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اجتماع مداری جای خود را به 
رویداد مداری داده است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشــاره به برگزاری جشنواره فیلم 
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به بهانه میزبانی نصف جهان  در سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان بررسی می شود؛

اصفهان؛ مدعی یا شایسته میزبانی جشنواره؟!
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ظریف  سه شنبه به کمیسیون امنیت ملی مجلس می رود
جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از حضور محمدجواد ظریف در جلسه سه شنبه این کمیسیون خبر 

داد و گفت که این حضور به دعوت کمیسیون امنیت ملی است.

يادداشت

بین الملل

منابع عراقی از کنترل نیروهای مشترک بر بخش قدیمی 
موصل خبر دادند. فرماندهی عملیات مشترک عراق روز 
شــنبه با اعالم این خبر تاکید کرد، فقط چندین متر از 
بخش قدیمی موصل باقی مانده و نیروهای عراقی کنترل 
این منطقه را در دست دارند. بر اساس بیانیه فرماندهی 
عملیات مشترک، در عملیات روز گذشته  35 داعشی 
از پا درآمدند و 6 تن از عناصر این گروهک تروریســتی 

هنگام فرار به ساحل راست موصل، دستگیر شدند.

موصل قدیم کامال آزاد شد

آقای ترامپ یا واقعا از اوضاع جهان و منطقه بی خبر اســت 
و یا اینکه به در و دیــوار می زند تا مشــتریان عرب خود را 
راضی نگه دارد.ترامپ طبق ســفارش مشتریان عرب خود 
 طی مالقات با آقــای پوتین بحث مهار ایران در ســوریه را

 مطرح کرد.
بد نیســت که مقداری با آقای ترامپ به گذشته برگردیم و 
ببینیم سازمان تروریستی القاعده و داعش را چه کشورهایی 
ایجاد کرده اند وچه اهدافی برای تاســیس این تشــکیالت 

داشته اند.
البته آقای ترامپ امــروزه و پس از خوانــدن گزارش های 
ویژه ارگان های مختلف در آمریکا بــه خوبی می دانند که 
ســازمان های تروریســتی القاعده و داعش توسط ایاالت 
متحده و هم پیمانانش در منطقه تاســیس شده اند و هدف 
آنها تجزیه مجدد منطقه وتخریب وجهه مسلمانان در جهان 

بوده و هست.
مشــاوران آقای ترامپ هم به خوبی می دانند که این ایران 
اســت که همه برنامه های آنها در منطقه را بر هم زده و به 
همین دلیل هم ایاالت متحده و هم پیمانانش از دست ایران 

ناراحت هستند.
ایاالت متحــده جنگ تمام عیــار علیه عــراق راه انداخت 

اما نتوانســت عراقی هــا را رام خود کند و چــون عراقی ها 
با پشــتیبانی ایران حاضر نشدند شــرایط حضور نیروهای 
آمریکایــی در عــراق را بپذیرنــد، ســازمان تروریســتی 
داعــش را تشــکیل داد تا بــه آنهــا بگوید بــدون حضور 
نیروهای آمریکایــی هیچ امنیتی در عــراق برقرار نخواهد 
 شد.دقیقا همان ســناریویی که امروزه در افغانستان پیاده

 شده است.
به دلیل اینکه بهانه حضور ایاالت متحده در افغانستان منوط 
به باقی ماندن طالبان والقاعده و داعش است پس این گروه ها 
به هیچ وجه نباید از افغانستان دل بکنند و افغان ها نباید رنگ 
صلح را به خود ببینند چون اگر دیگر گروه های تروریستی در 
افغانستان حضور نداشته باشند بهانه ای برای حضور نیروهای 
آمریکایی وجود نخواهد داشت. در عراق و سوریه هم همین 

سناریو در حال اجرا بود.
ایاالت متحده به جای اینکه تسلیحات خریداری شده توسط 
ارتش عراق را تحویل این کشور دهد عراقی ها را متقاعد کرد 
که از امکانات نیروی هوایی ایاالت متحده استفاده کنند تا 
آمریکا حضور داشته باشد و از هیچ تالشی برای به اصطالح 
خودشان هماهنگی با نیروهای هم پیمان با ایران، اما در واقع 
تالش برای مهار نیروهای وابســته به ایران در عراق، دریغ 

نکرد چون می دانست که تنها نیروهایی که می توانند ریشه 
گروه های تروریستی وابسته به ایاالت متحده و هم پیمانانش 
را بســوزانند همین نیروها هستند و نقشــه ایاالت متحده 
تکرار ماجرای افغانســتان در عراق بود و نه ریشه کن کردن 

تروریست ها.
چون ایران حاضر نشد با آمریکایی ها سر مهار نیروهای هم 
پیمانش در عراق هماهنگی کند اقدام به بمباران، به اصطالح 
اشتباه آنها کرد  ولی در نهایت این نیروهای هم پیمان ایران 
بودند کــه زمین را در اختیــار گرفتند و ایــاالت متحده و 

هم پیمانانش در عراق را از صحنه خارج کردند.
همین ماجرا امروزه در ســوریه نیز در حال تکرار است، این 
بار  همکاری ایران و روسیه همه نقشه های ایاالت متحده در 

سوریه را بر هم زده است.
از ماجرای تهمت های کاذب کسب اطالعات مبنی بر اینکه 
قرار است ارتش سوریه از سالح های شیمیایی استفاده کند 
تا بر هم زدن اجالس آســتانه با تحریک گروه های مســلح 
گرفته تا فشــار برای مهار ایران همه به این دلیل است که 
ایاالت متحده می خواهد به هر نحوی که شــده سهمی در 

سوریه داشته باشد.
در واقع چون ایران و روسیه نقشــه های ایاالت متحده در 
سوریه را بر هم زده اند این کشور به بهانه جویی روی آورده و 

می خواهد میز بازی را بر هم بزند.
هم روســیه و هم ایران هم می دانند هــدف ایاالت متحده 
چیســت و قطعا آقای پوتین زیرک تر از آن است که با بازی 

کودکانه آقــای ترامپ بازی 
بخــورد قطعا به وی نشــان 
خواهد داد که رییس جمهور 
کاســب کار ایاالت متحده با 
یک سیاســتمدار کارکشته 
رو در رو است و با این بازی ها 
نخواهد توانست میانه ایران و 

روسیه را بر هم زند.
ایاالت متحده هم بد نیست 
به فکر باشــد و سیاست های 
ســابق خــود در منطقه را 
بازنگــری کند چــون همه 
این سیاســت ها نشان داده 
که هیــچ وقــت در منطقه 
وجهان به نتیجه نمی رســد 
و این ایاالت متحده اســت 
که باید سیاســت های خود 
را تغییر دهد. حضور ایاالت 
متحــده در منطقــه خاور 

میانه یک وجود خارجی اســت در حالی کــه نفوذ ایران در 
این منطقه بــه فرهنگ و تمدن و تاریخ ایــن منطقه پیوند 
 خورده وهیچ کس نخواهد توانســت ایــن پیوند تاریخی را 

بر هم زند.

پارلمان

نماینده مردم رودســر گفت: موضوع لغــو مراجعات 
مردمــی در مجلس از جمله پیشــنهاداتی اســت که 
برخی از نمایندگان ارائــه می کنند؛ مثال می گویند که 
دیدارهای مردمی به ســاختمان های دیگری منتقل 
شــود و یا اینکه این مراجعــات در حوزه های انتخابیه 

انجام شود.
اســدا... عباســی با بیان اینکه همواره پیشــنهادات 
مختلفی درباره موضوع فوق از سوی نمایندگان مطرح 
می شود، افزود: این درحالی است که هنوز جمع بندی 

ونتیجه گیری الزم در این رابطه صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیئت رییسه جلسه ای مبنی 
بر این مسئله نداشته اســت، تصریح کرد: به هر حال 
هیئت رییسه برای ساماندهی مراجعات مردمی اقدامی 
خواهد کرد و نسبت به این مسئله بی تفاوت نیست و در 

عین حال هم موارد امنیتی را مد نظر قرار خواهد داد.
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی در پایان 
یادآور شــد: به هیچ وجه مراجعات مردمی از مجلس 
لغو نمی شود و چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ چرا که 

مجلس برای مردم است.

حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس درباره اینکه آیا 
مواضع خود را نســبت به گذشته  در قبال دولت تلطیف 
کرده اســت یا خیر، گفت: بنده همچنان   همان مواضع 

گذشته را نسبت به دولت محترم فعلی دارم.
رســایی با اشــاره به اهانت های صــورت گرفته علیه 
رییس جمهوری در جریان مراسم راهپیمایی روز قدس 
اعالم کرد: شخصا معتقدم صحبت های آقای روحانی باید 
نقد شود و در برابر مواضع غلطش موضع گیری بجا صورت 

بگیرد، اما جای این کار در خیابان نیست.
نماینده اصولگرای پیشــین مجلس شــورای اسالمی 
همچنین به واکنش ها دربــاره مداحی روز عید فطر نیز 
پرداخت و بــا بیان اینکه باوجود اســتماع چندباره این 
مداحی، هیچ ایرادی در آن ندیده است، در پاسخ به این 
سوال که آیا شباهتی میان این مداحی و نطق های خود 
در زمانی نمایندگی ندیده اســت، گفت: به هر حال این 
مداحی، صریح، روشن و شــفاف بود؛ البته مداحی سال 
قبل مراســم روز عید فطر به مراتب صریح تر و شفاف تر 
 از مداحی امسال بود؛ چرا ســال گذشته کسی اعتراض 

نکرد!

عضو هیئت ريیسه مجلس شورای اسالمی: 

 مراجعات مردمی به هیچ وجه 
در مجلس لغو نمی شود

رسايی: 

 جای نقد رییس جمهور 
در خیابان نیست

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف مهمات گروهکی 
تروریستی  در سراوان

وزير دادگستری اعالم کرد: 

احتمال تبدیل زندان اوین به 
بازداشتگاه موقت پایتخت

ســردار حســین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه از کشف 35 
قبضه کالش، یک قبضه توپ 14/5 و 9 راکت انداز اس پی 

جی، از گروهک تروریستی جیش الظلم خبر داد.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به 
اینکه اشــرار و گروه های معاند، سیستان و بلوچستان را 
محل خوبی برای انجام اقدامــات خرابکارانه می دانند، با 
اشراف اطالعاتی و برنامه ریزی اطالعاتی نیروهای نظامی 
و انتظامی پــس از مدت ها کار اطالعاتــی و نفود در این 
گروهک، عملیات ویژه اطالعاتی علیه این گروهک شکل 
گرفت و محموله قابل قبولی از آنها در ارتفاعات ســراوان 
شناسایی و کشف و ضبط شد. وی از انجام عملیات های 
فــراوان در نقاط حاشیه نشــین خبــر داد و گفت: همه 
برخوردها سلبی نیست و برخورد های ایجابی نیز خواهیم 
داشت به گونه ای که مرکز تخصصی مشاوره و مددکاری در 
امر مواد مخدر در نقاط حاشیه نشین راه اندازی شده است. 
رحیمی امنیت سیستان و بلوچستان را ایده ال و مطلوب 
عنوان کرد و گفت: برنامه های ویژه ای تدوین شده و هم 

اکنون امنیت استان بسیار مطلوب است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه وجود یک بازداشتگاه موقت 
در داخل شــهر تهران ضروری است، گفت: به این دلیل 
ممکن است که زندان اوین به بیرون از شهر انتقال پیدا 
نکند. مصطفی پورمحمدی در خصوص تعلل های صورت 
گرفته در انتقــال زندان اوین به بیرون از شــهر، گفت: 
موضوع انتقال زندان اوین به خارج از شهر با سایر زندان ها 
متفاوت است، در حقیقت برای انتقال اوین مباحث بسیار 
کارشناسی الزم است که در شــرایط فعلی انتقال آن به 

خارج از شهر را متوقف کرده است.
وزیر دادگستری با تاکید بر نیاز به وجود یک بازداشتگاه 
بزرگ در داخل شهر تهران، تصریح کرد: یک بازداشتگاه 
بزرگ در مرکز شهر الزم است زیرا برای بازداشت موقت 
و زمان بررســی پرونده در دادســرا، دادیاری و دادگاه 
نمی توان متخلفان را مدام از 4۰ کیلومتری شهر به این 

مجموعه ها آورد.
وی افزود: پایتخت نیازمند یک بازداشتگاه موقت بزرگ 
در داخل شهر اســت، اما قطعا این بازداشــتگاه زندان 
اوین نیست زیرا تصمیم قطعی گرفته نشده است، البته 

گمانه زنی هایی در این رابطه وجود دارد.

خبردیدگاهنیروهای مسلح

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از توقیف یک شناور متعلق به عربستان 
سعودی که به آب های ســرزمینی ایران تجاوز کرده بود، خبر داد.مجید 
آقابابایی اظهار داشت: ساعت ۲۰:۰۰ پنجشنبه یک فروند لنج عربستانی با 4 
نفرخدمه هندی در4  مایلی غرب جزیره فارسی به دلیل تجاوز مرزی توسط 
گشتی های )نیروی دریایی سپاه( مورد توقیف و جهت سیرمراحل  قانونی به 
سمت آب های ایران هدایت و تحویل فرماندهی دریابانی می شود. وی افزود: 
این شناور صیادی از بندر دارین عربستان به آب های ایران تجاوز کرد که در 
استان بوشهر توقیف شد.آقابابایی تصریح کرد: چهار خدمه این شناور صیادی 
در این رابطه دستگیر شده اند که تحقیقات از آنها ادامه دارد.وی ادامه داد: 
نیروهای نظامی و انتظامی حفاظت از مرزهای آبی ایران را یک اصل برای خود 
دانسته و ضمن احترام به همسایگان خود در حوزه خلیج فارس، اجازه تعدی 
و تجاوز به آب های ایران را به هیچ کس نمی دهند و بر اساس پروتکل های 

بین المللی و حقوق دریاها با تجاوزگران برخورد خواهند کرد.

اتحادیه اروپا در بروشوری درباره توافق هسته ای اعالم کرد: با اتصال مجدد 
اقتصاد اتحادیه اروپا و ایران، رفاه و سعادت ایرانیان و اروپایی ها به طور یکسان 
افزایش خواهد یافت.اتحادیه اروپا در بروشوری درباره توافق هسته ای که آن 
را به زبان فارسی انتشار داد، با عنوان »فصل جدید در روابط ایران و اروپا«، 
به سخنان فدریکا موگرینی، نماینده ارشــد اتحادیه اروپا و نایب رییس 
کمیسیون اروپا در سفر ماه آوریل ۲۰16 به تهران اشاره و از برنامه جامع اقدام 
مشترک به عنوان آغازی برای روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و ایران 
نام برده است.در بخشی از این بروشور با عنوان »اتصال مجدد اقتصاد ایران و 
اروپا« آمده است: اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی دارای 
بزرگ ترین بازار منفرد جهان با بیش از 5۰۰ میلیون نفر جمعیت است. پیش 
از اعمال تحریم های هسته ای، اتحادیه اروپا با ۲۸ کشور عضو خود مهم ترین 
شریک تجاری ایران بود و با اتصال مجدد اقتصاد اتحادیه اروپا و ایران، رفاه و 

سعادت ایرانیان و اروپایی ها به طور یکسان افزایش خواهد یافت.

جزئیات توقیف شناور 
عربستان در آب های 

ایران

آغازی برای روابط 
دیپلماتیک بین اتحادیه 

اروپا و ایران

عکس روز يادداشتيادداشت

 نگاهی معنی دار 
به سبک پوتین و مرکل

اخبار

هند روز گذشته به مناسبت سالگرد مرگ یکی از رهبران 
محبوب مخالف، مقررات منع رفت و آمد را در کشمیر به 
اجرا گذاشت. همچنین  دسترسی به اینترنت در کشمیر 
امکان پذیر نیست و هزاران سرباز هندی در این منطقه 
حضور یافته اند. مقررات منع آمد و شد در کشمیر تحت 
کنترل هند به اجرا گذاشته  شد و به گفته ساکنان کشمیر 
هند، محدودیت های رفت و آمد که در این منطقه به اجرا 
گذاشته می شود کم سابقه است؛ به طوری که به برخی 
روستاییان گفته شــده در صورت ترک منازلشان هدف 

گلوله قرار می گیرند.

بمب افکن های راهبردی آمریکا در رزمایشی نادر که در 
۸۰ کیلومتری مرز کره شمالی اتفاق افتاد، اهداف شبیه 

سازی شده پیونگ یانگ را بمباران کردند.
وزارت دفاع کــره جنوبی از رزمایــش بمب افکن های 
آمریکایی در نزدیکی منطقه غیر نظامی مشترک در مرز 
۲ کره خبر داد، اقدامی که احتماال از سوی پیونگ یانگ 

تحریک آمیز تلقی خواهد شد.

اعتراض های مردمی به نشست گروه ۲۰ در هامبورگ 
به حدی گسترش داشته که در برخی قسمت های شهر 
عمال به صحنه درگیری تبدیل شد.هامبورگ همچنان 
دستخوش ناآرامی است، خودروها و موانعی که به آتش 
کشیده شــده اند و پنجره های شکســته و مغازه های 
آســیب دیده همگی از روزهایی ملتهب در این شــهر 

حکایت دارند.

 اجرای مقررات منع
 رفت و آمد در کشمیر هند

رزمایش بمب افکن های 
آمریکایی در مرز کره شمالی

هامبورگ منطقه جنگی شد!

رحیم نوروزیان، فرماندار مشــهد در جلسه شورای اداری شهرستان 
مشهد با اشاره به خبر حضور داعش در این شهر اظهار کرد: دستگیری 
۲1 داعشی در مشهد آنطور که رسانه ها منعکس کردند صحت ندارد، 
بلکه این تعداد در سطح استان بوده اند و هرکدام پرونده ای جداگانه 
دارند. وی افزود: امنیت در مرزها باید تامین شــود و ما در این زمینه 
کوتاهی نمی کنیم. در مشهد هیچ گونه مشکل امنیتی نداریم و داعش 

کوچک تر از آن است که به این شهر بیاید.

توضیحاتی درباره داعشی های 
دستگیر شده در مشهد

آقای ترامپ در اظهار نظری ساده لوحانه  بیان کرده اند که نبايد ايران جايگزين داعش در سوريه شود  و از روسیه  
درخواست داشته اند که  ايران را در سوريه مهار کند.ترامپ همچنین ايرانیان را با تروريست ها در يک خانه قرار 

داده است.

مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی اندیشکده ضد ایرانی دفاع از دموکراسی 
FDD )نزدیک به باند نتانیاهو( در وال استریت ژورنال نوشت: برای 
مقابله با تهدید ایران، دولت ترامپ باید راهکاری از نســخه رونالد 

ریگان که علیه شوروی به کار گرفت را علیه ایران تکرار کند.
دوبوویتز نوشــت: در دهه 19۸۰ ریگان راهبرد رؤسای قبلی مبنی 
بر بازداشتن شــوروی را کنار گذاشــت و طرح عقب راندن توسعه 
طلبی های شوروی را به کار بست. اساس راهبرد ریگان، شناخت این 
موضوع بود که شوروی انقالبی و متجاوز اما از درون شکننده بود و 
باید شکست داده می شد. سیاست ریگان در سال 19۸3 با دستور 
اجرایی مورد پیشنهاد شورای امنیت ملی آمریکا شکل گرفت. این 
دستور، راهبردی جامع بود که از ابزارهای قدرت آشکار و نهان آمریکا 
استفاده می کرد. این طرح شــامل دفاع گسترده، جنگ اقتصادی، 
حمایت از نیروهای نیابتی ضد شــوروی و مخالفــان آن و اقدامات 

تهاجمی علیه مشروعیت ایدئولوژیک آن رژیم می شد.
مدیر اجرایی FDD پیشنهاد داد: ترامپ باید نسخه جدیدی از دستور 
]NSDD-75[ را مطالبه کند و علیه رژیم ایران برخوردی مهاجمانه 
داشته باشد. دولت ترامپ باید هوشمندانه عالوه بر برنامه هسته ای، 
همه ابعاد تهدیدی ایران را مورد خطاب قرار دهد. تمرکز نادرســت 

اوباما بر خلع سالح، سیاست آمریکا را فلج کرد.
پیشنهاد دیگر ]NSDD-75[ می تواند از کار انداختن قدرت ایران 
در تک تک کشورهای غرب آسیا باشــد. اگر آمریکا به سوریه توجه 
جدی کند، اروپایی ها که با مشــکالت پناهجویان و تروریست ها 
مواجه هستند، ممکن است از سیاست ســختگیرانه تر علیه ایران 

حمایت کنند.
دوبوویتز که از ابتدا تغییر نظام در ایران را دنبال می کند، پیشنهاد 
می دهد که واشنگتن باید شبکه مبارزاتی و عملیات های نفوذی ایران 
و همچنین حضور در اروپا و آمریکا را تخریب کند. این یعنی همکاری 
نزدیک با متحدین سنی منطقه ای. اقدامات تهاجمی آمریکا از قبل 
آغاز شده و  مایک پومپئو، رییس سیا  این آژانس را علیه شبکه جهانی 
ایران سر خط کرده و برنامه اقدام پنهانی قدرتمندی را به کار گرفته 
اســت . دوبوویتز ادامه داد: تمام اقدامات واشنگتن علیه ایران باید 
مبتنی بر تضعیف اقتصادی شدید ایران باشد. این اقدامات قدرتمند 
باید سپاه پاسداران را هدف قرار دهد. تحریم های جدیدی که سپاه 
را در فهرست سازمان های تروریستی قرار می دهد، اخیرا با 9۸ رای 
در سنای آمریکا تصویب شد. اعمال 4۰ تحریم مرتبط با ایران در سال 
جاری برای شروع، خوب است. تحریم های اقتصادی شدید بر ایران 

می تواند مانع وقوع جنگ اسراییل با حزب ا... لبنان شود.
دوبوویتز در انتها نوشت: دولت ترامپ باید به ایران بفهماند که میان 
توافقی جدید و کمپین فشار بی امان آمریکایی، یک گزینه را انتخاب 
کند. این در حالی اســت که آمریکا آمادگی دارد اگر ایران همراهی 

نکند، توافق موجود ]برجام[ را به طور یک جانبه لغو کند.
)الزم به ذکر اســت که این مطلب، صرفا جهــت اطالع مخاطبان، 
نخبگان، اســاتید، دانشــجویان، تصمیم ســازان و تصمیم گیران 
 ترجمــه شــده و الزامــا منعکس کننــده  مواضــع و دیدگاه های 

روزنامه زاینده رود نیست.(

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده اصولگرای 
مجلس از مسئله آتش بس و ضرورت یکپارچگی در جامعه سخنانی 
مطرح کرد.عالء الدین بروجردی، رییس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در مورد فضای اختالفی که 
بین گروه ها و احزاب مختلف در کشــور وجود دارد، گفت: اتحاد ملی 
سیاست راهبردی نظام جمهوری اسالمی است و در شعارهای سالیانه 
رهبری هم وجود داشت و حتما باید سالیق مختلف سیاسی در مسائل 
راهبردی و در برابر دشمن ید واحده داشته باشند و اجازه ندهند دشمن 
سوء استفاده کند. نماینده مردم بروجرد در مورد به کار بردن اصطالح 
آتش بس از طرف برخی اصولگرایان ادامه داد: دعوا و قهری وجود ندارد 
که نیاز به آتش بس باشد این اختالف نظرها در محیط آزاد جمهوری 
اسالمی ایران طبیعی است و بحث این است که در برابر توطئه های 

دشمن این اختالفات را کنار بگذاریم.

