برای همین 
پای بندی به آن، انســان را از توجه به ابعــاد دیگر حیات غافل 

می کند.
 اخالق دینی با توجه به سازگـــاری با ابعـــاد دوگانه انســان، 
ساماندهـی و عمل به مصادیق آن سبب می شود تا انسان دنیا را با 

آخرت پیوند دهد و به سعادت کمال نهایی نائل آید.

اخالق دین مدار و دنیا گرا 

چگونه  خانه  مان حال و 
هوای ماه رمضان بگیرد؟ )2(

کارت پستال
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مقیاس طول عمر 
14- آزاد و رها - کوچک - سالح عنکبوت - ارزش 

و مقام
15- تولیدکننده - از اسامی آقایان - رسم و آیین

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

15    14    13    12    11     10     9      8      7      6     5      4      3      2       1     

 15     14    13   12    11     10      9      8     7      6      5      4      3      2      1     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

21
47

ره  
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

اگر شــما از طرفداران پر و پا قرص پیتزا با پنیرهای خوشمزه هستید، 
پیشنهاد می کنیم سری به رستوران آمریکایی اسکاتی در پورتلند بزنید 
که در آن پیتزای عجیبی تهیه شده که برای پختن آن از 110 نوع پنیر 

مختلف استفاده شده است.
اگر به طور دقیق بخواهیم محتویات این پیتزا را بررسی و تجزیه کنیم باید 
بگوییم که 36نوع پنیر نرم، 55 نوع پنیر زرد، 9 پنیر خشک و پارمسان 
در خود جای داده و خمیر آن نیز تهیه شده از پنیر موتزارالست. به گفته 
کسی که مسئولیت درست کردن پیتزا را داشت، هدف رسیدن به نتیجه 
ای بود که هوش را از سر انسان ببرد؛ که البته فکر می کنند تقریبا به هدف 
خود رسیده اند اما چیزی که موجب تعجب شما خواهد شد این است که 
هر تکه از این پیتزا در فستیوال مخصوص پیتزاها که در آمریکا برگزار شده 

بود، فقط به ارزش 2 دالر به عالقه مندان فروخته شد.

این پیتزاست 
یا کلکسیون پنیر؟

خانه گران قیمِت 
عجیب و غریب

طراحی خاص و منحصر به فرد منزل مسکونی یک مرد ثروتمند 
در حومه سانفرانسیسکو، باعث شهرت آن شــده است. خانه ای 
250 متری با 3 اتاق خواب که به سال 1976 در منطقه مرفه نشین 
هیلزوبوروی کالیفرنیا ساخته شده و اکنون برای فروش به مزایده 
گذاشــته شــده اســت. دیوارهای آهکی با رنگ آمیزی خاص، 
آشپزخانه ویژه و پشت بامی برای رصد ستاره های آسمان، فقط 

قسمتی از زیبایی های این خانه است.
آخرین قیمــت گذاری در ســال 2015 صورت گرفــت و مبلغ 
پیشــنهاد شــده در حدود 4/2میلیون دالر بود؛ اما اخیرا تا مرز 
3میلیــون و 190 هــزار دالر هم پاییــن آمده اســت. به گفته 
کارشناسان این خانه در هنگام ساخت 800 هزار دالر هزینه برده 

و رشد قیمت فعلی به دلیل منحصر به فرد بودن آن است.

یک پسر 7 ساله مبتال به بیماری قلبی مادرزادی با کمک تکنولوژی و 
موسسه خیریه »آرزو کن« توانست به آرزوی بزرگ خود برسد؛ یعنی 
فضا را ببیند و به طور همزمان اولین شخصی باشد که به سیاره زحل 
می رود. بر اساس گزارش msn، زایدن رایت 7 ساله اهل جرجیای 
آمریکا، از بچگی به نجوم و ستاره شناسی و فضا عالقه بسیار زیادی 

داشت و آرزوی بزرگ او این بود که روزی بتواند به فضا سفر کند.
موسسه خیریه »آرزو کن« در جرجیا عالیق این پسر را از زبان مادرش 
شــنید و برای این کار به یک مهندس کامپیوتر سفارش دادند تا با 
استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی، این فرصت را به زایدن بدهند 

که بتواند فضا را از نزدیک ببیند.
بدین ترتیب زایدن اولین شخصی شد که با استفاده از دوربین واقعیت 

مجازی توانست سیاره زحل را از نزدیک ببیند.