واکنش رییس کمیسیون امنیت ملی 
به طرح آتش بس

چون ايران و روسیه 
نقشه های اياالت 
متحده در سوريه 

را بر هم زده اند اين 
کشور به بهانه جويی 

روی آورده و می 
 خواهد میز بازی را 

بر هم بزند

 رسانه های خارجی

بازی کودکانه ترامپ!

رگه هايی از طرح های بی شرمانه آمريکا؛

با ایران به روش ریگان مقابله کنید 
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به گزارش صاحب نیوز، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار گفت: به 
دولت تکلیف کردیم در مرحله اول وام های زیر ۱۰ میلیون و سپس 
زیر ۲۵ میلیون و بعد از آن زیر ۱۰۰ میلیون تومان را بدون سود و 

جریمه تسویه حساب کنند.
علی بختیار اظهار کرد: برای ایــن موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان 

منابع در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به این نکته که هنوز مشکالت اقتصادی حل نشده و با 
توجه به اینکه شعارهای رهبر معظم انقالب در این چند سال متعلق 
به مسائل اقتصادی بوده است تصریح کرد: سال های متمادی است 
که توپ از زمین دولت به مجلــس و همچنین از زمین مجلس به 

دولت انداخته می شود.
بختیار با بیــان اینکه الیحه اشــتغال در صحــن علنی مجلس 
به تصویب رســید عنــوان کــرد: بــا اختصــاص ۵/۱ میلیارد 
از صنــدوق ذخیــره توســعه ملــی بــرای کارآفرینــی در 
 روســتاها، بــه دنبــال ایجــاد اشــتغال پایــدار در روســتاها 

هستیم.
وی با اشاره به پرداخت ۵8۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها 
و پیمانکاران بیان کرد: تصمیم گرفتیم این بدهی را با اســتفاده از 
اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی و به منظور ساماندهی مسائل 

اقتصادی تصفیه کنیم.

خبر

بامسئوالن

آغاز برداشت شاه توت از باغ های بخش برزک کاشان
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان کاشان گفت: برداشت شــاه توت از 7۵ هکتار از 
باغ های بخش برزک کاشان، قطب تولید این محصول، آغاز شد که متوسط برداشت 

آن 8 تن در هر هکتار است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگاني در آیین بیست و 
دومین بزرگداشت روز صنعت و معدن استان اصفهان، 
خواستار تشکیل کنسرســیوم صنایع معدنی و تکمیل 

زنجیره تولید فوالد شد.
بهرام سبحانی درآیین بیست و دومین بزرگداشت روز 
صنعت و معدن استان اصفهان اظهار کرد: امروز میزان 
مصرف فوالد شــاخص توســعه یافتگی در کشورهای 

پیشرفته است.
وی تاکید کرد:تشــکیل کنسرســیوم صنایع معدنی و 
تکمیل زنجیره تولید فوالد با هدف افزایش بهره وری و 

رشد تولید ضروری است.
ســبحانی خاطر نشــان کرد: معــدن و صنایع معدنی 

جایگزین خوبی برای نفت در اقتصاد کشور  هستند.

وام های زیر ۱۰ میلیون بدون 
دریافت جریمه تسویه می شود

مالیات قسمتی از درآمد و دارایی افراد 
اســت که به منظور پرداخت مخارج 
عمومی و اجرای سیاست های مالی، در راستای حفظ منابع 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشــور، به موجب قوانین و 
به وســیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود؛ 
عده ای مالیــات را مبلغی می دانند که دولت از اشــخاص، 
شرکت ها و موسســات بر طبق قانون براتی تامین مخارج 

عمومی اخذ می کند.
مالیات مهم ترین ابزار کســب درآمد دولت ها برای انجام 
وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری 
برای تامین مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت 
بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادالنه ثروت و درآمد تک 
تک افراد کشور تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد است؛ بدین 
ترتیب دولت ها با اســتفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها 
از افراد حقیقی و حقوقی کشــور، درآمد الزم را برای انجام 
فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد 
زیرساخت و بستر فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری 
و... کشور تامین می کنند؛ همچنین برقراری نظام مطلوب 
و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادالنه تر درآمد و ثروت در 

بین افراد کشور می شود.
به این ترتیب با دریافت نرخ های تصاعدی مالیات و با توجه به 
درآمد و ثروت افراد جامعه ) ازیک سقف مشخص درآمدی(، 
از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می شود.

به طور سنتی وضع مالیات در کشــورهای در حال توسعه 
برای رسیدن به دو هدف اســت: اول امتیازهای مالیاتی و 
دیگر انگیزه های مالی مشــابه به منظور تشــویق سرمایه 
گذاری.هدف دوم وضع مالیات هــا، تجهیز منابع به منظور 
تامین مالی هزینه های بســیار مهم تر دولت است. توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه، بدون توجه 
به ایده های رایج سیاســی و اقتصادی آنها، تا حد زیادی در 
گرو توانایی این کشــورها در ایجاد درآمدهای کافی برای 
تامین مالی برنامه های ضروری و برنامه های خدمات دولتی 
فاقد درآمد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و 
دیگر اجزای زیرساخت اقتصادی و اجتماعی است. عالوه بر 
این بیشتر کشورهای جهان سوم، به طور مستقیم در فعالیت 
های اقتصادی کشور خود، از طریق مالکیت با کنترل شرکت 

های دولتی و موسسات تجاری دولتی مداخله دارند.
پرداخت مالیات از مهم ترین عوامل رشــد و توسعه جامعه، 
محسوب و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، 
افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. در حال 
حاضر بخش عمده ای از اعتبــارات و درآمدهای مالیاتی، 
صرف عمران، آبادانی کشور و امور زیربنایی شهری می شود. 
از این رو ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ســاختن 
آن با دانــش روز، نقش انکارناپذیری در توســعه اقتصادی 
کشور دارد. از اساســی ترین محورهای برنامه ریزی برای 
وصول کامل مالیــات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی 

به جای درآمدهــای نفتی که در بیشــترموارد ناپایدار می 
باشد، از اساســی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و باتوجه 
به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف 
دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکالت 
پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. در این راستا 
کوشش شده است فرآیندهای مالیاتی کارآمد شده و بازده 
مناسبی داشته باشد. کارشناســان اقتصادی معتقدند که 
نگاه یکپارچه و یکســان به مؤدیان مالیات، ایجاد زمینه و 
امکانات مناســب برای همکاری اصناف درخصوص انجام 
تکالیف قانونی و صنفی آنها، از مهم ترین مواردی است که 
نظام مالیاتی به آن توجه دارد. توســعه بیشتر نظام مالیات 
بر ارزش افزوده بازنگــری قوانین و مقــررات مالیاتی با در 
نظر گرفتن تغییر نیازها، اجرای طــرح جامع مالیاتی و... از 
محورهای اصلی تحول نظام مالیاتی بوده است؛ تحولی که 
اصالح موفق ساختار اقتصاد، توسعه فعالیت های تولیدی و 
توســعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه های مالیاتی و 
حذف معافیت های غیرضروری، رفع محدودیت های بودجه 
ای سازمان، تامین نیروی انسانی، اتخاذ تمامی تدابیر قانونی 
و نهایتا عدالت مالیاتی را به دنبال داشته باشد که این موارد 
خود نقش بسیار مهمی را در ارتقای درآمدهای مالیاتی و در 
نتیجه توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. دست اندرکاران 
و صاحب نظران اقتصادی معتقدند کــه ایجاد امنیت، رفاه 
اجتماعی و گســترش خدمات، از مزایای پرداخت مالیات 
است که باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای آن 
آگاه کرد. مردم باید پرداخت مالیات را ادای دین اجتماعی 
بدانند و پرداخت به موقع آن  در جامعه باید به یک فرهنگ 
عمومی تبدیل شــود. صاحب نظران بر ایــن عقیده اند که 
بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی 
بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به 
اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی 
ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسالمی می تواند 
جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی 
به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی 
را تسریع بخشد. تحقق اهداف اقتصادی دولت بخصوص در 
بحث مالیات، نیازمند اطالع رســانی و فرهنگ سازی است 
که مردم باید درخصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن 
و میزان تاثیر گذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور 
اطالعات و شناخت کافی داشته باشند. بنابراین اراده مردم، 
عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند و 
به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، 

فرهنگ مالیاتی جامعه است.

 Router قیمت انواع روتر
 اکسس پوینت

بازار

MikroTik CCR1016 12G میکروتیک

 22,000,000
ریال

 23,000,000
ریال

به بهانه هفته مالیات بررسی می شود؛

تاثیر مالیات بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال عشایر استان 
۱۰ هزارتن گوشت قرمز به بازار مصرف عرضه کردند گفت: این میزان 

گوشت در قالب ۵۰۰ هزار رأس بره و بزغاله عرضه شده است.
مختار اسفندیاری ارزش این میزان گوشت عرضه شده به بازار را 3۰۰ 
میلیارد تومان بیان کرد و افزود: همچنین جامعه عشــایری این استان 
ساالنه ۵۵ هزار تن لبنیات، ۱۲۰ هزارتن سیب درختی، 3۰ تن عسل و 
3۰ هزار مترمربع صنایع دستی را تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.

وی گفت: صنایع دستی تولید شده این جامعه ازجمله گلیم، جاجیم، 
قالی، گبه و چادر عشایری است.

عشــایر اســتان اصفهان با ۵۵ هزار نفر جمعیت در قالب ایل قشقایی، 
بختیاری و عرب جرقویه در شهرستان های سمیرم، شهرضا، دهاقان، 

چادگان، فریدونشهر و فریدن سکونت دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در 
شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع آبی استان، افزایش بهره وری 
در مصرف آب، از اولویت های بخش کشاورزی استان محسوب می شود.

 اصغر محسن زاده کرمانی بر لزوم تغییر الگوی کشت بر اساس شرایط 
استان تاکید کرد و افزود: تالش  بســیار زیادی صورت گرفته تا از وارد 
شدن هر گونه خسارت به کشاورزان جلوگیری شود و در همین ارتباط 
سیاســت های خرید تضمینی نیز در حال اجراست؛ به گونه ای که این 
سیاست ها برای ۱7 محصول زراعی و ۱۱ محصول باغی اجرا می شوند.

وی با اعالم گسترش پوشــش بیمه ای محصوالت کشاورزی در سطح 
اســتان اصفهان، تاکید کرد: تاکنون بیش از ۹۰ هزار هکتار از مجموع 
۱۲۰ هزار هکتار اراضی استان که به کشت غالت اختصاص یافته، سم 

پاشی شده است.

 عرضه ۱۰ هزار تن 
 گوشت قرمز عشایر 

استان اصفهان

 افزایش بهره وری آب 
 در بخش کشاورزی 

استان اصفهان
MikroTik RB-750 میکروتیک

 1,450,000
ریال

 1,690,000
ریال

MikroTik CCR1036-12G-4S میکروتیک

 31,200,000
ریال

 42,990,000
ریال

عضوهیئت علمی دانشــگاه آزاد خمینی شهر گفت: استان 
اصفهان در سال گذشــته، ۶3 هزار میلیارد ریال، درآمد و 

تنها 7 هزار میلیارد ریال بودجه تخصیصی داشته است.
همایون رنجبر در ســومین کمیســیون آموزش، پژوهش 
و توانمندســازی اتاق بازرگانی اصفهان، بــا ارائه پژوهش 
بررســی و مطالعه تطبیقی بودجه مصــوب ۱3۹۵ و ارائه 
راهکارهای بهینه برای بهبود کسب وکار برای بودجه ۱3۹۶ 
با نگرش استانی و محوریت اســتان اصفهان، گفت: درآمد 
استان اصفهان از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در سال 8۱ به 
۶3 هزار میلیارد ریال در ســال ۹3 رسیده است که نشانگر 

افزایش ۲۵ برابری درآمد طی این سال هاست.
وی افزود: اســتان اصفهــان در زمینه درآمــد رتبه دوم 
استان ها، در مصارف رتبه پنجم و در تملک دارایی ها رتبه 

هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.
رنجبر اضافه کرد: سهم استان اصفهان در پرداخت مالیات 
کشور با روندی نوســانی از 4۶/3درصد در سال ۱38۱ به 
83/۵درصد در سال ۹3 رسیده است. سرانه مالیات از 33۶ 
هزار میلیارد ریال در سال 8۱ به ۵۶8۰ هزار میلیارد ریال در 
سال ۹3 رسیده که نشان از افزایش ۱7 برابری است.افزایش 
رشد مالیات در سال ۹۲ نسبت به ۹3 در کشور ۲4 درصد 
بوده که در سطح استان به 48 درصد یعنی دو برابر میانگین 

کشوری رسیده است.

این استاد دانشگاه افزود: استان اصفهان در سال ۹۵، ۶3هزار 
میلیارد ریال، درآمــد و تنها 7 هزار میلیــارد ریال بودجه 

تخصیصی داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: با فرض برابری شاخص نسبت منابع 
به مصارف استان با کشور، احتمال جذب 7 درصد  بودجه 
وجود دارد. بــا افزایش 7 درصدی بودجه اســتان اصفهان  
به هر یک از فصل های بودجه شــاخص کســب و کار، به 
ترتیب در بخش صنعت و معدن ۵ درصد، بازرگانی و تعاون 
۵/4درصد، مسکن ۲ درصد، حمل و نقل ۲ درصد و در بخش 

کشاورزی ۲ درصد افزایش خواهیم داشت.

مدیــر اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان فالورجان با 
اشــاره به تخریب بیش از 37 باغ و ویالی غیرمجاز که 
در شهرســتان فالورجان ساخته شــده است گفت: در 
ســال های گذشــته باوجود اینکه قانون، اجازه تغییر 
کاربــری به زمیــن هایی با متــراژ کم را نداده اســت، 
برخی افراد ســودجو با دور زدن قانون اقــدام به تغییر 
 کاربری های خودسرانه در اراضی کشاورزی شهرستان

 کرده اند.
غالمرضا شکرالهی افزود: برای جلوگیری از تخریب مراتع 
و زمین های کشــاورزی که در شهرســتان وجود دارد، 
جهاد کشاورزی با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی 
در آینده ای نزدیک باغ هــا و ویالهایی که بدون مجوز 
 ساخته شــده اند را تخریب کرده و به کاربری اولیه خود

 باز می گرداند.
مدیر جهاد کشــاورزی فالورجان با اشاره به این مطلب 
که در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هکتار ســطح زیر کشت 
گلخانه ای در این شهرســتان وجود دارد، خاطرنشــان 
کرد: در این زمینه فالورجان اگر در رده اول کشور نباشد 
قطعا جزو پنج شهرســتان اول کشور از لحاظ سطح زیر 
کشت گلخانه ای است که این خود یک ظرفیت برای این 
شهرستان محسوب می شــود و جهادکشاورزی نیز در 
سال های گذشته با ورود به این مسئله، با ارائه تسهیالت 

در مســیر تبدیل گلخانه های ســنتی به نیمه صنعتی 
قدم های موثری برداشته است.

وی همچنین به اقدام های دیگر جهادکشاورزی در زمینه 
جلوگیری از هدررفت آب اشــاره کرد و گفت: استفاده 
بهینه آب در شهرستان فالورجان، با توجه به خشکسالی 
های اخیر یک امر حیاتی اســت که با برنامه ریزی هایی 
که در این زمینه انجام شده اســت و لوله گذاری برخی 
از زمین های شهرســتان و همچنین ارائــه  وام هایی به 
کشاورزان که 8۰ درصد آن بالعوض است، سعی کرده ایم 

این عزیزان را به این امر جذب کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی فالورجان خبر داد:

تخریب بیش از ۳۷ باغ ویال در فالورجان

دانشگاه
عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد خمینی شهر اعالم کرد:

تخصیص تنها۷ هزارمیلیارد ریال بودجه به اصفهان

 جهاد کشاورزی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در جلسه 
امضای تفاهم نامه بخش تعاون با بســیج سازندگی اظهار کرد: 
تعهدهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بسیج 
سازندگی استان در این تفاهم  نامه، موجب ترغیب همه افراد و 
به  ویژه جوانان برای ورود به اقتصاد تعاونی خواهد شد. محسن 
نیرومند افزود: برای اجرای باکیفیت و به  موقع هر کاری به روحیه 

بســیجی و جهادی نیازمندیم و اکتفا کردن بــه آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. وی با اشاره به 
تاکید آموزه های دینی به موضوع تعاون افزود: تصور عموم مردم 
از تعاون، شرکت تعاونی مصرف و مسکن یا ارائه کاالهای تعاونی با 
یارانه است. نیرومند با بیان اینکه اصل موضوع تعاون در همکاری 
و همدلی است گفت: تحقق اصل تعاون موجب توزیع عادالنه 

ثروت در سطح جامعه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه بهترین 
راه عبور از بحران های اقتصادی بخش تعاون است افزود:موانعی 
که در بخش های دولتی و خصوصی وجود دارد در بخش اقتصاد 
تعاون حل خواهد شد.مسئول سازمان بسیج سازندگی اصفهان 
نیز در ادامه این جلسه با اعالم آمادگی در اجرای مفاد تفاهم نامه 
گفت: گستردگی فعالیت ها در سازمان بسیج سازندگی بسیار زیاد 
است و همه برنامه ها در سطح استان و کشور باکیفیت، مطلوب و 
به  موقع انجام می  شود.احسان ا... رضا پور افزود: حمایت از تشکیل 

و راه اندازی تعاونی های طرح های اقتصــاد مقاومتی با اولویت 
تعاونی  های تولیدی و توزیعی و با مشارکت کارآفرینان بسیجی، 
از تعهدات سازمان در این تفاهم نامه است و همه برنامه ریزی های 
موردنیاز در این زمینه انجام خواهد شد. وی بابیان اینکه همکاری 
بین سازمان بسیج سازندگی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان همیشه موفق بوده و به نتایج خوبی منجر شده 
است افزود: اجرای موفق این تفاهم نامه می تواند در تحقق موضوع 

اقتصاد مقاومتی در سطح استان نقش زیادی ایفا کند.

امضای تفاهم نامه همکاری اداره کل کار استان اصفهان با بسیج سازندگی 

سکه تمام بهار آزادی
11،780،000 ریال)طرح جدید(

6،470،000 ریالنیم سکه

3،780،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،138،560 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه: 

 میزان مصرف فوالد 
شاخص توسعه یافتگی است

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گردش مالی 
شــرکت ها و موسسه های دانش بنیان مســتقر در این 

شهرک را ۱3هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
مهدی کشمیری با اشــاره به اینکه  شــهرک علمی و 
تحقیقاتــی اصفهان به عنــوان تنها شــهرک علمی و 
تحقیقاتی کشور با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
تاسیس شده اســت و بیش از48۰ شــرکت و موسسه 
فناوری در حوزه محصوالت و خدمات دانش بنیان در این 
شهرک مشغول به فعالیت هستند، افزود: این شهرک با 
دانشگاه صنعتی اصفهان نیز ارتباط و همکاری راهگشا 

و موثری دارد.
وی که در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور سخن می گفت، با اشــاره به گزارش عملکرد این 
شــهرک، برخی از چالش ها و مشکل های فراروی آن را 

نیز شرح داد.

گردش مالی ۱۳ هزار میلیاردی 
شرکت های دانش بنیان اصفهان

مریم مومنی
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توجه بیشتر به گردشگری غارنوردی
محسن یارمحمدیان، معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به گردشگری غارنوردی اظهار 
داشت:گردشگری غارنوردی نوعی گردشگری تخصصی بوده که گردشگر خارجی کمتر به این 

منظور  به اصفهان می آید و ما روی این گزینه برنامه ریزی نکرده ایم.

در شهر

نمایشگاه گروهی نقاشی »خط ســوم« در گالری نگاه نو 
برگزار می شود. در این نمایشگاه، آثاری از نسیم الباجی، 
مولود حاجی حسینی، محبوبه رییسی، نیلوفر قاسمیان 
محمدی، سارا ســرتیپی زاده، افســانه کریمی، مرجان 
محمدزمانی و هدی معارف جو ارائه شــده است. تمامی 
نقاشــان این نمایشــگاه، هنرجویان آموزشگاه هنرهای 
تجسمی خط سوم هســتند که آثار خود را زیر نظر بهاره 
بابایی به عنوان استاد راهنما خلق کرده اند. عالقه مندان 
برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۲۱تیرماه از ساعت 
۱۷تا۲۰:۳۰به گالری نگاه نو، واقع در خیابان آبشار سوم، 

خیابان مسرور، کوی باغ ارم، پالک ۴۴مراجعه کنند.

فراخوان نخستین جشنواره رسانه های مکتوب و مجازی 
از ســوی دفتر انجمن صنفی روزنامه نــگاران اصفهان 
منتشر شد. این جشنواره در سه بخش مقاالت، مسابقه 
و بخش ویژه خود انتقادی برگزار می شود و آثار منتخب 
جشنواره نیز برای نخستین بار در کتابی با همین عنوان 

چاپ خواهد شد.
محور موضوعی مقاالت این جشنواره عبارت است از:

رسالت رسانه ها در تحقق اهداف و آرمان های شهدای 
رسانه ای، نقش رســانه در فرهنگ توسعه پایدار، نقش 
رسانه در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش فضای مجازی در 
ارتقای دانش و فرهنگ و رسانه، نقش رسانه در ارتقای 
سواد رسانه ای فضای مجازی، نقش طرح های حمایتی 
تشویقی در رشد و شــکوفایی نشریات مکتوب، اهمیت 
هماهنگی بین مطبوعات، روابط عمومی ها ورسانه های 
مجازی، نقش تشکل های صنفی و مطبوعاتی در انتقال 
دانش و تجربیات به نســل جوان تر، ویژگی های عکس 
خبری و جایگاه عکاســی در انتقال مفهوم خبر و عنوان 
آزاد. کلیه اصحاب رســانه و صاحبــان قلم،تا۳۰تیرماه 
 فرصت دارند در بخش مســابقه آثاری کــه از مردادماه 
 ســال ۹۵تاکنــون در خبرگــزاری ها،پایــگاه هــای 
 خبــری دارای مجــوز و نشــریات  به چاپ رســیده و 
 در بخــش مقالــه و خودانتقادی،متــن تایپ شــده 
 خــود را همــراه بــا ذکــر مشــخصات، بــه نشــانی

 anjomanesenfi.newspaper@gmail.com 
ارسال کنند.

به میزبانی گالری نگاه نو برگزار می شود؛

 دومین نمایشگاه نقاشی
»خط سوم«

 برگزاری نخستین جشنواره 
رسانه های مکتوب و مجازی

کتاب تاریخ ۶۰ساله مدیریت شهری 
آران و بیدگل رونمایی شد 

رزیتا غفاری و مرحوم پروین 
سلیمانی در یک قاب

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و بیدگل در آیین رونمایی از 
کتاب تاریخ ۶۰ ساله مدیریت شهری در آران و بیدگل اظهار داشت: 
این کتاب به قلم مشترک محســن صانعی و محمدرضا اکرمیان، 
با موضوع بررسی سیر مدیریت شــهری آران و بیدگل در سه دوره 
قاجاریه، پهلوی و پس از انقالب اســالمی به رشــته تحریر درآمده 
است. وی افزود: میثم نمکی، تاریخچه تاسیس شهرداری های آران و 
بیدگل و گل آرا به همراه مستندات و شرح هایی از انجمن های شهر، 
فعالیت های ادوار مختلف شهرداری و آشنایی با شهرداران قبل و بعد 
از انقالب، از جمله بخش های این اثر است. وی تغییر نام شهرداری 
گل آرا به شهرداری آران و بیدگل، آشنایی با فعالیت های شهرداران 
دوران بعد از انقالب اسالمی به تفکیک دوره شهرداری و همچنین 
آشنایی با اعضا و فعالیت های شوراهای اسالمی شهر آران و بیدگل را 
از دیگر مطالب خواندنی این اثر ارزشمند بیان کرد. وی تصریح کرد: 
به کارگیری تصاویر و مستندات تاریخی از سیر مدیریت شهری آران 
و بیدگل که برای اولین بار در قالب یک اثر مکتوب در اختیار عموم 
قرار می گیرد، بر جذابیت ها و ویژگی های خاص این اثر ارزشــمند 

افزوده است.
کتاب تاریخ ۶۰ســاله مدیریت شــهری آران و بیــدگل، در تیراژ 
 یک هزار نسخه و در ۳۶۰ صفحه توســط انتشارات باقیات منتشر 

شده است.

رزیتا غفاری بازیگر ســینما و تلویزیون، با انتشار عکسی قدیمی از 
خودش در کنار مرحوم پروین سلیمانی اینستاگرامش را به روز کرد. 
رزیتا غفاری با این عکس یادی از هنرمند قدیمی کشور کرد و نوشت:

»تورقی بر آلبوم قدیمی و یه عالمه عکس های خاطره انگیز... بازیگر 
توانای سال های دور، مرحومه پروین سلیمانی... روحش شاد!«

سریال روشن تر از خاموشی )مالصدرا(
کارگردان: حسن فتحی
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اول دست چپ کوچه صیرفیان پوره خواندگان: 1- آقای رسول ترکی مورنانی فرزند 
عباسعلی به نشــانی )مجهول المکان( 2- آقای حجت ا... بلوچی فرزند محمد جان به 
نشانی )مجهول المکان(  3- آقای بهنام کهالنی فرزند تقی به نشانی اصفهان خیابان 
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المکان( 9- آقای علی رضا مولوی به نشانی اصفهان خیابان باهنر نبش کوچه 15 جنب 
دبستان موحد دانش پالک 1، 10- آقای محمدعلی رضایی فرزند رمضان به نشانی 
اصفهان خیابان شــهیدان غربی کوچه حسینیه بن بست ســادات پالک1، 11- آقای 
بهرام باقری فرزند نورمحمد به نشــانی )مجهول المکان( 12- آقای امیر برندگی به 
نشانی )مجهول المکان( 13- آقای شریف ظفری فرزند اکبر به نشانی اصفهان خیابان 
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نشــانی اصفهان خانه اصفهان نگهبانی خیابان خلیفه ســلطانی بن بست 16 پالک2، 
15- آقای میثم شریف زاده فرزند اصغر به نشانی )مجهول المکان( 16- آقای ابراهیم 
غالمی فرزند رمضانعلی به نشــانی اصفهان خیابان رباط اول بعــد از باهنر کوچه 
سعادت بن بست اول پالک 1، 17-  آقای سید محمد ســمنی پور به نشانی )مجهول 
المکان( 18- آقای قاسم زارع به نشــانی اصفهان خیابان سروش کوچه 25 پالک 5، 
19- آقای مهدی ربانی فرزند رمضان به نشانی اصفهان خیابان رباط اول کوچه 65 
مجتمع غدیر طبقه همکف پالک 1، 20-  آقای عنایت ا... ازادمنش فرزند نصرت ا... به 
نشــانی اصفهان خیابان امام خمینی کوچه 36 بن بست اخر پالک 7 خواسته: اعسار 
از پرداخت محکوم به گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه در خصوص 
دعوی آقای سید حمیدرضا ورادی اصفهانی فرزند مسعود به طرفیت خواندگان  به 
خواسته اعسار از محکوم به دادنامه شماره 9301748- 93/10/11 در پرونده کالسه 
931212 با عنایت به محتویــات پرونده و مودای گواهی گواهــان و در حبس بودن 
خواهان و سایر قرائن مثبته جملگی حکایت از آن دارد که خواهان از پرداخت دفعی 
و نقدی محکوم به دادنامه فوق الذکر عاجز است و از طرفی خواندگان دلیلی بر یسر 
خواهان اقامه ننموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعسار خواهان از پرداخت نقدی 
و دفعی محکوم به در این پرونده به نظر ثابت اســت لذا به استناد ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی گواهی اعسار خواهان از پرداخت نقدی و دفعی محکوم 
به فوق الذکر را صادر و پرداخت آن را در حق خواهان تقسیط می نماید. بدین شرح 
که خواهان مکلف محکوم به مذکور موضوع دادنامه شماره 9301748- 93/10/11 
را در بیست و پنج قسط مساوی در حق خواندگان این دعوی پرداخت نماید. هر قسط 
به نسبت طلب هر یک از خواندگان بین آنان تقسیم می شود رای صادره در خصوص 
آقایان بهنام کهالنی و شــریف ظفری و مهدی ربانی حضوری و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد و در 
خصوص بقیه خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه می باشد. م الف: 9485 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108 

جزایی سابق( )592 کلمه، 6 کادر(
اجرايیه
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31/1208 بخش 14 ثبت اصفهان و به پرداخت سه میلیون و نهصد و شصت و هفت  
هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له هاجیه بیگم بهرامی فرزند موال 
به نشانی اصفهان خانه اصفهان فلکه نوبهار مجتمع تهران بهار 5 واحد 523 پ 523 
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مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 10379 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)537 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970353800512 دادنامــه:  شــماره   4 /249
9509980358401107 شــماره بایگانی شــعبه: 951576 شــاکی: آقای نایب علی 
غالمی فرزند علیرضا به نشانی: اصفهان-اصفهان کاوه 3 راه ملک شهر خ آزادی ک 
الله منزل دوم ســمت چپ. متهمین: 1- آقای حجت اله غالمی فرزند امراله به نشانی: 
دولت آباد نان فانتزی نمونه )فعاًل زندان مرکزی اصفهان( 2- آقای یوسف جهانگیری 
به نشانی مجهول المکان. اتهام: مشارکت در تحریق عمدی مغازه. گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام: 1- آقای حجت ا... غالمی فرزند اسدا... 2- 
یوسف جهان گیری مبنی بر مشارکت در تحریق عمدی مغازه سوپرمارکت موضوع 
شکایت آقای نائب علی غالمی در تاریخ 1395/09/06 دادگاه باتوجه به کیفرخواست 
تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و ادله احصایی در آن و گزارش 
مرجع انتظامی وقوع حادثه و نظر کارشناس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان مبنی بر عمدی بودن حریق با اســتفاده از بنزین، فیلم مربوط به 
زمان وقوع از محل ســوپرمارکت و پمپ بنزین و اظهــارات مطلعین، اظهارات متهم 
ردیف اول مبنی بر حضور در زمان ایجــاد حریق در محل حادثه و دفاعیات بالوجه 
وی دایر بر اینکه اقدامی در جهت ایجاد حریق ننموده است و عدم حضور متهم ردیف 
دوم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و ســایر قراین و امارات موجود، بزهکاری 
متهمان را محرز دانســته و مســتند به ماده 125 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و ماده 675 از قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 رای به 
محکومیت هریک از آنان به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت متهم ردیف 
اول صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت 
به متهم ردیف دوم غیابی است. رای غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن و نیز رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10309 

شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( )339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354702613 ابالغنامــه:  شــماره   4 /259
9509980364901584 شــماره بایگانی شــعبه: 960180 شــاکی: آقای امیررضا 
خدابنده شهرکی فرزند عزت اله به نشانی: اصفهان خ فروغی ک ش بیگی پ 18. متهم: 
آقای محمود فتاحی به نشانی: اصفهان خ آذر شــمالی ک ش تربتیان بن سید قاسم. 
اتهام: تخریب عمدی و توهین. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع 
اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمود فتاحی که مشــخصات دیگری از 
وی در دسترس نمی باشــد مبنی بر تخریب عمدی شیشه میز مغازه شاکی و عالوه 
بر آن توهین به وی دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و مالحظه تصاویر گرفته شده از مغازه شاکی 
که ضمیمه می باشــد و اظهارات گواه شاکی در دادســرا و گزارش مرجع انتظامی 
وتحقیقات محلی انجام شده در محل و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم در هیچ یک از 
مراحل رسیدگی با وصف احضار و جلب در دادسرا و احضار از طریق نشر آگهی و 
سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به مواد 608 
و 677 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 از بابت 
توهین ایشان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از 

بابت تخریب عمدی به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید. رای 
دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده 
و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 10335 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 

جزایی سابق( )288 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100370301512 ابالغنامــه:  شــماره   4 /260
9409983733101188 شماره بایگانی شعبه: 950113 شکات: 1- آقای محمدجواد 
مهرابی کوشکی فرزند حمید به نشانی خمینی شهر کوشک خ اصلی فرعی پشت بانک 
پالک دوم 2- آقای مظاهر فرهادی فرزند رضا با وکالت آقای محمد کیماسی فرزند 
حسن به نشانی: اصفهان- ملک شهر - خ مطهری- نبش خ نقش جهان- مجتمع نقش 
جهان- ط1- واحد3. متهمین: 3- آقای محمد هادیان فرزند حسین 4- سعید هادیانی 
ف رحمت اله 5- عبدالرضا هادیانی فرزند محمود همگی مجهول المکان. اتهام ها: 1- 
معاونت در آدم ربایی 2- مشارکت در آدم ربایی. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده آقایان 
3- محمد هادیانی فرزند حســین 4- ســعید هادیانی فرزند رحمت ا... 5- عبدالرضا 
هادیانی فرزند محمود همگی متهمند به مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه منجر 
به آسیب حیثیتی موضوع شــکایت آقایان مظاهر فرهادی و محمدجواد مهرابی هر 
دو با وکالت آقای محمد کیماســی، نظر به 1- قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 
صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان نجف آباد و دالیل مطروحه در آن 
2- شکایت بی شائبه شکات و شرح ماوقع توسط آنها 3- گزارش مورخ 94/10/10 
واحد انتظامی که در آن به نقل شکات وسیله نقلیه شکات وانت پراید )حاوی مرغ زنده 
که در اظهارات بعدی خود اعالم نموده است( و وســیله نقلیه متهمین را دو خودرو 
پیکان وانت اعالم نموده اند و عدم حضور متهمان محمد، سعید و عبدالرضا هادیان 
و عدم دفاع از خود علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی و رعایت ضوابط 
قانونی در این خصوص، بزه انتســابی به متهمان محرز و مسلم است لذا مستنداً به 
ماده 621 قانون مجازات اسالمی مصوب 75/3/2 هریک از متهمان را به 15 سال حبس 
تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره در خصوص 
متهمان محمدسعید و عبدالرضا هادیان غیابی بوده و پس از 20 روز از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل فرجامخواهی در 
دیوان عالی کشور می باشد. م الف: 10356 شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و 

نوجوانان( استان اصفهان )351 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350100502 دادنامــه:  شــماره   4 /262
9409980350100255 شماره بایگانی شــعبه: 940296 خواهان: شرکت تامکو با 
مدیریت عاملی محمد ابراهیم قدیریان با وکالت آقای امیرقاســم منصورزاده فرزند 
سهراب به نشانی اصفهان، چهارراه وکال مقابل بانک صادرات ساختمان میالد واحد 
4. خوانده: شرکت دیار کارون اروند به مدیریت عرفان شریفی به نشانی: تهران فلکه 
دوم صادقیه برج افق پ 8 طبقه 12 واحد 8 . خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشــاء رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی شرکت تامکو با وکالت آقای امیرقاسم منصورزاده بطرفیت عرفان شریفی و 
شرکت دیار کارون اروند به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2/940/000/000 ریال بابت 
وجه سه فقره چک به شماره 833248 و 829050 هر دو برعهده بانک مرکزی آبادان و 
418033 مورخ 93/11/8 به عهده بانک ملی آبادان به انضمام خسارت هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه به شــرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامــه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی 
در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض 
مانده و باتوجه به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 519، 198، 194 آیین 
دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون چک تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 2/940/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که 
پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت 
کلیه خسارات دادرســی وفق مقررات در حق خواهان صادر  و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان میباشد. م 

الف: 10377 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )389 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9610100361703091 ابالغنامــه:  شــماره   4 /265
9509980361700892 شماره بایگانی شــعبه: 951054 در خصوص دعوی آقای 
محسن شفیعی خوراسگانی به طرفیت آقای امید امینی کلبی بکی و آقای سجاد کاظمی 
رزوهء به خواسته مطالبه مبلغ 270/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 
1/621500 و گواهینامه ی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر 
مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانسته مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 
و 249 و 314 و 313 قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ 270/000/000  ریال بابت اصل 
خواسته و همچنین مبلغ 16617000 ریال به عنوان خســارات دادرسی طبق تعرفه 
مرحله بدوی و همچنین خســارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سررســید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 10310 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )238 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9609976836800560 دادنامــه:  شــماره   4 /266
9609986836800398 شماره بایگانی شــعبه: 960431 به تاریخ 96/4/3 در وقت 
فوق العاده شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان باحضور قاضی مشــاور و به تصدی 
امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده کالســه 960431 تحت نظر است مالحظه می 
گردد خواهان تقاضای صدور و دســتور موقت در خصوص حضانت از فرزندش 
بنام  را نموده است لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال 
ختم رســیدگی را اعالم و ذیاًل مبادرت به صدور دســتور موقت می نماید. پرونده 
کالسه 9609986836800398 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید قدوســی( تصمیم نهایی شــماره 9609976836800560 خواهان: خانم آمنه 
منصوری فر فرزند بهروز به نشانی: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان بی ســیم- کوچه یاس- پالک 3. خوانده: آقای 
علی قاســمی فرزند علی اکبر به نشــانی: اصفهان- خیابان کاوه- شهرک ولیعصر 
کوچه خسروی فرعی هشــتم درب کرم رنگ روبروی بن بســت- واحد 1 )درحال 
حاضر مجهول المکان می باشد(. خواسته: دستور موقت. رمز پرونده: 11900 ردیف 
فرعی: 1.دستور موقت: در خصوص دادخواست آمنه منصوری فر فرزند بهروز به 
طرفیت علی قاسمی فرزند علی اکبر مبنی بر صدور دستور موقت حضانت و نگهداری 
رضا قاسمی تا تعیین تکلیف نهایی نســبت به وضعیت زوجین با عنایت به تقاضای 
خواهان و مجهول المکان بودن زوج و محتویات پرونده و مدارک استنادی مضبوط 
در پرونده و مســتنداً مواد 41 و 7 قانون حمایت خانواده مصــوب 1391/12/01 و 
ماده 1169 اصالحی قانون مدنی و به لحاظ فوریت امر قرار دستور موقت حضانت 
صادر و اعالم مــی گردد. این دســتور بالفاصله پــس از ارجاع قابل اجراســت. م 
 الف: 10353 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

)266 کلمه، 3 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

4/301 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 4 فرعی از 9949 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام طاهره جانقربان فرزند قاسمعلی 
)نسبت به سه دانگ مشاع( و علیرضا جانقربان )نسبت به سه دانگ مشاع( در جریان 
ثبت است و آرای شــماره 139560302027016481 و 139560302027016484 
مورخ 1395/12/9 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/05/22 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:11139  هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)280 کلمه، 3 کادر(

با مسئوالن

اینستاگردی

چند روزی بود که اصفهان حال و  
هوای ویژه ای داشت. از یک سال 
قبل مدیران در تــدارک یکی از 
بزرگ ترین رخدادهای فرهنگی در اصفهان بودند تا باالخره پس 
از چند سال، میزبانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان به اصفهان 
بازگشت؛ البته این بار به جای مهرماه در تابستان. در ابتدا به ارائه 

گزارشی از روند میزبانی های  شهرهای مختلف می پردازیم.
جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان، یکی از جشــنواره های 
سینمایی کشور است که از سال ۱۳۶۱تاکنون، در مکان ها و 
تاریخ های مختلفی در دو بخش داخلی )فیلم های سینمایی( و 
بین الملل )فیلم های انیمیشن( برگزار شده است. این جشنواره 
که تاکنون ۶دوره در تهران، ۱۷دوره در اصفهان، یک دوره در 
کرمان و ۵ دوره در همدان برگزار شده، اگر چه از سال ۱۳۹۰به 
موجب امضای تفاهم نامه ای برای برگزاری دوره ۵ ساله آن در 
اصفهان، برنامه ریزی شده بود اما از سال ۹۴ و همزمان با آغاز 
برگزاری دوره بیست و نهم جشنواره، تغییراتی به وجود آمد که 
عده ای علت اصلی آن را تغییر شهردار اصفهان اعالم کردند و با 
اعالم ملغی شدن تفاهم نامه پنج ساله، میزبانی بیست و نهمین 
دوره جشنواره را به همدان ســپردند. گویا این موضوع برای 
غم انگیز  کردن حال اصفهان کافی نبود که خبر تفکیک بخش 
های مختلف جشنواره و سپرده شدن بخش نوجوان به همدان و 
بخش کودک و خردسال به اصفهان نیز به گوش رسیدو باالخره 

این میزبانی با تمام فراز و نشیب ها نصیب اصفهان شد.
حضور هنرمندان از همه جهان در نصف جهان باعث شد این 

جشنواره جهانی شود. اما برپایی چنین گردهمایی هایی با این 
وســعت نیازمند مدیریت بود. با اینکه اصفهان سابقه برپایی 
چندین دوره از جشنواره را در کارنامه خود یدک می کشد اما 
روند اجرای برنامه ها حاکی از آن بود که گویا کمتر از یک ماه 
برای تدارک زیرساخت ها و برنامه های این گردهمایی در نظر 

گرفته شده است.
تشــکیل دو ســتاد از اصفهان و پایتخت نیز پاسخگوی یک 
میزبانی شایسته نبود؛ از بی سلیقگی در انتخاب مجری با وجود 
هنرمندان بســیار در اصفهان برای اجرای برنامه ها گرفته تا 

انتخاب محل نامناسب برای اکران فیلم ها و رزرو بلیت.
گویی اصفهان فقط اجرا کننده این جشــنواره و تامین کننده 
هزینه های آن بود و در روند اجرای آن نقش موثری نداشت؛ در 
حالی که معموال شهری که به عنوان میزبان انتخاب می شود 

باید همه مراحل را مدیریت و کنترل کند.
عدم برنامه ریزی روند اجرای جشنواره، از روز اول با روند کند 
تهیه کارت ویژه خبرنگاران و اصحاب رســانه نمایان شد؛ این 
موضوع در حالی بود که کارت شناسایی اصحاب رسانه تهران 
به موقع تهیه شــده بود. اجرای بی برنامه مراســم افتتاحیه، 
اختصاص ندادن جایگاه ویژه برای اصحاب رسانه و میهمانان 
ویژه، دعوت صرف از خانواده هــای مدافع حرم بدون در نظر 
گرفتن برنامه ای در شأن آنها، شادی های بی محتوا و شتابزدگی 
در اتمام آن، ازجمله مواردی است که باید به آن اشاره کرد. به 
اذعان کارگردانان و منتقدان حاضر در این دوره از جشنواره، 
یکی از نقاط قوت اکران فیلم های دوبله نشده، اجرای حرفه ای 

دوبلورهای ایرانی به صورت زنده و همزمان است؛ اما نباید این 
نکته را فراموش کرد که برخالف اعتقاد کارشناســان بر این 
موضوع که باید در ذائقه مخاطب کودک تغییر ایجاد شــود، 
با تحمیل سلیقه دهه شصتی در این امر موفق ظاهر نشدند؛ 
چراکه برخی از صدا پیشگان به نوعی نوستالژی دهه شصتی 
به حســاب می آمدند و هیچ قرابتی با کودکان دهه هشــتاد 
نداشتند؛ درنتیجه نوعی تناقض در بیان حس و حال مجریان و 
واکنش بی انگیزه مخاطب کودک به طور مشهود وجود داشت.