 پسری 7 ساله اولین نفری شد 
که زحل را دید

تصاویر روز

باغ شاهزاده ماهان در کرمانپرنده ای عجیب به نام طوطی دریایی

بیل گیتـس موسـس مایکروسـافت، در حسـاب کاربری 
توییتر خود نوشـت کـه اگر جـوان بـودم و می خواسـتم 
انتخاب رشـته کنـم، 4 رشـته هـوش مصنوعـی، انرژی، 

علـوم زیسـتی و علـوم زمین شناسـی را برمی گزیـدم.
بیـل گیتس بیـان کـرد که ایـن رشـته ها را »رشـته های 
امیدبخـش«  می نامنـد؛ چراکـه می تواننـد تاثیـر بزرگی 
بر دانشـجویان بگذارنـد. متخصصـان فنـاوری و اقتصاد، 
همگـی بـر سـر ایـن موضـوع کـه در 20 سـال آینـده 
شـرکت های بـزرگ جهـان بـا تغییـرات قابـل توجهـی 
مواجه خواهند شـد، توافق نظر دارند. موسسـات تجاری، 
در حـال اسـتفاده از هـوش مصنوعی بـرای بـه کارگیری 
در خودکارسـازی کارخانه ها، سـایت های تولیدی و دیگر 
بخش هایشـان هسـتند. بیل گیتس برای انتخاب رشـته 
علـوم زمین شناسـی توضیـح داد کـه روبات هـا ممکـن 
اسـت به منابـع انـرژی تجدیدپذیـر نیاز داشـته باشـند. 
بـه عنـوان مثـال انـرژی خورشـیدی و بـادی می تواننـد 

بزرگ تریـن کمـک بـه خودکارسـازی دنیا باشـند.
وی پیش بینـی کـرد کـه بشـر در 15 سـال آینـده بـا 

یـک معجـزه در زمینـه انـرژی روبـه رو خواهـد شـد؛ از 
ایـن رو بـازار بیوتکنولـوژی آمریـکا بـه سـرعت در حـال 
توسـعه ای باورنکردنی اسـت. ظاهرا این توسـعه به دلیل 
تـالش شـرکت های خصوصـی بـرای تولیـد داروهـای 
دقیق تـر و بهینه تـر و درمان های پزشـکی بـرای مقابله با 

باکتری هـای مقـاوم در برابـر آنتی بیوتیـک اسـت.
بیل گیتس افزود: انتخـاب و معرفی این رشـته ها حاصل 
از تجربیـات شـخصی ام اسـت. بنیانگـذار مایکروسـافت 
از رؤسـای »بنیـاد گیتـس« نیـز هسـت کـه در آن بـه 
اخبـار دسـت اول راجع بـه روند خـودکار شـدن جهان و 

جایگزینـی روبات هـا بـا انسـان ها دسترسـی دارد.
حوزه هـای هـوش مصنوعـی، بـه ریشـه کن شـدن 
بیماری هـای مختلـف و رسـاندن منابـع انرژی هـای 
جایگزیـن بـه محروم تریـن مناطـق کمـک شـایانی 
کرده انـد. رییـس مایکروسـافت می خواهـد دانشـجویان 
به جای تـرس از حملـه قریـب الوقـوع روبات ها، بـه فکر 
بهره بـردن از آنها و اسـتفاده از هوش مصنوعـی برای نفع 

خودشـان باشـند. 

رشته های  تحصیلی که بیل گیتس به جوانان توصیه می کند
دانستنی ها

حرف حساب

کاش دنیا دست زن ها بود

کاش دنیا دست زن ها بود؛ زن ها که زاییده اند 
یعنی خلق کرده اند و قدر مخلوق خودشان را 
می دانند؛ قدر تحمــل و حوصله و یکنواختی و 
برای خود هیچ کاری نتوانستن را. شاید مردها 
چون هیچ وقت عمال خالق نبوده اند، آنقدر خود 
را به آب و آتش می زنند تا چیزی بیافرینند. اگر 

دنیا دست زن ها بود، جنگ کجا بود؟!

سیمین دانشور
سووشون
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