رزرو بلیــت در همه همایــش های بزرگ و جشــنواره های 
بین المللی، از مهم ترین مواردی است که به منظور تصدی امر 
میزبانی یک شهر در سال های آینده ارزیابی خواهد شد؛ حاال 
سوال اینجاســت که اصفهان به عنوان مدعی با تجربه ترین 

میزبان در این جشنواره ها تا چه حد موفق عمل کرده است؟
متاسفانه باید گفت اصفهان در این مورد هم موفق عمل نکرد 
و عالقه مندان با وجود اینکه از روزها قبل به صورت اینترنتی 

بلیت تهیه کــرده بودند، در 
روز اکران فیلــم ها بلیت به 
دست منتظر ورود به سالن 
ســینما بودند؛ حال اینکه 
ظرفیت سینما تکمیل شده 

بود.
نکته قابل توجه این اســت 
که ســی امین جشــنواره 
فیلم هــای  بین المللــی 
کودکان و نوجوان در طول 
۷روز، شاهد حضور اجرایی 
مسئوالن ارشاد استان نبود 
و هنرمنــدان در مراســم 
اختتامیه نیز از صحبت های 
وزیر محروم شــدند که این 
موضوع سبب اعتراض برخی 

از هنرمندان شد. 
همچنین آییــن اختتامیه 
جشــنواره  ســی امین 

بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در حالی به کار خود 
پایان داد که از روزهای قبل حضور سیدرضا صالحی امیری، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی به عنوان سخنران اصلی اعالم 
شــده بود؛ اما وی به دلیل پرواز زود هنگام، در اواسط برنامه 
سالن کوثر را ترک کرد. امید است در دوره های بعدی شاهد 
 برگزاری جشنواره با برنامه ای در شأن کودکان این سرزمین 

باشیم.

به بهانه میزبانی نصف جهان  در سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان بررسی می شود؛

اصفهان؛ مدعی يا شايسته میزبانی جشنواره؟!

جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان، 

یکی از جشنواره های 
سینمایی کشور است 

که  اصفهان سابقه 
۱۷ساله برگزاری آن 

را در کارنامه خود 
دارد و امسال بعد از 
برگزاری ۵ دوره در 
همدان به اصفهان 

بازگشت
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فناورانه

به تازگی مســواکی به نام Amabrush ســاخته شــده که طی ۱۰ ثانیه 
 دندان ها را تمیز می کند و موتور آن به سرعت تمام فرآیند پاکسازی را انجام 

می دهد.
 این مســواک در حقیقت یک گجت ســاخته شــده از ســیلیکون آنتی 
 باکتریال بــا چند ردیف فرچه نرم زاویه دار اســت که میــان دندان ها قرار 
می گیرند و هنگامی که موتور دستگاه روشن شــود، فرچه ها با درجه های 

مختلف می لرزند. 
همزمان مقداری خمیر دندان نیز از طریــق کانال هایی کوچک وارد بخش 

فرچه ها می شود.
کاربر پس از ۱۰ ثانیه مســواک را از دهان خارج می کند و می تواند دندان 

های خود را بشوید. 
بخش موتــور چســبیده بــه مســواک نیز بــه حالــت مغناطیســی از 
 آن جــدا می شــود و مــی تــوان آن را بــرای چنــد مســواک مختلف 

به کار برد.
این پروژه هم اکنون در وب سایت کیک اســتارتر برای جمع آوری سرمایه 

تجاری سازی عرضه شده است.

کنترل انگشت مصنوعی با حسگری زیر پا!با این گجت ۱۰ ثانیه ای مسواک بزنید!

دانیل کلود یک طراح ساکن لندن  یک  انگشــت شست اضافی برای دست 
خود ساخته اســت که با پرینتر سه بعدی تولید شــده و به وسیله پای کاربر 

کنترل می شود.  
پروتز مذکور Third Thumb نام گرفته و چشــم اندازی واقعی از عملکرد 
اعضای مصنوعی  فراهم می کند. اما جالــب آنکه قابلیت های طبیعی فرد را 

نیز افزایش می دهد.
 کلود پروتز انگشت را به عنوان پروژه فارغ التحصیلی خود در رویال کالج هنر 
در لندن ارائه کرده اســت. پروتز در حقیقت یک انگشت شست مصنوعی با 

لوال بوده و جنس آن نیز از ماده ای انعطاف پذیر به نام »نینجافلکس« است.
این انگشت شست با بندی به دست فرد متصل می شود. همچنین موتوری که 
مانند یک ساعت کوچک روی مچ دست کاربر بسته می شود، نیروی مورد نیاز 
حرکت آن را فراهم می کند. انگشت شست مصنوعی به وسیله دو حسگر فشار 
کنترل می شود که زیر پاهای فرد قرار گرفته و ازطریق بلوتوث با آن ارتباط 
دارند. هدف کلود از طراحی این انگشت مصنوعی  تغییر درک عمومی مردم از 

پروتزها یا اعضای مصنوعی است.

نوع جدیدی از آسانسور که از موتور های خطی بهره  می برد، کارکردی مشابه 
قطار های مگلو )Mglev( و هایپرلوپ )HyperLoop( دارد. این آسانســور 
جدید قابلیت این را دارد که مسافران داخل کابین را به صورت افقی و عمودی 

جابه جا کند.
شرکت مهندسی آلمانی تیسن کروپ )ThyssenKrupp( برای اولین بار ایده 
آسانسور بدون کابل را در سال ۲۰۱۴ مطرح کرد که در آن موقع غیرعملی به 
نظر می رسید. اما اکنون و پس از سه سال، اولین تست این تکنولوژی را در برج 

آزمایش آسانسور در رتوایل )Rottweil( آلمان با موفقیت انجام داده است.
آسانســوری که در حال حاضر با نام مولتی )Multi( شناخته می شود از هیچ 
کابلی استفاده نمی کند. در عوض، روی ریل هایی حرکت می کند که به عنوان 
موتور های خطی عمل می کنند و برای جابه جایی و شتاب گیری، از میدان های 
مغناطیسی که در طول مسیر ها تعبیه شده است، استفاده می کند. وقتی کابین 
آسانسور در یک طبقه متوقف می شود، ریل ها قابلیت چرخش دارند و به این 

ترتیب کابین به جای باال و پایین، می تواند به چپ و راست حرکت کند.
در واقع این آسانســور می تواند برای صرفه جویی در وقت، بین مبدأ و مقصد 

مسیر یابی هوشمند انجام دهد.

علمپژوهی

محققان یک مــش قابل تزریق به مغز ســاخته اند که 
می تواند بــه طور مســتقیم تغییرات ســیگنال های 
الکتریکی مغز را با دقت سلولی ثبت کند. این مش روی 

مغز موش ها آزمایش شده است.
ایمپلنت مغز یک ویژگی محبــوب از فیلم های علمی 
تخیلی است که اکنون محققان یک گام به اجرای واقعی 

آن نزدیک تر شده اند.
محققان دانشگاه هاروارد یک مش )ساختاری تورمانند 
از مواد مختلف( قابل تزریق مغــزی تولید کرده اند که 
می تواند به طور مســتقیم تغییرات در ســیگنال های 

الکتریکی مغز را با دقت سلولی ثبت کند.
این مش جســت وجوگر، کاربردهای مختلفی دارد؛ از 
جمله ایجاد تداخل مغز و ماشین و کاربرد در حیوانات. 
حتی می توان چشم انداز دقیق شیوه عملکرد حافظه و 
یادگیری را در افراد مبتال به بیماری های مختلف مرتبط 

با سن مانند آلزایمر برای آن متصور شد.
آزمایش این مش در موش ها یــک عکس العمل کوتاه 
ایمنی ایجاد کرد و ســپس مش و بافت مغز، عملیات 

جست وجو را باهم انجام دادند.
محققان با اضافه کردن الکترودهای شبیه سازی شده 
می توانند به بازخورد خوبی در زمینه غلبه بر »کاهش 
قابلیت های شناختی« دســت یابند که با افزایش سن 

اتفاق می افتد.
 پروتکل این آزمایش در ســال ۲۰۱۵، منتشر و در آن 
توضیح داده شده که یک مش بســیار انعطاف پذیر به 

مناطق خاصی از مغز تزریق شده است.
 الکترودهای ثبت رویداد این مش به وســیله نوارهای 
مغناطیسی، به پدهایی در انتهای مش متصل شده اند. 
این پدها به کابل های مسطح انعطاف پذیری مجهز بوده 

و به سیستم خارجی ثبت رویداد متصل می شوند.
به گفته محققان پس از اتمــام عملیات نیازی به خارج 

کردن این مش از مغز وجود ندارد.

گامهایمحققانبرایشناختآلزایمر؛

 ثبت سیگنال های مغزی 
با تزریق مش انعطاف پذیر

کشف یک ذره ریز اتمی جدید در تونل »هادرون«
در جریان آزمایش های »برخورد دهنده بزرگ هادرون« در اروپا در روز پنجشنبه، فیزیکدانان 
از کشف یک نوع »باریون« که پیش از این دیده نشده بود، خبر دادند. محققان امیدوارند که این 
کشف به توضیح بیشتر درباره نیروی کلیدی دخیل در اتصال ذرات ماده به یکدیگر کمک کند.

اولین آسانسور بدون کابل دنیا معرفی شد

هوش سنج

حاصل عبارت منفــی یک به توان منفــی یک کدام 
گزینه است؟

الف( ۱ -  
ب( ۰   

 ج( ۱-    
د( ۲   

هـ( تعریف نشده

نحوه بیان مســئله به ایــن صورت که بیان شــد کمي 
گمراه کننده اســت و باعث خطاي ذهن مي شود. ما در 
محاسبه خود باید آن دو دالر را کم کنیم نه زیاد؛ زیرا آن دو 
دالر جزء هزینه محسوب مي شود نه درآمد. نحوه محاسبه 

هزینه به این صورت است :  7۰=7۲-۲=۲۴×3

  معمای شماره 2۱8۰

  جواب معمای شماره 2۱79

هر کدام از اندرویدهای موجود شخصی سازی شده و قالب 
خاص خود را دارند، اما این قالب ممکن است پس از مدتی 

دل کاربر را زده و برایش خسته کننده شود.
پس اگر می خواهید آیکن پک مختص به خود را داشــته 
باشید، اپلیکیشن Icon Pack Studio جزو برنامه هایی 

است که می تواند در این راه به شما کمک کند.
Icon Pack Studio جزو اولین برنامه های اندرویدی 
به شمار می رود که به کاربر اجازه می دهد آیکن پک های 
اختصاصی را ایجاد و با اســتفاده از ابزار موجود آنها را به 

سلیقه خود شخصی سازی کند.
پس از نصب و ورود به این اپلیکیشن از شما خواسته می 
شــود تا اولین آیکن پک خود را با طی مراحلی که پیش 
روی شــما قرار دارد، ایجاد کنید. پس از آن وارد محیط 
ویرایشــگر Icon Pack Studio می شوید و می توانید 
آیکن هایی را که دوست دارید با اســتفاده از ابزار موجود 

 Icon Pack بسازید. با استفاده از ویرایشــگر اپلیکیشن
Studio قادر خواهید بود ســایز آیکن ها را تغییر دهید، 
اشــکال مختلف را به آنها اضافه کنید، موقعیت آنها را به 
دلخواه تغییر دهید و برای زیباتر شــدن آیکن های مورد 
 نظر نیز جلوه های ویژه ای چون نور، سایه و بافت را به آنها 

بیفزایید.
در پایان کافی اســت آیکن پک ایجاد شده را با نام دلخواه 
ذخیره و ســپس اقدام به اعمال آن روی تلفن هوشمند 
اندرویدی خود کنید. آیکن های ســاخته شــده توسط 
اپلیکیشــن Icon Pack Studio بــرای اســتفاده در 
Smart Launcher طراحی شــده اند که می توان با 
خروجی گرفتن از نتیجه، حاصــل آنها را روی النچرهای 

دیگر نیز اعمال کرد.
 برای دانلود کردن این اپلیکیشــن می توانیــد از لینک  

goo.gl/wnkVHw   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپلیکیشنIconPackStudio؛

ساخت آیکن های جذاب برای سیستم عامل اندروید

حذف بی دلیل حساب های کاربری 
اینستاگرام

اختاللی در سیستم اینستاگرام ســبب شده حساب های کاربری 
افراد در سراسر جهان بدون هیچ دلیلی حذف شوند.

کاربران با پیام »مشکل« در صفحه اینستاگرام خود روبه رو می شوند 
که حامل این مضمون است: حســاب کاربری شما به دلیل نقض 

قوانین ما غیرفعال شده است. 
اینستاگرم اعالم کرده که مشغول حل این مشکل در سریع ترین 
زمان ممکن است. این درحالی است که برخی از افراد در توییتر نیز 

به مشکل اینستاگرام اشاره کرده اند.

 سامسونگ از باتری حالت جامد 
در گوشی های خود استفاده می کند

باتری های حالت جامد، نســل جدیدی از باتری ها هستند که به 
ادعای سامسونگ، در دو سال آینده در محصوالت این برند به کار 

گرفته خواهند شد.
به نظر می رســد باتری های حالت جامد، جایگزین مناسبی برای 
انواع لیتیوم - یونی باشند. به طول خالصه می توان گفت باتری های 
حالت جامد بر خالف نمونه های لیتیومی از الکترولیت مایع استفاده 
می کنند و نسبت به انواع  لیتیوم یونی از مزایایی مانند امکان ذخیره 
انرژی بیشتر، مقاومت و دوام بیشتر و امنیت باالتر برخوردار هستند.
مشــکالت رخ داده برای گلکســی نــوت 7، عمدتــا مربوط به 
اشــتعال پذیری مایع الکترولیت باتری های لیتیوم یونی اســت. 
کمپانی سامســونگ SDI ادعا می کند طی یکی دو سال آینده از 
تکنولوژی ساخت باتری های حالت جامد برخوردار می شود که از 

آتش گرفتن مصون است.

مشخصات پرچمدار آینده سونی 
فاش شد!

تنها چند روز بعد از فاش شــدن نام سونی G8441 در یک سایت 
خرده فروشی لهستانی، حال مشخصات اصلی این گوشی هوشمند 
توسط بنچمارک آنتوتو در دسترس ما قرار گرفته است. براساس 
این بنچمارک، قدرت دســتگاه موردنظر را پردازنده اسنپدراگون 

83۵ تامین می کند.
از دیگر مشخصات این مدل می توان به نمایشگر با رزولوشن اچ دی، 
دوربین اصلی و جلویی 8 مگاپیکسلی، سیستم  عامل پیش فرض 
اندروید O، رم ۴ گیگابایتی و 3۲ گیگابایت حافظه داخلی اشــاره 
کرد. به این موضوع توجه کنید که برخی از اطالعات منتشر شده 
توسط بنچمارک ها غلط است؛ برای مثال به احتمال زیاد رزولوشن 

نمایشگر به اشتباه 720p ذکر شده است.
قیمت این دیوایس در سایت لهستانی، 6۵۰ یورو )7۴۰ دالر( ذکر 
شده بود. هنوز اطالعات رسمی از این گوشی هوشمند فاش نشده و 
باید تا کنفرانس این شرکت ژاپنی در نمایشگاه IFA صبر کنیم تا با 

پرچمدار آینده سونی آشنا شویم.

سامسونگ از گوشی هوشمند گلکسی 
On Max رونمایی کرد

 On Max همان طور که انتظار می رفت، گوشــی جدید گلکسی
توسط سامسونگ معرفی شد. گوشی Galaxy On Max توسط 
خرده فروشــی آنالین هندی Flipkart رونمایی شــد اما به نظر 

می رسد که صرفا گوشی Galaxy J7 Max باز تولید شده است.
گوشی جدید دو دوربین ۱3 مگاپیکسلی دارد. دوربین اصلی این 
دستگاه دریچه دیافراگمی با اندازه f/۱/7 دارد و دوربین جلو دریچه 

دیافراگم f/۱/9 دارد که یک فلش LED آن را همراهی می کند.
نمایشگر دستگاه ۵/7اینچی با رزولوشن Full HD بوده و پردازنده 
آن چیپست هشت هسته ای Helio P20 مدیاتک است. حافظه 
داخلی این مــدل 6۴ گیگابایت بــوده کــه از کارت های حافظه 
جانبی microSD نیز پشتیبانی می کند. ظرفیت باتری دستگاه 

33۰۰میلی آمپر است.
 Samsung اولین گوشی با قابلیت سرویس Galaxy J7 Max
Pay Mini در هند بود و گوشی جدید هم این قابلیت را دارد. برای 
امنیت بیشتر پرداخت ها و اطالعات، سنسور اثر انگشت داخل کلید 

هوم جای داده شده است.
گلکسی On Max از تاریخ ۱۰ جوالی برای فروش در دسترس قرار 
می گیرد. قیمت گوشــی در هند ۱69۰۰ روپیه، معادل ۲6۱ دالر 
 Standard Chartered است و اگر خرید را با کارت اعتباری یا

انجام دهید، ۲۰۰۰ روپیه تخفیف می گیرید.

 Wi-Fi در کنار 
سیب زمینی قرار دهید

براســاس تحقیقات به دلیــل وجــود آب و مواد شــیمیایی در 
سیب زمینی ها، آنها قادر هستند همانند بدن انسان سیگنال امواج 

رادیویی را به خود جذب کنند.
امواج رادیویی در جهان امروز با گسترش تکنولوژی در فضای زندگی 
انسان روز به روز در حال افزایش است و پراکندگی آنها اثرات مخربی 
بر ســالمت جامعه دارد؛ از این رو کارشناسان ســعی در کنترل و 

اطالع رسانی مضرات امواج رادیویی دارند.
یکی از نگرانی های بزرگ برای حفظ سالمت جامعه، فراگیر شدن 
سرطان اســت. هنوز به صورت کامل ســرطان زا بودن اشعه های 
وای فای به اثبات نرسیده است و کارشناسان در این مورد اختالف 
نظرات بســیاری دارند. اما تاثیرات مثبت اشعه های فرستاده شده 
از سمت مودم ها بر پیشرفت ســرطان در نمونه های آزمایشگاهی 
به اثبات رسیده است.پزشــکان همچنین برای جلوگیری از روند 
گسترش بیماری های مرتبط با اشعه های تولید شده توسط مودم، 
دوری از وســایل متصل به مودم را برای کاربــران اینترنت توصیه 
می کنند. اما براساس تحقیقات به دلیل وجود آب و مواد شیمیایی در 
سیب زمینی ها، آنها قادر هستند همانند بدن انسان سیگنال امواج 

رادیویی را به خود جذب کنند.

محدودیت های اینســتاگرام همچون عدم نمایش تصاویر 
کاربران بــه صورت واضــح و بــزرگ و همچنیــن دانلود 
استوری برخی صفحات، توســعه دهندگان زیادی را به فکر 
 ســاخت روباتی به منظور دور زدن ایــن کمبودها انداخته 

است. 
اگر دوســت دارید در کنار اپلیکیشن اینســتاگرام خود به 
قابلیت های بیشــتری دسترسی داشته باشــید، روبات این 

هفته را از دست ندهید.
با پیشرفت تکنولوژی و ظهور شبکه های اجتماعی خالق 
و نوآوری چون تلگرام، روبات ها نیز هر روز شــکل و رنگ 
تازه ای به خود می گیرنــد. امروز و در معرفــی یکی دیگر 
از ســری روبات های تلگرام، قصد داریم شــما را با روبات 
Regrambot@ آشــنا کنیم که به کمک آن می توانید 
 اطالعات پروفایل اینســتاگرام مورد نظر خود را اســتخراج 

کنید.
 برای دسترســی بــه این روبــات کافــی اســت از آیدی 
Regrambot@ اســتفاده کرده یا روی این لینک کلیک 
کنید. با باز شدن صفحه روبات روی start/ کلیک نمایید. 
با انجام این کار روبات اطالعات مورد نیاز را در اختیار شــما 
قرار می دهد. پس از آن از شــما می خواهــد تا به یکی از 3 
روش پیشنهاد شده آیدی اینستاگرام مورد نظر را برای آن 

ارسال کنید.
برای انجام این کار مــی توانید آیدی اینســتاگرام صفحه 
 Regrambot مورد نظر خود را به صورت کامال ساده برای
بفرستید: آیدی را با یک @ در ابتدای آن همراه کنید یا در 
 https://www.instagram.com/ پایان آدرس اینترنتی

آیدی مورد نظر را درج نمایید.
پس از این مرحله روبات مشــخصات کامل صفحه ارسالی 
همچون نام نمایشی، نام کاربری، تعداد پست، تعداد فالوور، 
تعداد فالووینگ، وضعیت صفحه اعم از عمومی یا شخصی و 

بیوگرافی را برای کاربر ارسال می کند.
البته این مشخصات را می توان با مراجعه به صفحه دلخواه 
خود در اینستاگرام نیز به دست آورد و به نظر می رسد تنها 
 کاربرد آن در کپی کــردن متن بیوگرافی ها باشــد تا چیز 

دیگر. 

در پایان به راحتی 
می توانید با ضربه زدن روی گزینه »دانلود عکس 

پروفایل« تصویر پروفایل صفحه مورد نظر خود را 
دریافت نمایید.

گزینه »مشــاهده پخش زنده« این امــکان را برای 
کاربران فراهم کرده است تا بتوانند پخش های زنده را 

خارج از محیط اپلیکیشن اینستاگرام و در مرورگر داخلی 
تلگرام مشاهده نمایند.

 )@instaprofile_bot( همچون روبات اینســتا پروفایل
بیشــتر قابلیت های این روبات نیز بــرای صفحات عمومی 
کاربرد دارد. به وسیله Regrambot می توانید استوری و 
پست های صفحات عمومی را به راحتی از طریق پیام رسان 

تلگرام دانلود کنید.
نمایش محبوب ترین پست ها و ویدئوهای صفحات عمومی 
به همراه دیدن پخش زنــده صفحات مختلف، آن هم خارج 
از  اپلیکیشن  اینســتاگرام، از دیگر مزایای روبات مذکور به 

شمار می رود.
این در حالی اســت که عدم وجــود قابلیت دانلود پســت 

صفحات  های 
عمومی بــه صورت 
یکجا و در یک فایــل زیپ را می تــوان از جمله ضعف های 
روبات Regrambot نســبت به روبات اینستا پروفایل به 

حساب آورد.
همان طور که پیشــتر نیــز گفتیم، قصد داریــم به صورت 
هفتگی روبات های مختلف تلگرام را به شــما معرفی کنیم. 
پس این بهترین فرصت برای شماست تا اگر روبات جالب و 
 جذابی می شناسید، آن را در قسمت نظرات با ما به اشتراک

 بگذارید.

اقبال به برخی از شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف 
جهان بسیار است که نام آنها را در صدر جدول تعداد کاربران 

قرار داده است.
تعدد و تنوع شبکه های اجتماعی، با توجه به نیاز کاربر نسبت 
به سال های اولیه راه اندازی یک یا دو شبکه اجتماعی که تنها 
در کشورهای محدودی هم مورد استفاده قرار می گرفت، در 

یک دهه گذشته شتاب فوق العاده ای گرفته است.
دسترسی آزاد به اســتفاده از این شــبکه ها برای تعامل و 
تبادل اطالعات بین کاربران، موجب شــده است که تقریبا 

همه کاربران بتوانند به شبکه های موجود متصل شوند و از 
قابلیت های آنها بهره بگیرند.

آنچه جالب توجه اســت اقبال کاربران به برخی شبکه های 
اجتماعی است؛ به گونه ای که درصد کاربران استفاده کننده 
از این شبکه در یک کشور بیش از تعداد کاربران همان شبکه 

در کشور سازنده است!
در اینفوگرافی روبه رو، چهار شــبکه فیــس بوک، یوتیوب، 
توییتر و گوگل پالس که در جدول محبــوب ترین ها قرار 
دارند بر اساس تعداد کاربرانشان مورد بررسی قرار گرفته اند.

اینفوگرافی زیر تعداد بازدیدکنندگان از برترین شبکه های 
اجتماعی بر اساس کشور را نمایش می دهد.

کدام کشورها در صدر کاربران شبکه های اجتماعی هستند؟

معرفیRegram؛

روباتی برای دور 
زدن محدودیت های 

اینستاگرام
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)نوبت دوم(    

نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 14297 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي محمد وحید دستجردي  
فرزند حسینعلي نســبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 81/91 مترمربع پالك 
شــماره 917 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رضا كشاورز دستجردی 

خريداری شده است
2- رای شماره 475 مورخ 96/1/26 هیات اول  آقاي محمدرضا حديدي فرزند حبیب 
اله نسبت به ششدانگ يکباب مغازه  به مســاحت 72/79 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 81 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
3- رای شماره 13748 مورخ 95/11/26 هیات دوم آقاي الیاس حیدري خراجي فرزند 
عوضعلي نسبت به ششدانگ يکباخانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای رضا لری خريداری شده است  
4- رای شــماره 14496 مورخ 95/12/19 هیات اول  خانم ســرو كیان ارثي  فرزند 
تیمور نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
5-  رای شماره 14499 مورخ 95/12/19 هیات اول خانم فرح ناز زرگرزاده اصفهاني 
فرزند محمد نسبت به نیم دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
6- رای شماره 14498 مورخ 95/12/19 هیات اول  خانم شهناز زرگرزاده اصفهاني 
فرزند محمد نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
7- رای شماره 14501 مورخ 95/12/19 هیات اول  آقاي مجید زرگرزاده اصفهاني  
فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از  پالك شماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
8- رای شــماره 14500 مــورخ 95/12/19 هیات اول  آقــاي محمدعلي زرگرزاده 
اصفهاني فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشاع ازششدانگ به مساحت 364 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده اصفهانی محرز 

گرديده است
9- رای شــماره 14503 مورخ 95/12/19 هیــات اول  آقاي ابوالقاســم زرگرزاده 
اصفهاني فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
364 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احــد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده 

اصفهانی محرز گرديده است
10- رای شــماره 14502 مــورخ 95/12/19 هیات اول  آقــاي  منوچهر زرگرزاده 
اصفهاني فرزند محمد نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
364 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احــد از ورثه مرحوم آقای محمد زرگر زاده 

اصفهانی محرز گرديده است
11- رای شماره 820 مورخ 96/2/6 هیات دوم  خانم پريدخت خلیل زاده فرزند كريم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 264 مترمربع پالك 
شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از ورثه خانم مونس چم انگیز 

خريداری شده است
12- رای شــماره 827 مورخ 96/2/6 هیات دوم  خانم ناهیــد رضوي فرزند محمد 
علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 264 مترمربع پالك 
شماره 1186 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از ورثه خانم مونس چم انگیز 

خريداری شده است
13-  رای شماره 13753 مورخ 95/11/26 هیات دوم  آقاي صمد زماني فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه دو طبقه به مساحت 71/24 مترمربع 
پالك شــماره 118 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای نعمت اله وحید 

دستجردی خريداری شده است
14-  رای شماره 13752 مورخ 95/11/26 هیات دوم  آقاي مجتبي زماني فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه دو طبقه به مساحت 71/24مترمربع 
پالك شــماره 118 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای نعمت اله وحید 

دستجردی خريداری شده است
15- رای شــماره 12291 مورخ 95/10/26 هیات دوم خانم ايران زراعت گر فرزند 
سیف اله نسبت به  پنجاه سهم مشاع از  يکصدوهشت سهم  ششدانگ يکبابخانه به 
مساحت 110/50 مترمربع پالك شماره  4465 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
16-  رای شماره 12293 مورخ 95/10/26 هیات دوم  آقاي مقدس بهره مندي طلوع 
فرزند سیف اله نسبت به 58 سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
110/50 مترمربع پالك شــماره  4465 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
17- رای شــماره 13984 مــورخ 95/12/3 هیــات اول آقــاي رضا صفــري نژاد 
دستجردي فرزند محمود نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 146/86 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 91فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
18- رای شــماره 14288 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي علیمراد جباري سلمي 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ يکبابخانه مسکونی به مساحت 103/30 مترمربع 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان مصدق خريداری شده است

19- رای شماره 14396 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم اختر مختاري فرزند قاسم 
نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 97/38 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
20- رای شماره 11409 مورخ 95/9/25 هیات دوم  خانم كوكب مهرابي نیك فرزند 
احمد نسبت به ششــدانگ يکبابخانه مسکونی به مســاحت 228/75 مترمربع پالك 
شــماره 6  فرعي از 3040  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
21- رای شــماره 12399 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم ناهید اقابابادستجردي 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 145/97 
مترمربع مفروزی از پالك شماره4272 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
22- رای شماره 12400 مورخ 95/10/28 هیات اول  آقاي  اصغر رمضانپور فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يکباب خانه به مساحت 145/97 مترمربع 
پالك شماره 4272 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
23- رای شماره 12288 مورخ 95/10/26 هیات دوم  آقاي محمدرضا انصاري فرزند 
برزو نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 75/05 مترمربع پالك شماره 3272 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
24- رای شــماره 14289 مــورخ 95/12/14 هیــات دوم  آقاي عباس جمشــیدي 
خیرآبادي فرزند عیدي محمد نســبت به ششــدانگ يکباخانه به مساحت 160/19 
مترمربع پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقايان مهدی 

سخنوری دستجردی و عباس سخنوری دستجردی  خريداری شده است
25- رای شــماره 12956 مــورخ 95/11/10 هیــات دوم  آقای محســن فروزان 
دستجردي فرزند اكبر نسبت به ششدانگ يکبابخانه مسکونی به مساحت 65 مترمربع 
پالك شــماره 756 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
26- رای شــماره 14299 مورخ 95/12/14 هیات دوم آقــاي محمود توكلي ديناني 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
200/50 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقايان 
غالمرضا و نعمت اهلل و محمد آقاجان دســتجردی وخانم بتول هادی )باالســويه( 

خريداری شده است
27- رای شــماره 13197 مورخ 95/11/14 هیات دوم  آقاي اكبر كارگر دستجردي 
فرزند علي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن  به مساحت 171/70 مترمربع پالك شماره 3779 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گرديده است  
28- رای شــماره 13201 مــورخ 95/11/14 هیات اول خانم ســادات بیگم فیاض 
دســتگردي فرزند سیدابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکبابخانه 
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 171/70 مترمربع پالك شماره  3779 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
29- رای شماره 14281 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي مجید اقا بابائي دستجردي 
فرزند عزيزاله نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ يکبابخانه  به مساحت 118/20 
مترمربع پالك شــماره 1 فرعي از 4178 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
30- رای شماره 14284 مورخ 95/12/14 هیات دوم  خانم ندا كشاورز دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ يکبابخانه به مساحت 118/20 
مترمربع پالك شــماره 1 فرعي از 4178 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
31- رای شــماره 132 مورخ 96/1/17 هیات دوم  خانم اشــرف مطیع فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 40/94 مترمربع پالك شماره 99 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای عباسعلی ردانی پور خريداری شده است
32- رای شــماره 634 مورخ 96/1/30 هیات دوم آقاي هوشنگ جهانگیري حیدري 
فرزند روزعلي نســبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 179/89 مترمربع پالك 
شماره 2174 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم زهرا قاســمی و آقای 

مرتضی اسماعیلی خريداری شده است 
33- رای شماره 12958 مورخ 95/11/10 هیات دوم  آقاي حسن دهقاني دستجردي 
فرزند يداهلل نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 220/85 مترمربع پالك شماره 
78 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
34- رای شــماره 609 مورخ 96/1/29 هیات دوم  آقاي ســهراب رمضاني فرزند 
عوضعلي نســبت به ششــدانگ يکبابخانه بــه مســاحت 182/42 مترمربع پالك 
شــماره3079 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
35- رای شــماره 670 مورخ 96/1/31 هیات دوم  آقاي حمیدرضا احمدي تشنیزي 
فرزند امامقلي نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 294/33 مترمربع پالك 
شــماره 292فرعي از 4999اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
36- رای شماره 610 مورخ 96/1/29 هیات دوم  آقاي فدرت اله زماني فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 81/10 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 
2942 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
37- رای شــماره 618 مورخ 96/1/29 هیات دوم  آقاي يداله زينلیان فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 59/75 مترمربع پالك شماره 4 فرعي از 
1397 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم طیبه رضوانی و ورثه مرحوم اسفنديار دادخواه 

تهران خريداری شده است
38- رای شــماره 136 مورخ 96/1/17 هیات دوم  آقاي محمد مطهري نسب فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 86/25 مترمربع پالك شماره 110 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ناهید كارماسه دستجردی)شريعت 

خواه( خريداری شده است
39- رای شماره 14715 مورخ 95/12/28 هیات اول آقاي سیدحسام الدين هاشمي 
فرزند سیدمحمد نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به مساحت 412/30 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 1فرعي از 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین كارالدانی )آريانفر( خريداری شده است
40- رای شماره 13858 مورخ 95/11/28 هیات اول آقاي سیدمهدي هاشمي فرزند 
سیدمحمد نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 412/30 
مترمربع مفروزی از پالك شماره1 و 2 فرعي از 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین كارالدانی )آريانفر( خريداری شده است
41- رای شماره 14716 مورخ 95/12/28 هیات اول آقاي سیدمجید هاشمي اصفهان 
فرزند سیدمحمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 412/30 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره1 فرعي از 4678 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حسین كارالدانی )آريانفر( خريداری شده است
42- رای شــماره 1455 مورخ 96/2/25 هیات اول  آقاي مهدي خلیلي فرزند محمد 
ابراهیم نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 93/85 مترمربع مفروزی از  
پالك شماره 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حسین فرهادی امینه خريداری 

شده است
43- رای شماره 1434 مورخ 96/2/24 هیات اول  آقاي حمیدرضا سالمتیان فرزند 

محمد نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه - بیستم به 
مساحت 93/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است  
44- رای شماره 12437 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقاي يداله برخورداري فرزند 
حیدرعلي نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 101/36 مترمربع پالك شماره 
41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود مصطفئی خريداری شده است 
45- رای شماره 1587 مورخ 96/2/28 هیات اول  خانم اكرم عزيزي فرزند قربانعلي 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 127/85 مترمربع پالك شماره 68 فرعي از 
2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم مهری موسوی خريداری شده است
46- رای شــماره 1570 مورخ 96/2/27 هیات اول  خانم بتول میکائیلي طالخونچه 
فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ باغ ويال به مســاحت 308/48 مترمربع پالك 
شــماره 1188فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
47- رای شــماره 1457 مورخ 96/2/25 هیات اول  آقاي حســینقلي غفاري گوشه  
فرزند غفار نسبت به ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 75  مترمربع مفروزی 
از  پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
48- رای شــماره 13653 مورخ 95/11/24 هیات اول  خانم خديجه قاســمي نصر 
آبادي فرزند قاســم نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ يکبابخانه  به مساحت 
196/47 مترمربع پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباسعلی ردانی 

پور خريداری شده است
49- رای شماره 13652 مورخ 95/11/24 هیات اول  آقاي اكبر قاسمي نصر آبادي 
فرزند حسن نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ يکبابخانه به مساحت 196/47 
مترمربع پالك شــماره 99اصلي واقع در اصفهان بخش 6حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباســعلی ردانی پور 

خريداری شده است
50- رای شــماره 709 مورخ 96/2/2 هیات اول  خانم فاطمــه آزادي رناني فرزند 
رجبعلي نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 89/63 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ثبت ملك جنوب 
اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود خیاركار خريداری 

شده است
51- رای شــماره 461 مورخ 96/2/2 هیات اول  آقاي  بهنام ســیف پورصفا فرزند 
بهمن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 200/65 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 346 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
52- رای شــماره 465 مورخ 96/2/2 هیات اول  خانم الهام ســیف پورصفا فرزند 
بهمن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 200/65 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 346 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
53- رای شــماره 464 مورخ 96/2/2 هیات اول  خانم ژاله حشمتي دهکردي فرزند 
يداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 200/65 مترمربع 
مفروزی پالك شماره 346 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
54- رای شماره 1531 مورخ 96/2/26 هیات اول  فرزند علي نسبت به 5 سهم مشاع 
از 42 سهم شش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای ربعیه اعیانی به مساحت 111/66 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعــي از4483  اصلي واقــع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم آقای علی احمدی محرز 

گرديده است
55- رای شــماره 1530 مــورخ 96/2/26 هیــات اول  آقای مجید احمــدي فرزند 
علي نسبت به 16 سهم مشاع از 42 ســهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای 
ربعیه اعیانی به مســاحت 111/66 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي 
از4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه 

مرحوم  آقای علی احمدی محرز گرديده است
56- رای شماره 1529 مورخ 96/2/26 هیات اول  خانم اكرم احمدي فرزند علي نسبت 
به 5 سهم مشاع از 42 سهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای ربعیه اعیانی به 
مساحت 111/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احــد از ورثه مرحوم آقای علی 

احمدی محرز گرديده است
57- رای شماره 1472 مورخ 96/2/25 هیات اول  آقاي محمدحسین احمدي فرزند 
علي نسبت به 16 سهم مشاع از 42 ســهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای بهای 
ربعیه اعیانی به مســاحت 111/66 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي 
از4483اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه 

مرحوم آقای علی احمدی محرز گرديده است
58- رای شماره 1391 مورخ 96/2/23 هیات اول  آقاي محمد علی زماني فرزند شیر 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يکباب خانه به مساحت 94/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 90 فرعي از 4348  اصلي واقــع در اصفهان بخش  5 ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ايران صالح 

دستگردی خريداری شده است
59- رای شماره  711 مورخ 96/2/2 هیات اول  آقاي عباسعلي زماني گندماني فرزند 
شیر محمد نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 94/70 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 90 فرعي از 4348  اصلي واقع در اصفهان بخش  
5 ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ايران 

صالح دستگردی خريداری شده است
60- رای شماره  620 مورخ 96/1/29 هیات اول  آقاي ناصر موسوي طادي فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 254/30 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 156 فرعي از 4483  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای امراله طالبی طادی 

خريداری شده است
61- رای شــماره  1481 مورخ 96/2/25 هیات اول خانم زهــرا توكلي دهقي فرزند 
لطفعلي نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 305/99 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 97 فرعي از 4481 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است 
62- رای شماره  1390 مورخ 96/2/23 هیات اول خانم كبري ملکي يلمه فرزند علي 
اصغر نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 51/10 مترمربع پالك شماره  
2933  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
63- رای شــماره  12427 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقــاي ابراهیم امیني فرزند 
اسمعیل نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 133/35 مترمربع پالك شماره 
97 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
64- رای شماره  12434 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقاي مهرداد رزي فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ يکباب مغازه چادر دوزی  به مســاحت 30/65 مترمربع پالك 
شــماره  4445 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه 

درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
65- رای شماره  104 مورخ 96/1/15 هیات دوم  خانم سکینه توكلي دهاقاني فرزند 

محمدصادق نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 179 مترمربع پالك شماره 
2802 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
66- رای شماره  13307 مورخ 95/11/18 هیات اول آقاي حمید رضا قائدي حیدري 
فرزند علي نظر نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 116/5 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره756  فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
67- رای شــماره  1479 مورخ 96/2/25 هیات اول آقاي محسن قديري قهدريجاني 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 99/81 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4450  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
68- رای شماره  1388 مورخ 96/2/23 هیات اول  خانم الهه جعفري كلیشادي فرزند 
غالمعلي نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 52/58 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 2479 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اكبر جعفری 

كلیشادی خريداری شده است
69- رای شــماره  119 مورخ 96/1/16 هیات دوم  آقاي عباس باقري جبلي فرزند 
اسفنديار نسبت به ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 81 مترمربع پالك شماره 4 فرعي 
از 2186 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مصطفی انصاری خريداری شده است 
70- رای شــماره  13175 مورخ 95/1/13 هیات دوم  آقــاي مهدي آقابزرگ فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ خانه و مغازه متصل به مساحت 415/15 مترمربع پالك 
شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید كاظم صدريه خريداری شده است

71- رای شــماره  13311 مورخ 95/11/18 هیات دوم خانم عذرا مهديان ســلطان 
آبادي فرزند حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
211/08 مترمربع پالك شــماره 368 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گرديده است
72- رای شــماره  13313 مورخ 95/11/18 هیات اول آقاي عبداهلل توكلي دارگاني 
فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 211/08 
مترمربع پالك شماره 368 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
73- رای شــماره  12182 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقاي علیرضا توكلي فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 85/80 مترمربع پالك شماره 
3536 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
74- رای شــماره  13983 مورخ 95/12/3 هیات اول خانم زهراء شفیعي كمال آباد 
فرزند يداهلل نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 53/84 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 174 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای جمشید عباسی 

خريداری شده است
75- رای شماره  96 مورخ 96/1/14 هیات دوم  آقاي اصغرناظوري دنبه فرزند مهدي 
نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 135/20 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای علی محمد فروتن خريداری شده است 
76- رای شماره  10875 مورخ 95/9/2 هیات دوم  خانم شهناز هاشمي همامي فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ  يکباب خانه به مساحت 122/34 مترمربع پالك شماره 15 
فرعي از 2870 اصلي واقع در  بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه درازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
77- رای شــماره  11452 مــورخ 95/9/28 و رای اصالحی شــماره 1387 مورخ 
96/2/23 هیات اول خانم مهري وحیدي دستجردي فرزند يداله نسبت به ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 336/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمد واحد دستجردی خريداری شده است
78- رای شماره 8005 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 1386 مورخ 96/2/23 
هیات اول آقاي خانم مهري وحیدي دســتجردي فرزند يداله نسبت به ششدانگ به 
مساحت 40/34 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمد واحد دستجردی خريداری شده است
79- رای شماره 6563 مورخ 95/4/22 و رای اصالحی شماره 1554 مورخ 96/2/27 
هیات اول خانم هاجر بیات فرزند رضا نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
106/08 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4483/131 واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

احمد انواری خريداری شده است
80- رای شماره 1752 مورخ 95/2/1 و رای اصالحی شماره 1561 مورخ 96/2/27 
هیات اول  آقاي قربانعلي صادقي سودجاني ســودجان فرزند سلطانعلي نسبت به 
67/5 سهم مشاع از 100 سهم شــش دانگ يکباب مغازه به مساحت 40/46مترمربع 
مفروزی از پالك شماره  4483/131 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد شیخ دستجردی 

خريداری شده است
81- رای شماره 1753 مورخ 95/2/1 و رای اصالحی شماره 1562 مورخ 96/2/27 
هیات اول  آقاي عباس سلیماني فارساني سلیمان فرزند يعقوب نسبت به 32/5 سهم 
مشاع از 100 سهم شش دانگ يکباب مغازه به مساحت 40/46 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره  4483/131 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد شیخ دستجردی خريداری 

شده است
82- رای شماره 3998 مورخ 94/3/26 هیات اول  آقاي يزدانبخش عسگري فرزند 
خان جان نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 149/57 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای هادی دنبه خريداری شده است
83- رای شماره 15202 مورخ 94/8/17 و رای اصالحی شماره 629 مورخ 96/1/30 
هیات دوم  خانم مرضیه نوبخت دستجردي فرزند احمد نسبت به  ششدانگ يکباب 
خانه دو طبقه  به مساحت 154/18 مترمربع پالك شماره 37فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه بموجب ســند صداق شماره 
145487 مورخ 1379/07/30 دفترخانه 71 اصفهان مالك گرديده و بقیه از مالکیت 
حسن حنیف نژاد فرزند حسنعلی بموجب سند شماره 126350 مورخ 1372/09/10 

دفترخانه 7 اصفهان مالك می باشد
84- رای شماره 11417 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي اكبر دشتي اصفهاني فرزند 
علي نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 31/35 مترمربع پالك شماره 1098 
فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم طاهره طائبی خريداری شده است 
85- رای شماره 12954 مورخ 95/11/10 هیات دوم  آقاي شهاب فروزنده هفشجاني 
فرزند ذبیح اله نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 205/32 مترمربع پالك 
شــماره 69 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه درازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است.
م الف:  9639 
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ذبیح ا... غریــب، مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
چهارمحال و بختیاری رتبه پنجم کشور را در تولید قارچ کسب کرد، اظهار داشت:  ساالنه 

بیش از شش هزار تن قارچ در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

چهارمحال و بختیاری رتبه پنجم کشور را در تولید قارچ کسب کرد
اخبار

فیلم سینمایی»اســکی باز « 7 پروانه زرین ششــمین جشنواره 
بین المللی کودک و نوجوان اصفهان را از آن خود کرد.

در اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان که در 
اصفهان برگزار شد، فیلم سینمایی اسکی باز به کارگردانی فریدون 
نجفی از فیلمســازان چهارمحال و بختیاری موفق شد هفت پروانه 
زرین این جشنواره بین المللی را به دســت آورد.بر اساس گزارش 
دبیرخانه ششمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان، 
فیلم سینمایی اسکی باز به عنوان بهترین فیلم بلند سینمایی از سوی 
داوران انتخابات شد و جایزه ویژه این بخش را دریافت کرد. همچنین 
پروانه زرین بهترین بازیگر کودک به امیر رضا فرامرزی، جایزه ویژه 
هیئت داوران کودک و نوجوان بیــن الملل برای بازیگر نوجوان این 
فیلم، جایزه بهترین کارگردانی بلند فیلم بخش بین الملل، جایزه ویژه 
هیئت داوران برای بهترین بازیگر کودک بین الملل به فیلم اسکی باز 
تعلق گرفت. فیلم سینمایی اسکی باز به تهیه کنندگی محمد احمدی 
در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری فیلمبرداری و 
تولید شده است.فریدون نجفی، کارگردان این فیلم سینمایی هم 
پیش تر در بخش فیلم کوتاه، سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و 

جوایز مختلف جشنواره های بین المللی را کسب کرده بود.

حدود 100 هزار اصله نهال گل محمدی در اســتان چهارمحال و 
بختیاری کشت شد. مدیر باغبانی چهارمحال و بختیاری گفت: این 
نهال ها به شیوه های قلمه زنی و کشــت بافتی است که  در اراضی 

مستثنیات کم  بازده و شیب دار کشت شد.
ابراهیم شیرانی افزود: امســال 90 هزار نهال گل محمدی به شیوه 
قلمه زنی در گلخانه های فرخشهر و شمس آباد این استان کشت و 
120 هزار اصله نهال کشت بافتی از تهران وارد استان شد. به گفته 
وی کشــت اصله نهال های گل محمــدی در 110 هکتار از مزارع 

استان چهارمحال و بختیاری تا پاییز ادامه دارد.
مدیر باغبانی چهارمحال و بختیاری افزود: تغییر الگوی کشت، ایجاد 
اشــتغال و درآمد زایی در مناطق روستایی و صرفه جویی سه هزار 

مترمکعبی آب نسبت به غالت  از اهداف اجرای این طرح است.

رییس هیئت دوچرخه سواری اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
شهرکرد میزبان مسابقات دوچرخه ســواری کشور می شود. علیرضا 
احمدی در خصوص برگزاری مســابقات دوچرخه سواری در استان، 
اظهارکرد: مسابقات قهرمانی کشور در رشته کوهستان در تاریخ 29 
تیرماه در شهرکرد برگزار می شود. وی افزود: مسابقات مرحله دوم لیگ 
برتر دوچرخه سواری جاده در تاریخ 22 مردادماه و همچنین مسابقات 
مرحله سوم لیگ برتر رشته کوهســتان نیز سه روز پس از مسابقات 

مرحله دوم در تاریخ 25 مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کشت 100 هزار نهال گل محمدی 
در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد میزبان مسابقات 
دوچرخه سواری کشور می شود

در این بین دو برادر صمیمی، یک دهه است که لباس تیم ملی 
در این ماده را بر تن دارند و تاکنون در این رشته موفقیت هایی 

را نیز کسب کرده اند.
در تازه ترین رقابت های بین المللی در هند، مسابقات آسیایی 
دوومیدانی برگزار شد که ایران در این رقابت ها به سه مدال با 

ارزش طال و یک برنز دست یافت.
در رشته پرتاب دیسک نیز محمد صمیمی ورزشکار با اخالق 
چهارمحال و بختیاری در کنار احسان حدادی برای تیم ملی 
ایران به میدان رفت.در این ماده احسان حدادی توانست پس از 
یک دوره مصدومیت دوباره طالیی شود و انتظارات دوومیدانی 
از خود را برآورده کند. احســان حدادی با پرتاب 64متر و 54 
سانتی متری خود در ماده پرتاب دیسک رقابت های قهرمانی 
آسیا ضمن کسب عنوان نخست، مدال طالی این ماده را از آن 
خود کرد، اما در طرف دیگر میدان محمد صمیمی پس از یک 
دوره تمرین آمادگی در شــلمزار و اصفهان نتوانست به رکورد 

اصلی خود دست یابد و در مقام پنجم آسیا قرار گرفت.
در مسابقات آسیایی هند، محمد صمیمی در پرتاب نخست خود 
رکورد 55 متر و 42 ســانتی متر را کسب کرد و در پرتاب دوم، 
دیسک را در طول 59 متر و 18 سانتی متر پرتاب کرد، پرتاب 

سوم صمیمی با خطا انجام شد و داوران آن را نپذیرفتند.
وی در پرتاب چهارم خود دیسک را به طول 59 متر و 80 سانتی 
متر پرتاب کرد و وضعیتش را در جدول بهبود بخشید، اما با اعالم 
خطا در پرتاب پنجم و ششــم، محمد صمیمی از کسب مدال 

دراین رقابت ها بازماند و پنجم شد.
اما اختالف پرتاب محمد صمیمی با نفرات دوم و ســوم نشان 
می دهد که تنها چند میلیمتر با آنها فاصله داشت و حتی این 
ورزشکار چهارمحال و بختیاری می توانست در این رقابت ها به 
مقام دوم برسد.پرتاب دیسک یکی از رشته های سخت و قدرتی 
و با تمرکز در دوومیدانی است که در صورت کوچک ترین اشتباه، 

رکوردهای ورزشکاران توسط رقبا جابه جا می شود.
محمد صمیمی در این ماده در تمرینات خود در زمین خاکی 
شلمزار همواره باالی 60متر پرتاب کرده است و این ورزشکار 

می توانست با رکوردهای تمرینی خود نیز به مدال دست یابد.
شــاید یکی از علل به دســت نیامدن رکورد تمرینی محمد 
صمیمی، شرایط موسمی و خاص او در هند و بارش های باران 

باشد که بر رکوردها در پرتاب دیسک تاثیر می گذارد.
حدود چهار ســال پیش باران های موسمی و وضعیت وجوی 
روی ورزشکاران دوومیدانی ایران در هند تاثیر گذاشت به گونه 

ای که محمد ارزنده قهرمان دوومیدانی ایران از چهارمحال و 
بختیاری در پرش طول نیز دچار مصدومیت شد و نتوانست به 

رکورد خود دست یابد. 
چهارمحال و بختیاری منطقه ای کوهستانی و دارای آب و هوایی 
خشک است و ورزشکاران این استان برای حضور در رقابت های 
بین المللی که در شهرهای ساحلی یا اقلیم آب و هوایی استوایی 
قرار می گیرند، نیاز به حضور بیشتر یا اردوی آمادگی پیش از 

مسابقات در این شهرها دارند.
رییس هیئت دوومیدانی چهارمحال و بختیاری و مربی سابق 
تیم ملی علت ناکامی محمد صمیمی را حمایت نکردن از این 
ورزشکار می داند. داریوش صمیمی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: محمد و محمود صمیمی دو قهرمان پرتاب دیسک کشور 
دو سه سالی است که حقوق و مزایای درست و حسابی ندارند به 
همین دلیل روی عملکرد آنها بدون شک اثرگذار است.به گفته 
وی، در ماده پرتاب دیســک این میلیمترها هستند که تعیین 
کننده اند و برای رسیدن به عنوان قهرمانی باید ورزشکاران را از 

همه جهت حمایت کرد. 
مربی سابق تیم ملی افزود:محمد صمیمی در مسابقات شیراز 
حدود 60متر و 90 سانتی متر پرتاب کرد و اگر حمایت می شد 
با این رکود به راحتی به مدال دســت می یافــت. وی گفت: 

محمــد ارزنده و بــرادران 
صمیمی کمی مظلوم واقع 
شــدند، به دلیل بی مهری 
فدراسیون محمود صمیمی 
را به مســابقات کشورهای 
اسالمی نفرستاد در حالی 
که در رقابت های انتخابی 
تیم ملــی اول شــده بود و 
محمد ارزنــده را نیز کنار 
گذاشته اســت. به گزارش 
ایرنــا؛ بیســت و دومیــن 
دوره رقابــت هــای دو و 
میدانی قهرمانــی در ایالت 
آدوشــیای هندوســتان 
برگزار شــد و در این ماده 
نماینــدگان کشــورهای 
پــن،  هند،عراق،چین، ژا
عربستان سعودی،  مالزی، 

 میانمار، قزاقستان، قطر، کویت و ایران شرکت داشتند.محمد 
صمیمی در مســابقات بین المللی از جمله دانشجویان جهان 
مدال طال دارد و در مسابقات جایزه بزرگ نیز تاکنون چندین 

مدال کسب کرده است.

بامسئوالن

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

نرخ بیکاری در چهارمحال و 
بختیاری کاهش می یابد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه نرخ بیکاری در 
چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: ایجاد 
اشتغال، اولویت اصلی مســئوالن چهارمحال و بختیاری 
است. سیامک سلیمانی دشتکی  عنوان کرد: ایجاد بیش از 
15 هزار شغل در سطح استان در سال جاری هدف گذاری 
شده و مدیران دستگاه های مختلف در این مسیر حرکت 
می کنند. وی گفت: بهره گیــری از ظرفیت های بخش 
صنعت، گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی و... در دستور 
کار مسئوالن برای ایجاد اشتغال است. وی گفت: بهره گیری 
از ظرفیت های بخش صنعت، گردشگری، صنایع دستی و 
کشاورزی و... در دستور کار مسئوالن برای ایجاد اشتغال 
است. سلیمانی ادامه داد: جذب ســرمایه گذار به سطح 
استان برای سرمایه گذاری و افزایش اشتغال اولویت اصلی 
مسئوالن در این استان است که با جدیت پیگیری می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون پروژه های بسیار 
مهمی در سطح استان در حال اجراست که با بهره برداری 

از آنها زمینه توسعه بیشتر این استان فراهم می شود.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: واحد صنعتی تولید بستنی در چهارمحال 

و بختیاری راه اندازی می شود.
نعیم امامی با اشاره به اینکه واحد صنعتی تولید بستنی در 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود، اظهار داشت: 
این واحد صنعتی در شهرک صنعتی شهرکرد راه اندازی 
می شود. وی عنوان کرد: اشتغال این کارخانه تولیدی، 200 
نفر اســت. وی بیان کرد: این کارخانه تا پایان سال جاری 

احداث و بهره برداری می شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه راه اندازی این کارخانه نقش 
مهمی در توسعه صنایع فرآوری صنعت شیر در این استان 
دارد، اظهار داشت: راه اندازی این کارخانه زمینه ساز توسعه 
دیگر بخش ها در این اســتان از جمله بخش دامپروری 

است.

رییس سازمان صنعت و معدن استان:

واحد صنعتی تولید بستنی در 
چهارمحال راه اندازی می شود

در یک دهه اخیر در مسابقات ملی یا بین المللی همیشه در ماده پرتاب دیسک، نام شهر شلمزار به چشم 
می خورد. شلمزار مرکز شهرستان کیار به ادعای کارشناسان دوومیدانی یکی از قطب های پرتاب دیسک 
ایران است و قرار بود روزگاری یکی از بهترین پیست های پرتاب دیسک در این زمینه ساخته شود که هنوز 

محقق نشده است.

»صمیمی« از کسب مدال در قهرمانی آسیا بازماند؛

وقتی پرتاب های میلیمتری قهرمانی را تعیین می کند

»اسکی باز« برنده 7 پروانه زرین 
جشنواره فیلم کودک شد

اجرايیه
شــماره   9610420351500122 اجراییــه: شــماره   4 /228
پرونده:9509980351500742 شماره بایگانی شعبه:950896 بموجب درخواست 
اجراي حکــم شــماره 9509970351501885 محکوم علیهم 1- امیرعباس ســامع 
فرزند سیدفخرالدین به نشانی مجهول المکان 2- ســیدفخرالدین سامع فرزند سید 
حسین به نشانی مجهول المکان 3- علیرضا امیری شهبازی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان خ گلزار جنوبی ک شهید افیونی زاده پ 61 )طبق ماده 70 سابقه ابالغ دارد( 
متضامنا محکوم انــد به پرداخت 1- اصــل خواســته 5/412/247/564 ریال و نیز 
2- مبلغ 1/902/502/701 ریال بابت وجه التزام قراردادی از زمان سررسید لغایت 
تاریخ تقدیم دادخواســت از قرار روزانه 5/640/000 ریال 3- خسارت تاخیر تادیه 
قراردادی از تاریخ تقدیم دادخواست )95/9/11( از قرار روزانه 5/640/000 ریال تا 
زمان وصول 4- هزینه نشر آگهی 860/000 ریال 5- حق الوکاله وکیل 120/000/000 
ریال 6- هزینه دادرسی 254/016/259 ریال در حق محکوم له بانک صادرات ایران 
به نشــانی اصفهان میدان آزادی خ سعادت آباد ســاختمان مرکزی بانک صادرات 
ایران 7- نیم عشــر دولتی.رای صادره نســبت به محکوم علیهما فخرالدین سامع و 
امیرعباس سامع غیابی اســت. محکوم له می بایستی مابه التفاوت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل مربوط به بند 3 این اجراییه را در حق صندوق دولت بپردازد و اجرای 
احکام مکلف اســت این مبلغ را از محکوم علیه اخذ و در حق محکوم له تودیع نماید. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 10371 شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)514 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

4/252  کریم اشرفی دارای شناســنامه شماره 72 به شــرح دادخواست به کالسه  
270/96 ش ح 7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدحسین اشــرفی به شناســنامه 206 در تاریخ 1396/2/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- فردوس اشرفی ورنوسفادرانی فرزند محمود ش.ش 355 )همسر( 2- محمدعلی 
اشرفی فرزند محمدحســین ش.ش 57 )فرزند( 3- کریم اشرفی فرزند محمدحسین 
ش.ش 72 )فرزند( 4- جعفر اشرفی فرزند محمدحسین ش.ش 512 )فرزند(5- زهره 
اشرفی فرزند محمدحسین ش.ش 290 )فرزند( 6- فرخنده اشرفی فرزند محمدحسین 
ش.ش 26 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد 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: 4106 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()160 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610106836302289 ابالغنامــه:  شــماره   4 /269
9509986836300243 شــماره بایگانی شعبه: 950260 مشــخصات ابالغ شونده 
حقیقی: مجتبی نادری بلداجی فرزند علی به نشــانی مجهول المکان. شماره دادنامه: 
9609976836300400 )شــماره پرونده: 9509986836300243 شماره بایگانی 
شــعبه: 950260 (خواهان: خانم نجمه خاتون نقنهء فرزند غالمرضا با وکالت خانم 
بهناز میرحاج محمدآبادی فرزند علی به نشانی: اصفهان-خیابان نیکبخت ابتدای بن 
بست وحدت طبقه اول واحد سوم. خوانده: آقای مجتبی نادری بلداجی فرزند علی به 
نشانی: مجهول المکان. خواسته: لغو حضانت. گردشکار: دادگاه با اعالم ختم رسیدگی 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواست 
خانم نجمه خاتون نقنه فرزند غالمرضا با وکالت خانم بهناز میرحاج به طرفیت آقای 

مجتبی نادری بلداجی فرزند علی و به خواســته لغو حضانت فرزند مشترک نه ساله 
به نام متین بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکله حدود پنج سال است 
از خوانده جدا شده و فرزند مذکور در این مدت نزد موکله بوده و خوانده هیچ گونه 
مالقاتی با فرزند مشترک نداشته و تمامی امور مربوط به حضانت فرزند مشترک در 
این مدت با موکله بوده است. خوانده نیز از نظر روحی و روانی دارای مشکل میباشد 
و حتی مدتی را نیز در بیمارستان فارابی بســتری بوده که پاسخ استعالم واصله به 
تاریخ 95/3/12 در این خصوص از بیمارســتان ضمیمه پرونده است. تقاضای لغو 
حضانت خوانده و واگذاری آن به موکله را از دادگاه خواستارم علی هذا دادگاه باتوجه 
به محتویات پرونده -اظهارات وکیل خواهان- قرائن و شــواهد موجود- شــهادت 
شهود- پاسخ واصله از بیمارستان فارابی که حکایت از بستری شدن خوانده از تاریخ 
95/1/25 لغایت 95/2/12 در آن مرکز دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر 
آگهی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و دفاعی ننموده دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تلقی و مستنداً به ماده 1169 و تبصره 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به 
حضانت خواهان نسبت به فرزند مذکور صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر می باشــد. م الف: 10357 
شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( )351 کلمه، 4 کادر(

دادخواست طالق
4/338 جناب آقای غالمعباس نــوروزی چلیچه فرزند رمضان به اطالع میرســاند 
طالق بائن قضائی خلع نوبت اول همسر شما بنام عصمت هاشمی در تاریخ 96/4/12 
ذیل شــماره 32 در دفتر طالق 127 تیران ثبت گردید لذا جهت ثبت در شناسنامه به 
 دفتر مذکور مراجعه فرمائید. م الف: 133 سازمان ثبت اسناد و امالک تیران و کرون

)56 کلمه، یک کادر( 
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973634000705 دادنامــه:  شــماره   4 /339
9309983634801480 شــماره بایگانی شعبه: 950307 شــاکی: آقای علی حسین 
غالمی فرزند غالمعلی به نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر هرستان ک 72 مسجد علی 
کوچه دست چپ در دومی سفید رنگ متهم: آقای محمد محمدصدیق فرزند محمدبشیر 
به نشــانی اصفهان خمینی شــهر )متواری مجهول المکان( اتهام: ســرقت از منزل 
مسکونی دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد محمدصدیق فرزند 
محمدبشیر اهل افغانستان متواری دایر بر سرقت یکصد عدد انگشتر، یک عدد مانیتور 
کامپیوتر و ده میلیون ریال وجه نقد موضوع شکایت آقای علی حسین غالمی با عنایت 
به شکایت شاکی خصوصی، مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
خمینی شــهر، تحقیقات به عمل آمده از جانب دادیار محترم آن دادسرا و با التفات به 
اظهارات شاکی و همچنین اظهارات همسر متهم در آن مرجع و همچنین متواری بودن 
متهم که همگی موجب حصول علم و احراز سرقت از جانب این دادگاه می باشد فلذا 
مستندا به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 رای بر محکومیت 
متهم موصوف به تحمل یک ســال حبس، 50 ضربه شالق و رد اموال مسروقه فوق 
الذکر در حق شاکی صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 4145 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر )103 جزایی سابق()252 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/340  فریبا صنعتی اردستانی دارای شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به 
کالسه  160/95 ش 2  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مرتضی صنعتی اردستانی به شناســنامه 36 در تاریخ 
1395/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر به نامهای 1- محمدجواد صنعتی اردستانی به ش.ش 384 
و 2- ابوالفضل صنعتی اردســتانی به ش.ش 96 و 3- عباسعلی صنعتی اردستانی 
به ش.ش 199 و ســه دختر به نامهای 1- فریبا صنعتی اردســتانی به ش.ش 29 و 
2- مریم صنعتی اردستانی به ش.ش 109 و 3- نرگس صنعتی اردستانی به ش.ش 
1180015754 و یک همســر دائمی به نام اقدس کبودانیان اردســتانی به ش.ش 97 
فرزند علی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 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: 156 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اردستان)178 کلمه، دو کادر(

اجرايیه
شــماره    9610420350200111 اجراییــه: شــماره   4 /344
پرونده:9309980350200861 شماره بایگانی شعبه:931004 بموجب درخواست 
اجراي حکــم مربوطه به شــماره دادنامــه غیابــی 9409970350200061 مورخ 
1394/01/26 محکوم علیهم 1- محمود اسحاقیان فرزند قاسمعلی به نشانی مجهول 
المکان 2- احمد اســحاقیان فرزند قاســمعلی به نشــانی درچه خ ش بهشتی کوچه 
بهمن پ 40، 3- صدیقه مرتضوی درچه فرزند عبدالرحیم به نشانی مجهول المکان 

4- محمدجعفر سلمانی فرزند حسینعلی به نشانی درچه خ امام خط گاز شرقی کوی 
حاجیان کوچه گلبهار منزل شخصی 5- علی ابراهیمی فرزند مهدی به نشانی درچه 
خ امام کوی حاجیان بن بست ش ابراهیمی منزل شخصی متضامنا به پرداخت مبلغ 
372/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 12/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 60 درصد حق الوکاله طبق تعرفه در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک 93/6/12 الی اجرای حکم در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن به 
نشــانی اصفهان میدان بزرگمهر اول خ بزرگمهر کوچه آبشــار سرپرستی تعاونی 
اعتباری ثامن و 18/600/000 ریال بابت حق االجــرا در حق صندوق دولت محکوم 
اند. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 10354 شعبه 

2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)472 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

شــماره   9610420361700132 اجراییــه: شــماره   4 /343
پرونده:9509980361700607 شماره بایگانی شعبه:950714 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090361700790 و شــماره دادنامه غیابی 
مربوطه 9509970361701590 محکــوم علیهم 1- اصغر آتشــی فرزند محمد به 
نشانی اصفهان ملک شهر خ رباط سوم ک حکیما 29 پ 76، 2- زهرا صیامپور فرزند 
اصغر به نشانی مجهول المکان 3- امیر آدم زاده فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خ 
عبدالرزاق نرسیده به چهارراه تختی ک دیانی ک میرسید علی جناب منزل شخصی 
به کدپستی 8148617481، 4- روح انگیز بابائی ســجزی به نشانی مجهول المکان 
5- فاطمه بیگم خطیبی به نشــانی مجهول المکان 6- ندا صیامپــور فرزند اصغر به 
نشــانی مجهول المکان 7- اکبر دینــاری فرزند عباس به نشــانی اصفهان چهارراه 
مصدق ابتدای کاشانی مقابل مسجد بهشتی جنب سوپر گل گندم قفل و لوال تکتا پالک 
51 محکوم اند به تنظیم سند رسمی انتقال مقدار 1577/06 مترمربع از مالکیت مرحوم 
اصغر صیامپور از پالک ثبتی 12384/2 بخش 5 ثبت اصفهان و همچنین محکومیت 
ایشان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 3967050 ریال به عنوان خسارات دادرسی در 
حق خواهانها 1- حسین عارفان مهر فرزند عباس به نشانی اصفهان خ مشتاق اول پل 
سپنتا کوی ارگ کوچه بنفشه پ 60 با کدپستی 8153663761، 2- عباس دیناری فرزند 
اکبر به نشانی اصفهان خ نشاط چهار راه شکرشکن فروشگاه قفل کروبین به کدپستی 
8146974493  و نیز پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به نحو تساوی بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 

10313 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)538 کلمه، 6 کادر(
مزايده

4/349 دایره اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده کالســه 609/95 
اجرا محکوم له زهرا قوامی به طرفیت اصغر بهرامی به خواسته مطالبه در نظر دارد 
جهت اســتیفای حقوق محکوم له یک کامیون باری فوتون به شماره انتظامی 123 ع 
19 ایران 71 سفید رنگ مدل 1387 معادل دویست و چهل میلیون ریال تقویم گردیده 
و دارای سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی که مزایده از آن شروع می گردد 
مبلغ دویست و چهل میلیون ریال می باشــد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا 
جلسه مزایده روز پنج شنبه 1396/5/5 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی 
دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس 
دهاقان جنب داروخانه پارکینگ نیروی انتظامــی مراجعه و از کامیون مورد مزایده 
بازدید نمایند خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار می 
بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه 
پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 96/103 اجرای 

احکام حقوقی دادگستری دهاقان)208 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/351 شماره صادره: 960705841382797 - 96/4/12 ســمیه کریم پور جاوان 
فرزند محمود شماره شناسنامه 5 از خمینی شهر باستناد یک برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شده مدعی است که ســند مالکیت نیم سهم 
مشاع از ششدانگ پالک شماره 376 فرعی از 141 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 
14 ثبت اصفهان که در صفحه 22 جلد 17 امالک ذیل ثبت شماره 1819 به نام صدیقه 
ریسمانچیان فرزند حاج علی ســابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
قطعی شــماره 22099- 93/05/25 به نامبرده انتقال قطعی گردیده اســت، معامله 
دیگری هم انجام نشده، مفقود شده است. ضمنا به موجب سند رهنی شماره 30123 
- 1393/12/21 دفترخانه 105 اصفهان تمامت در رهن بانک مســکن می باشد چون 
درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 4125 یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )245 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/314  محمد موحدزاده دارای شناســنامه شماره 1336 به شــرح دادخواست به 
کالسه  464/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا موحدزاده به شناسنامه 12390 در تاریخ 95/06/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و 4 دختر و یک همسر: 1- محمد موحدزاده به ش.ش 1336 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- عاطفه هفت دستی به ش.ش 1520 نسبت با متوفی )فرزند( 3- عادله هفت 
دستی به ش.ش 2198 نسبت با متوفی )فرزند( 4- عالیه موحدزاده به ش.ش 4190 
نسبت با متوفی )فرزند( 5- رضوان دلیلی شعاعی به ش.ش 50725 نسبت با متوفی 
)همســر( 6- زینب موحدزاده ش.ش 9609 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
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: 10426 شعبه 54 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/316  ماه بیگم دارای شناســنامه شــماره 2415 به شــرح دادخواست به کالسه  
434/96ح/54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی محتوی به شناســنامه 1743110502 در تاریخ 95/11/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
مادر: ماه بیگم خدادادی کریمونه به ش.ش 2415 نسبت با متوفی )مادر(  و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد 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: 10398 شعبه 
54 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()120 کلمه، یک کادر(

پرتاب دیسک یکی 
از رشته های سخت 
و قدرتی و با تمرکز 

در دوومیدانی 
است که در صورت 

کوچک ترین 
اشتباه، رکوردهای 
ورزشکاران توسط 

رقبا جابه جا 
می شود

E-MAIL
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يادداشت
طرحجریمهسربازیتمدیدنمیشود

جانشین ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: اضافه خدمت سنواتی مشموالن 
غایبی که تا ۲۲ بهمن ۹۶، خود را برای انجام خدمت ســربازی معرفی کنند، 

بخشیده می شود.

اخبار 

با مسئوالن

آلودگي زيست محيطي سبب شد؛

کارخانه روغن نباتي ناز 
تعطيل شد

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان اصفهان 
گفت: کارخانــه روغن نباتي ناز به دلیل آلودگي زیســت 
محیطي تعطیل و به محل جدید منتقل شد. مهران شنتیایي 
اظهار داشت: در حال حاضر مجموعه روغن نباتي ناز براي 
انبارداري و مقدار بسیار محدودي تولید استفاده مي شود و 
فقط ۲۳  نفر  در این کارخانه فعالیت دارند. وي  گفت: با توجه 
به شكایات و اعتراضات شــدید مردمي درسنوات گذشته 
در خصوص مزاحمت زیست محیطي شرکت روغن نباتي 
ناز و انتشــار بوي نامطبوع در هواي شهر و با پیگیري هاي  
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان، موضوع 
آلودگي این کارخانه رفع شد. شنتیایي افزود: در شهریور 
سال ۱۳۹۳ وضعیت زیست محیطي این کارخانه به مراجع 
قضائي گزارش  شد و با پیگیري هاي مستمر و پایش شبانه 
روزي و مساعدت و پیگیري این مراجع، بخش هاي آالینده 
این واحد با تعهد رسمي مســئوالن کارخانه،  تعطیل و در 
ادامه خطوط تولید واحد به تدریج به کارخانه روغن نباتي 
گلبهار واقع در فاصله ۱۰ کیلومتري میمه منتقل گردید. وي 
گفت: در حال حاضر فقط روزانه حدود ۲۵ تن روغن گیاهي از 
کارخانه گلبهار جهت صمغ گیري و بي رنگ سازي به شرکت 
روغن نباتي ناز واقع در خیابان امام خمیني، انتقال مي یابد 
و مجددا با تانكر جهت بسته بندي به شرکت گلبهار منتقل 
مي شود که همین بخش نیز باید به طور کامل تعطیل شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: ۱۱ متخلف 
شكار و صید از ابتداي سال جاري تاکنون در این شهرستان 
شناسایي و دستگیر شده اند.محمود قهرماني اظهار کرد: از 
این شكارچیان متخلف ســه قبضه اسلحه به همراه ادوات 
شكار و صید توقیف شده است.وي افزود: ۶ هزار نفر ساعت 
گشت کنترل در منطقه هاي آزاد و حفاظت شده قمصر و 
برُزك توسط یگان حفاظت محیط زیست در همین مدت 
انجام شده اســت. وي صدور ۴۵ پروانه ساخت، پنج پروانه 
بهره برداري و چهار پروانه طرح توســعه بــراي واحدهاي 
صنعتي و خدماتي این شهرستان را از دیگر خدمات این اداره 
در سال جاري بیان کرد. قهرماني خاطرنشان کرد: ۱۲۷ واحد 
صنعتي در این مدت مورد پایش زیست محیطي قرار گرفتند 
که ۱۱مورد منجر به نمونه برداري و آنالیز در آزمایشگاه اداره 
شد و براي ۵۹ واحد نیز اخطاریه در موضوع هاي مختلف 

زیست محیطي صادر شد.

رکوردزنی ۳۰ ساله گرمای 
خردادماه در اصفهان

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، درخصوص 
وضعیت هوایی اســتان اصفهان اظهار کرد: شرایط استان درحال 

حاضر نسبتا مناسب بوده و به مرز بحران نرسیده است.
حسن خدابخش ادامه داد: اواخر خردادماه سال جاری، دمای هوای 
برخی از نقاط استان مانند خود شهر اصفهان افزایش زیادی داشت 

که ما انتظار چنین دمایی را نداشتیم.
وی با بیان اینكه میانگین دمای ماهیانه و پیش بینی آن در پورتال 
هواشناسی قرار می گیرد، گفت: دمای هوای خردادماه امسال بین 
یک تا دو درجه نسبت به سال گذشــته افزایش داشته و در سطح 

استان نسبت به حد نرمال بین ۱ تا ۳ درجه افزایش دما داشته ایم.
خدابخش با بیان اینكه دمای هوای خرداد امســال  نسبت به ۳۰ 
سال گذشــته رکورد زده اســت، تصریح کرد: دمای هوای استان 
در خردادماه بی ســابقه بوده و ما شــاهد افزایش دما تا ۴۱ درجه 
سانتی گراد در اصفهان و تا ۴۶ درجه سانتی گراد در خوروبیابانک 

بودیم.
وی در رابطه با خطرناك بودن این حد از uv، گفت: شاخص بندی ها 
براســاس میزان ماندگاری در زیر تابش مســتقیم آفتاب صورت 
می گیرد؛ در شاخص های پایین تا ۲ ساعت یا بیشتر و در شاخص 
متوسط تا نهایتا ۱ ســاعت می توان زیر تابش مستقیم بود و برای 

پوست ضرر ندارد.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در شاخص با رسیک باال که نزدیک به ۱۰ است، نباید بیش از 

۲۰ تا ۶۰ دقیقه زیر تابش مستقیم آفتاب قرارگرفت.

در سه ماهه اول سال؛

۴۸ درصد تماس  های ورودی به اتاق 
فرمان ۱۱۵ نطنز غير اورژانسی بود

مسئول فوریت های پزشكی شهرســتان نطنز گفت: در سه ماهه 
اول سال، هفت هزار و ۲۳ تماس با اتاق فرمان فوریت  های پزشكی 
شهرستان برقرار شــد که ۴۸ درصد از این تماس ها، بدون پاسخ یا 
برای ایجاد مزاحمت بود. ۸۴۳ ماموریت فوریت های پزشكی شامل 
۵۴۸ ماموریت شهری و ۲۷۵ ماموریت جاده ای در سه ماهه اول و در 
سطح شهرستان انجام شد که در مجموع این ماموریت ها، ۶۸۵ نفر 
پس از دریافت خدمات درمانی فوریت های پزشكی به بیمارستان 

منتقل و ۴۰۹ نفر به صورت سرپایی درمان شدند.
حسین مخلصی افزود: هفت هزار و ۲۳ تماس در این مدت با اتاق 
فرمان فوریت  های پزشكی شهرســتان برقرار شد که ۴۸ درصد از 
آنها، بدون پاسخ یا برای ایجاد مزاحمت بود. از مجموع ماموریت های 
انجام شــده در فصل بهار ۲۹۳ مورد تصادفی شامل ۱۳۳ شهری و 
۱۶۰ جاده ای و ۵۳۰ مورد غیر تصادفی شامل ۴۱۵ شهری و ۱۱۵ 

جاده ای بودند.
وی تصریح کرد: بیشترین موارد ماموریت  های غیر تصادفی در این 
مدت با ۹۵ مورد مربوط به بیماران قلبی، ۴۷ مورد تنفسی، ۲۹ مورد 
مسمومیت، ۲۹ مورد سقوط و ۲۷ مورد مصدومان ناشی از حوادث 

کار بوده است.
مخلصی با بیان اینكه این شهرســتان ۵۴ شهر و روستا و جمعیتی 
بالغ بر ۴۲ هزار نفر را در خود جای داده اســت، خاطر نشان کرد: 
فوریت  های پزشكی شهرســتان نطنز با برخورداری از چهار پایگاه 
شهری و جاده ای، چهار آمبوالنس فعال و دو آمبوالنس رزرو و تعداد 
۳۰ پرسنل به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات به بیماران و 

مصدومان اورژانسی است.

 توقيف محموله خشکبار قاچاق 
در اصفهان

رییس پلیس آگاهي استان، از کشف یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم گردو 
و مغز زردآلوي خارجي توســط ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال 

خبر داد.
سرهنگ ستار خسروي گفت: در پي دریافت خبري مبني بر اینكه 
یک قاچاقچي کاال قصد دارد محموله اي را وارد استان اصفهان کند، 
بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال 

قرار گرفت .

وي افزود: یک تیم از ماموران مجرب پس از هماهنگي با مقام قضائي 
به محل تخلیه بار اعزام شده و مشــاهده کردند که دو نفر در حال 
انتقال مقدار ۶۰۰ کیلوگرم مغز گردو ،۸۰۰ کیلوگرم گردو و ۱۰۰ 
کیلوگرم مغز زردآلو از یک اتوبوس مسافربري به یک وانت پیكان 

هستند؛ از این رو وارد عمل شدند.
سرهنگ خسروي با اشــاره به اینكه ارزش تقریبي محموله کشف 
شده یک میلیارد ریال برآورد شــده است افزود:دراین خصوص دو 
قاچاقچي کاال دستگیر و پس از تشكیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شدند.
رییس پلیس آگاهــي اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد: نیروي 
انتظامي با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان مــواد افیوني برخورد 
 قاطــع و قانوني مــي کند و اجــازه جوالن و سرکشــي بــه آنها

 نخواهد داد.

 برخورد دو خودرو در اصفهان 
هفت مصدوم برجاگذاشت

برخورد ۲ دســتگاه خودروی ســواری در مســیر صفه به سمت 
سپاهانشهر در شــهر اصفهان به مصدوم شــدن هفت سرنشین 

خودروها منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشكی استان اصفهان گفت: این حادثه 
ساعت ۱۷ و ۵۲ دقیقه روز جمعه به اورژانس ۱۱۵، اعالم و به دنبال 

آن ۲ واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد. 
دکتر غفور راســتین افزود: در این حادثه هفت نفر شــامل چهار 
مرد و ســه زن، مصدوم و پس از دریافت خدمات درمانی اولیه به 

بیمارستان های الزهرا )س( و شریعتی منتقل شدند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: هزینه دریافت کارت ملی هوشمند ۳۱هزار 
تومان است که از این مبلغ ۲۰ هزار تومان به خزانه دولت واریز می شود.

ســیف ا... ابوترابی گفت: تاکنون بیش از ۲۴ میلیون نفر از مردم ایران، کارت 
هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند.

سخنگوی ســازمان ثبت احوال در خصوص رقم دریافتی از مردم به منظور 
صدور کارت ملی هوشمند اظهارکرد: هزینه اخذ درخواست از تكمیل ثبت نام 
تا تحویل در سراسر کشور حد اکثر ۱۱ هزار تومان است و افراد باید مبلغ ۲۰هزار 

تومان نیز به حساب خزانه دولت واریز کنند. 
وی تاکید کرد: دریافت هزینه ای بالغ بر ۳۱ هزار تومان برای صدور کارت های 
ملی هوشمند غیر قانونی بوده و با دفاتر پیشخوان متخلف برخورد خواهد شد. 
سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: این کارت ها تا پایان سال ۹۷ اعتبار 

دارد و از آن زمان تنها کارت های صادره بعد از سال ۹۰ دارای اعتبار است.

نگرانی های مالی والدین 
برای پرداخت شهریه 

مدارس 

هزینه دریافت کارت 
ملی هوشمند چقدر 

است؟

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به اینكه مدارس دولتی 
دارای هزینه های فراوان و سرانه کم هستند گفت :بدون مشارکت مردم اداره 
مدارس ممكن نیست و بودجه های دولتی جوابگوی تامین تمامی خدمات 

آموزشی با کیفیت در مدارس نیست. 
محمد حسن قائدیها افزود:به مدیران مدارس توصیه شده برنامه های انجام 
شده پارسال و امسال را تشریح کنند و اگر وجهی دریافت می شود با اختیار 
و رضایت باشد.گزارش ها حاکی است که در برخی از مدارس دولتی با توجه 
به منطقه زندگی ثبت نام شوندگان، از ۳ تا ۲۰میلیون ریال شهریه از دانش 

آموزان دریافت می شود.
مدیران مدارس معتقدند بدون مشارکت مالی خانواده ها اداره مدارس امكان 
 پذیر نیست و چند ســالی می شود که ســرانه مدارس قطع شده یا کاهش 

یافته است.

رييس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز 

مدارس:

اردوگاه های دانش آموزی 
نيازمند طرح جامع است

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: اردوگاه های دانش آموزی همچون شهرهای کوچكی هستند که نیازمند طرح جامع بوده و بر اساس 
نیازهای روز و آینده، هر پنج سال یک بار می تواند مورد بازبینی قرار گیرد. این در حالی است که طرح جامع در توسعه اردوگاه ها، بسیار موثر است.
محمد تقی نظرپور افزود: فضای آموزشی باید فضایی برای یاددهی و یادگیری باشد که اردوگاه های دانش آموزی نیز در زمره این گونه فضاهاست.

وی با بیان اینكه هم اکنون در کشور اردوگاه های کشوری، ملی، استانی و منطقه ای وجود دارد گفت: بر این اساس اردوگاه ها باید با طراوت و نشاط برای 
دانش آموزان باشد که در این راستا طرح جامع و استاندارد سازی در توسعه اردوگاه ها مدنظر قرار گرفته است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینكه در ساخت و ســاز اردوگاه ها، معماری اسالمی ایرانی باید در نظر گرفته شود گفت: البته توقع آن نیست که 
اردوگاه ها همه امكانات را داشته باشد اما باید نیازهای اولیه برای دانش آموزان در آنها مهیا شود.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با تاکید 
به موضوع غنی سازی اوقات فراغت تابســتان اظهار کرد: طرح 
غنی سازی اوقات فراغت تابستانه جمعیت هالل احمر به صورت 
همزمان از ۸ تیرماه در ۳۰ پایگاه این جمعیت در سراسر استان 

اصفهان، با اجرای  طرح »شوق رویش« اجرا شده است.
حیدرعلی خانبــازی تصریح کــرد: برنامه ریزی بــرای اوقات 
فراغت نوجوانان و جوانان می تواند زمینه ســاز رشد بسیاری از 
توانمندی های آنان شود که براین اساس طرح »شوق رویش« 
برنامه ریزی شد و تا پایان شهریورماه در تمام شعبات جمعیت 

هالل احمر اجرایی شود.
وی تاکید کرد: به طور یقیــن برگزاری چنین طرحی با رویكرد 
آموزشی و تفریحی در شــهرهای کوچک و بزرگ و دورافتاده 
ترین نقاط کشور و روستاهای محروم مهم و ضروری است. برپایی 
کالس های فرهنگی و هنری، علمی و سرگرمی، ورزشی، امدادی، 
مهارت های زندگی و اجرای فعالیت های عام المنفعه، از جمله 

برنامه های طرح تابستانه این سازمان است.
معاون امور جوانان هالل احمر استان اصفهان اذعان کرد: در طرح 
»شوق رویش« که در ۳۰ مرکز در سراسر استان با بیش از ۳۱۰ 
مربی، ۳۰ کارشناس اجرایی و ۸ کارشناس ستادی اجرا خواهد 
شــد، فعالیت در زمینه آموزش کمک های اولیه، آموزش های 
حرفه آموزی، مسابقات و برنامه های مختلف در حوزه پیشگیری 
از اعتیاد و خدمات عام المنفعه و بشردوســتانه در کانون های 

مختلف اجرا خواهد شد.
خانبازی ضمن اشاره به اینكه بیش از یكصد رشته آموزشی برای 
اوقات فراغت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در سال قبل با 
وجود  اینكه بخشی از ایام اوقات فراغت تابستان در ماه مبارك 
رمضان بود، بیش از ۵۰ هزار نفر در این کالس ها شرکت کردند؛ 
با این حال پیش بینی می شود امسال این تعداد به ۱۰۰ هزار نفر 

افزایش یابد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: یكی 
از نیازهای منطقه برزاوند با بیش از ۲۷ روستا، نداشتن امكانات 
ورزشی مناسب است که با ساخت این مجموعه عالقه مندان 

به ورزش می توانند اوقات فراغت خود را سپری کنند.
حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد در آیین کلنگ زنی 
سالن فرهنگی ورزشی روستای نیسیان اردستان اظهار کرد: 
این سالن در شمال روستای نیسیان مرکز دهستان برزاوند 
و در زمین های مجموعه ورزشی این روستا در ابعاد ۴۲ در 
۲۴ مترساخته خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر مبلغ یک 
میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی و دهیاری برای 

شروع عملیات اجرایی این سالن اختصاص یافته است.
فرماندار اردستان نیز در این آیین گفت: با شروع احداث این 
مجموعه، عالوه بر استفاده از نیروی انسانی محلی در توزیع 
اعتبارات تملک دارایی، اعتبار مورد نیاز سال های آینده نیز 
پیش بینی و اختصاص داده می شود. علیرضا غیور افزود: برای 
اتمام، تكمیل و تجهیز این مجموعه بالغ بر ۱۰میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است که امیدواریم با کمک خیران و عالقه مندان 
به ورزش، بخشی از این اعتبار تامین شــود. غیور ادامه داد: 
با ورود خیران به تكمیل و افزایش زیرساخت های ورزشی، 
می توانیم شاهد رونق ورزش در شهرستان و کاهش بسیاری 
از معضل های اجتماعی باشــیم. وی اضافه کرد: خیران در 
امر مدرسه سازی و ساخت بیمارستان، مكان های مشابه و 

فرهنگسراها به خوبی فعالیت می کنند و امیدواریم مشارکت 
خیران در ورزش نیز افزایش یابد. فرماندار اردستان گفت: در 
آینده برنامه ساخت زمین چمن مصنوعی در مجموعه زمین 
۴۰هزار مترمربعی ورزشی این روستا پیش بینی شده است. 
غیور خاطرنشان کرد: جهت تكمیل و تجهیز سالن ورزشی 
موجود این روستا نیز امسال در اعتبارات تملک دارایی، مبلغ 

۲۵۰میلیون ریال پیش بینی شده و اختصاص یافته است. 

نماينده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

روستاهای اردستان امکانات ورزشی مناسب ندارد

پارلمانهالل احمر

معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان اصفهان خبر داد: 

کسب مهارت های زندگی با طرح تابستانه شوق رویش

دولت یازدهم وارث تصمیمات غیرکارشناسی دو سال پایانی 
دولت دهم و مصوبات هیجانی و احساسی مجالس هشتم و نهم 
بوده است؛ تصمیمات و مصوباتی که در میانه سال با دور زدن 
مصوبات قانونی توسط دولت وقت، هزینه های پیش بینی نشده 
و انباشــت معوقات جدیدی را به دولت یازدهم تحمیل کرد. با 
تغییر نظام آموزشی به ۶-۶ بدون فراهم کردن بسترهای الزم 
در حوزه های سخت افزاری و عدم تامین نیروی انسانی مرتبط 
با پایه های تحصیلی تازه تاسیس و حذف بخشی از معلمان که 
فقط حقوق دریافت می کردند از حوزه تدریس از یک سو و جذب 
نامتوازن نیروهای جدید تحت عناوین گوناگون به بدنه آموزش 
وپرورش از سوی دیگر، همان بودجه اندك آموزش و پرورش نیز 
به هدر رفت و بر مطالبات و معوقات پیشین، افزوده و با همین 

وضع درسال ۹۲ به دولت روحانی تحویل داده شد.
مع الوصف درکنار کمبود و عدم تامین منابع الزم در خزانه که 
به تحقق نیافتن صددرصدی بودجه ساالنه در دولت یازدهم می 
انجامید، تخصیص ۱۱۰درصدی بودجــه به آموزش وپرورش 
در سال های اخیر، بیانگر اراده و عزم راســخ دولت به آموزش 
وپرورش است. گرچه هنوز تا تحقق مطلوب فاصله ها وجود دارد.
عالوه بر این، گسست نظم ناشی از تعویض وزیر آموزش و پرورش 
و تغییر تیم مالی وزارتخانه در میانه راه، موجب ایجاد فاصله در 

فرآیند پیگیری و اولویت بندی در عناوین پرداخت ها و معوقات 
همكاران فرهنگی شد که این امر در ایجاد وضعیت فعلی بی تاثیر 

نبوده است.
وجود اشــكال و نقص ماهوی در انطباق ســال مالی با ســال 
تحصیلی، موجبات خلل در ملزومات پیش بینی و برآورد دقیق 
نیازهای مالی آموزش و پرورش را فراهم کرده و آن را به عنوان 
تنها وزارتخانه ای که دچار این عدم تطبیق است، با مشكل مواجه 
ساخته است؛  مشكالتی که محصول متغیرهای اجباری در میانه 

سال بوده و با آغاز سال تحصیلی شروع می شود.
 حق الزحمه ها، اضافه کاری ها ، تعداد ساعات حق التدریسی ها، 
تعداد دقیق مشمولین برخوردار از صدور احكام ارتقای شغلی 
و... با توجه به کمیت پرسنل و گستردگی نیازهای قابل توجه 

آموزش و پرورش، مشكل را دوچندان می سازد.
لذا تنها راه برون رفت از مشكل فوق، ارسال هرساله متمم بودجه 
پس از تثبیت وضعیت متغیرها درهرسال تحصیلی به مجلس 
به پشتوانه یک اقتصاد پویا ، تامین منابع و یک خزانه غنی است 
تا دولت بتواند در کوتاه ترین زمان ممكن، مطالبات فرهنگیان 

را پرداخت کند.
آموزش وپرورش سال ۹۵ را نیز با معضل کسری بودجه پشت سر 
گذاشت و این مسئله باعث شد برخی مطالبات از جمله حقوق 

نیروهای حق التدریس  و سرباز معلمان و ساعات حق التدریس 
نیروهای رسمی از ابتدای مهر ماه ۹۵ محاسبه و پرداخت نشود.

رییس امور آموزش و پرورش ســازمان برنامه  و بودجه با اشاره 
به مطالبات ۱۱ هزار میلیارد تومانــی فرهنگیان و تامین ۱۰ 
هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از آن گفت: در بحث مطالبات فقط 

حق التدریس نیروهای شاغل باقی مانده است.
علی الهیار ترکمن درباره پرداخت معوقات فرهنگیان اظهار کرد: 
از بهمن سال گذشته که مسئله مطالبات فرهنگیان به صورت 
جدی تر مدنظر قرار گرفت، آموزش و پرورش  لیستی از مطالبات 

افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار ما قرار داد.
وی افزود: طبق این لیســت میزان مطالبات۱۱ هزار میلیارد 
تومان بود که نحوه تامین اعتبارآن مورد بررسی قرار گرفت. از 
این رقم ۶۵ درصد مربوط به مطالبات  افراد حقوقی )یعنی آنچه 
در قالب اجرای قوانین باید در اختیار فرهنگیان قرار می گرفت( 

و ۳۵ درصد مربوط به افراد حقیقی بود.
رییس امور آموزش و پرورش ســازمان برنامه  و بودجه گفت: 
تاکنون ۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات تامین اعتبار  
شده و فقط دو مورد عمده یعنی حق التدریس معلمان شاغل و 
حق الزحمه امتحانات نهایی باقی مانده است که در جلسه ای 
با وزیر آموزش و پرورش مقرر شــد حق الزحمه امتحانات  در 
اولویت باشــد. بیش از یک ســال از برگزاری امتحانات نهایی 
خرداد ۹۵ دانش آموزان می گذرد؛ اما هنوز مطالبات مربوط به 
حق الزحمه امتحانات نهایی این سال به معلمان پرداخت نشده 
است. امتحانات نهایی سال ۹۶ نیز در حال برگزاری است و عدم 
پرداخت مطالبات مربوط به حق الزحمه امتحانات نهایی سال 
۹۵، حوزه های امتحانی و تصحیح را با مشــكل عدم استقبال 
نیروی انسانی مواجه کرده است.الهیار ترکمن ادامه داد: میزان 
۹۷ میلیارد تومان حق الزحمه معوقه امتحانات، ۲۷خردادماه با 
ابالغیه رسمی سازمان برنامه وبودجه تامین اعتبار شد و واریز 
کردن آن به حســاب معلمان وظیفه قانونی وزارت آموزش و 
پرورش اســت.از میزان معوقات فرهنگیان فقط سه ماه از حق 
التدریس شاغالن باقی مانده است که برای این مورد باید تامین 
اعتبارالزم را انجام دهیم. وی افزود: تمام مطالبات فرهنگیان 
پرداخت شــده و دو قلم باقی مانده که یكــی از  آنها مربوط به 
مطالبات حق التدریس معلمان شــاغل اســت که ۵۰ درصد 
آن تسویه شــده و ۵۰ درصد باقی مانده است. برای ۵۰ درصد 
باقی مانده مطالبات مربوط به حق التدریس معلمان شاغل در 
حال برنامه ریزی هستیم تا مشخص شود چه زمانی می توانیم 
آن را پرداخت کنیم؛ چرا که کار ما وابسته به خزانه است و باید 
خزانه به لحاظ نقدینگی اعالم آمادگی کند تا بتوانیم مطالبات 

را پرداخت کنیم.

رييس امور آموزش و پرورش سازمان برنامه  و بودجه خبر داد:

طلب۱۱هزارمیلیاردیفرهنگیانازآموزشوپرورش

  ۱۱متخلف شکار و صيد 
در کاشان دستگير شدند

آموزش وپرورش سال ۹۵ را نيز با معضل کسری بودجه پشت سر گذاشت و اين مسئله منجر شد برخی 
مطالبات از جمله حقوق نيروهای حق التدريس  و سرباز معلمان و ساعات حق التدريس نيروهای رسمی از 

ابتدای مهر ماه ۹۵ پرداخت نشود.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2180 | July 09,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



9 ادبیات
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2180 | یکشنبه 18 تیر 1396 | 14 شوال 1438

وقتی»یوسا«سرانجاماز»مارکز«میگوید
»ماریو بارگاس یوسا«، نویسنده پرویی، برنده نوبل ادبیات بعد از یک دهه سکوت، در مصاحبه 
با »کارلوس گرانس«، مقاله نویس کلمبیایی،  از خاطراتش با »گابریل گارسیا مارکز«، نویسنده 

فقید کلمبیایی سخن گفت.

تیرگان به تیر جشــن، آبانــگاه ، آبریزگان و 
آبریزان نیزمعروف است.تیر روز ، سیزدهمین 
روز از تیر ماه است که به مناسبت ستایش دو 
ایزد عمده آب ، تیر و ناهیــد از قدیم در آن 

جشنی بزرگ بر پای می داشتند.
 ایرانیان در این روز غســل می کردند  و آن 
را رســمی کهن از کیخســرو می دانستند. 
یکی از وجوه تســمیه و امتیاز این روز را تیر 
انداختن آرش برای تعیین مرز ایران و توران 
می دانستند که مردم به افتخار این پیروزی 
هر سال جشن می گرفتند . در این جشن به 
اصل ستایش و بزرگداشت عنصر آب و ایزدان 

آن توجه می شده است.
                                                        

سعدی شیرازی از جمله شاعرانی است که در 
کودکی یتیمی را تجربه کرده است. به همین سبب 

همواره به تربیت کودکان و مهربانی با آنها در آثارش توجه 
خاصی داشته است.گلســتان سعدی بهترین منبع برای 

یادگیری نکات اخالقی و تربیتی است که سعدی با صداقت 
کامل و به دور از اغراق آموزه های اخالقی خود را در آن بیان 
کرده است.مهربانی پدر همراه با برحذر داشتن کودک از غیبت 

کردن در حکایت زیر مشخص است.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز؛ 

شبی در خدمت پدر)رحمه ا... علیه (نشســته بودم و همه شب دیده بر هم 
نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته .پدر را گفتم از اینان یکی 

سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد؛ چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت :جان پدر! 
تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی.

نبیند مدعی جز خویشتن را
                                                                 که دارد پرده پندار در پیش

گرت چشم خدا بینی ببخشند
                                                                                       نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

در نـزد صوفیه هفـت مقـام مشـهور تـر اسـت و آن مقامـات عبارت انـد از : توبـه ، ورع ،زهـد ، فقـر ، صبر ، 
تـوکل و رضا 

1.توبه : 
توبه در لغـت به معنی باز گشـتن اسـت و توبه در دین بازگشـتن بـود از نکوهیـده ها باز آنچه پسـندیده اسـت و گفتن 

شـرط توبه تـا درس آید سـه چیز اسـت : پشـیمانی برآنچـه رفتـه باشـد از مخالفـت ، جلو گیـری از گنـاه در حـال و نیت 
کردن کـه آن  معصیـت انجام نشـود .بسـیاری از صوفیـه معتقدند که سـالک در قـدم اول یعنـی توبه باید دسـت بـه دامن پیر 

یا ولی یا مرشـد یـا دلیـل راه بزند و تحـت تعلیـم و اطاعت محـض او قرار گیـرد و به او سـر سـپارد و او قطب و مـراد و انسـان کامل 
نیـز نامیده می شـود و دربـاره وی غالبا  اعتقـاد به کرامـات دارند. نوشـته اند کـه ارکان توبه پنـج اسـت : اول ادای فرایـض ، دوم قضای 

مافات ، سـوم طلب حالل، چهـارم رد مظالم وپنجـم مجاهـدت و مخالفت با نفس .در ترجمه رسـاله قشـیریه آمده اسـت که »از رسـول ا...
)ص( پرسـیدند عالمت توبه چیسـت ؟ فرمـود : ندامت.« 

2.ورع :
 ورع به معنی پرهیزگاری و دسـت برداشـتن از شـبهات اسـت .ابـوذر گوید کـه پیغامبر )ص( فرمود : از نیکویی مسـلمانی مرد ، دسـت بداشـتن اسـت 

از آنچـه او را بـه کار نیایـد . عارفان ورع را در سـه نوع دانسـته انـد : اول ورع بـه زبان که سـکوت اسـت از آنچه بی معنـی اسـت ، دوم ورع بـه ارکان که ترک 
شـهادت و دوری کـردن از مشـکوکات و محرمـات اسـت ، سـوم ورع به قلـب که ترک همـت های پسـت و اخالق بد اسـت.  

               گلی از گلستان سعدی

شنیده بودم که مدیرها قبال ناظم خودشان را انتخاب می کنند ، اما من نه کسی را 
سراغ داشتم و نه حوصله اش را .

حکم خودم را هم به زور گرفته بودم .
ســنگ هامان را واکندیم و به دفتــر رفتیم و 
چایی را که فراش از بســاط خانه اش 
درست کرده بود ، خوردیم تا زنگ 
را زدند و بازهم زدند و من نگاهي 
به پرونده هاي شاگردها کردم 
که هر کدام عبارت بود از دو 

برگ کاغذ .
از همین دو سه برگ کاغذ 
دانســتم که اولیاي بچه ها 
اغلب زارع و باغبان و اویارند و 
قبل از اینکه زنگ آخر را بزنند و 
مدرسه تعطیل بشود، بیرون آمدم .

براي روز اول خیلي زیاد بود.فردا صبح 
رفتم مدرسه .

بچه هــا با صف هاشــان بــه طرف 
کالس ها مي رفتند و ناظم چوب 
به دست توی ایوان ایستاده بود و 

توی دفتر دوتا از معلم ها بودند .
معلوم شد کار هر روزه شان است .

ناظم را هم فرستادم سر یک کالس دیگر 
و خودم آمدم دم در مدرسه به قدم زدن ؛ 
فکر کردم از هر طرف که بیایند مرا این ته ، 
دم در مدرسه خواهند دید و تمام طول راه 
درخجالت خواهند ماند و دیگر دیر نخواهند 

آمد .یک سیاهی ازته جاده  جنوبی پیدا شد؛ جوانک بریانتین زده بود .
مسلما او هم مرا مي دید ، ولي آهسته تراز آن مي آمد که یک معلم تاخیر کرده جلوی 

مدیرش می آمد .
جلوتر که آمد حتی شنیدم که سوت می زد .

اما بی انصاف چنان سالنه سالنه می آمد که دیدم جای هیچ گذشت نیست .
اصال محل سگ به من نمی گذاشت .

داشتم از کوره در مي رفتم که یک مرتبه احساس کردم تغییری در رفتار خود داد و 
تند کرد . به خیر گذشت و گرنه خدا عالم است چه اتفاقی می افتاد .سالم که کرد مثل 

اینکه می خواست چیزی بگوید که پیش دستي کردم : » بفرمایید آقا.
بفرمایید ، بچه ها منتظرند« . واقعا به خیر گذشت .

شاید اتوبوسش دیر کرده! شاید راه بندان بوده، جاده قرق بوده و باز یک گردن کلفتی 
از اقصای عالم می آمده که ازین ســفره  مرتضی علی بی نصیب نماند .به هر صورت 

در دل بخشیدمش .
چه خوب شد که بد و بیراهی نگفتی ! که از دور علم افراشته  هیکل معلم کالس چهارم 

نمایان شد . از همان ته مرا دیده بود . تقریبا مي دوید .تحمل این یکي را نداشتم.
»بدکاري می کنی. اول بسم ا... و مته به خشخاش !« رفتم و توی دفتر نشستم و خودم 

را به کاری مشغول کرد م که هن هن کنان رسید.
چنان عرق از پیشاني اش مي ریخت که راستی خجالت کشیدم .

یک لیوان آب از کوزه به دستش دادم و مسخ شــده خنده اش را با آب به خوردش 
دادم و بلند که شد برود، گفتم : »عوضش دو کیلو الغر شدید .« برگشت نگاهی کرد 
و خنده ای و رفت .ناگهان ناظم از در وارد شد و از را ه نرسیده گفت :» دیدید آقا ! این 
جوري می آند مدرسه .اون قرتي که عین خیالش هم نبود آقا ! اما این یکي...« از او 

پرسیدم : »انگار هنوز دو تا از کالس ها ولند ؟« 
- »بله آقا .کالس سه ورزش دارند .گفتم بنشینند دیکته بنویسند آقا .معلم حساب 

پنج و شش هم که نیومده آقا .« 
راه افتادم که بروم سراغ اتاق خودم .

در اتاقم را که باز کردم ، داشتم دماغم را با بوي خاک نم کشیده اش اخت مي کردم 
که آخرین معلم هم آمد .

آمدم توی ایوان و با صداي بلند ، جوري که تمام مدرسه بشنوند ، ناظم را صدازدم و 
گفتم با قلم قرمز براي آقا یک ســاعت تاخیر بگذارند. روز سوم باز اول وقت مدرسه 

بودم .
هنوز از پشت دیوار نپیچیده بودم که صداي سوز و بریز بچه ها به پیشبازم آمد .

تند کردم . پنج تا از بچه ها توی ایوان به خودشان مي پیچیدند...
 ادامه دارد...

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛ مدیر مدرسه )بخش پنجم(

تیرگان 

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد
 نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

حافظ  

بیت 
روز

پیکر / پیکره : 
پیکر در متون قدیم بــه معانی متعدد بــه کار رفته اســت؛ از جمله : » جســم ، کالبــد « ، » صــورت « ،»تصویر ، 
نقش«،»استخوان بندی « ، » مجسمه « ، » درفش « و جز اینها که امروزه نیز کم و بیش به همین معانی رایج است . اما 
پیکره در متون قدیم نیامده و ظاهرا از ساخته های معاصران است و معانی متعدد آن تفاوت چندانی با معانی پیکر ندارد. 
اینکه بعضی خواسته اند پیکر را به معنای کالبد و پیکره را فقط به معنای مجسمه بگیرند درست نیست زیرا شاهدی در 

تایید مدعای ایشان در متون معتبر یافت نمی شود و معاصران نیز میان معانی پیکر و پیکره فرقی قائل نشده اند.
پیشروی / پیشرفت :

 این دو واژه هرچند معنای آنها در اصل یکی بوده اســت، امروزه دیگر مترادف نیســتند. پیشروی در معنای حقیقی و 
پیشرفت در معنای مجازی به کار می رود . به عبارت دیگر ، پیشروی در گزارش امور عینی و مادی و پیشرفت در گزارش 
امور معنوی به کار می رود. برای مثال ، اگر سخن از حرکت سپاهیان به سمت جلو در میدان جنگ باشد می گویند : 
» پیشروی سپاهیان « ؛ ولی اگر بخواهند ترقی سپاهیان را مثال در سواد آموزی گزارش دهند می گویند : » پیشرف 
سپاهیان « .پس به جای جمله»پیشرفت حریق در جنگل های گیالن مهار شد«، بهتر است گفته شود »پیشروی 

حریق در جنگل های گیالن مهار شد.« 
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به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان؛

ادبیاتکودکاندرمسیرینامعلوم
در گستره بی کران ادبیات فارسی همه اقشار جامعه بهره ای مخصوص به خود دارند. ادبیات فارسی از بزرگ مردان  سعید 

،عارفان  و پهلوانان حکایت می کند.در کنار مردان، زنان دلیر و خردمندی هم در بخش های مختلف ادبیات فارسی نریمانی
به چشم می خورند.کودکان نیز از این دریای ادبیات بی بهره نمانده و داستان و حکایات مخصوص به خود دارند.

ادبیات کهن ما مملو از بازی ها و سخنان کودکانه است که تا قرن ها آثار مثبتی بر قشر کم سن و سال جامعه گذاشته است.در قرن اخیر 
هم نویسندگان و شاعران بسیاری در زمینه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان مشغول به کار هستند.با این وجود ادبیات کودک و نوجوان 
در دهه اخیر سیری نزولی درپیش گرفته است .به گزارش شفاف، وضعیت ادبیات کودک و نوجوان طی سال های اخیر، چیزی شبیه 
ادبیات ایران در اکثر حوزه هاست. هرچند تعداد عناوین منتشر شده رقم قابل مالحظه ای است، اما کارشناسان نشر کودک معتقدند که 

ادبیات این حوزه در مقایسه با دهه های 60 و 70، یک روند نزولی را طی می کند و برای آن مصادیق مختلفی یاد می کنند.
از ســویی عده ای از کارشناســان بر این باورند که بازار کتاب های ترجمه ای بر تالیفات در این حوزه سایه سنگینی انداخته و مانع از 
رشد ادبیات بومی شده است. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که بازار کتاب کودک بیش از آنکه نویسنده محور باشد، در سال های 
گذشته ناشر محور بوده است؛ این ناشر است که تصمیم می گیرد کدام کتاب چاپ شود، کدام کتاب صرفه اقتصادی بیشتری دارد و 
کدام کتاب می تواند جذابیت بیشتری برای مخاطب ایجاد کند؛ در نتیجه نویسنده امروز نیز برای امرار معاش خود به سمت نظر ناشر 
کشانده می شود. این بخشی از مشکالتی است که ادبیات و کتاب کودک و نوجوان این روزها با آن سر و کار دارد و بارها و بارها از سوی 
ناشر و نویسنده و مخاطبان عنوان شده است، اما آنچه در کنار این مسائل کمتر دیده شده یا به آن اشاره شده است، بحث بر سر محتوای 
کتاب های کودک و نوجوان است. هرچند بازار کتاب انباشته ای از عناوین است، اما به راستی چند درصد از کتاب هایی که در یک سال 

منتشر می شود، حرفی برای گفتن دارد و برای مخاطب، یک داستان جذاب و شیرین با المان های بومی ارائه کرده است؟
تهی شدن کتاب ها از محتوا و کم جان شدن آنها موضوعی اســت که این روزها گریبان ادبیات کشور را گرفته است. به گفته یکی از 
شاعران، کتاب های بی شناسه و  شناسنامه بیش از آنکه گمان کنیم در بازار موجود است. اما آیا این وضعیت در ادبیات کودک و نوجوان 

ایران آن هم با این سابقه دیده می شود؟
ناصر نادری، نویسنده کودک و نوجوان، در رابطه با کتاب هایی که طی سال های گذشــته در این حوزه منتشر شده است، می گوید: 
نمی توان گفت که طی چند سال اخیر در حوزه کتاب کودک و نوجوان فراز و فرود معنادار و خاصی وجود داشته است، معموال جریان 

ادبیات کودک و نوجوان ما در این سال ها یک جریان آرام است که شکل متعارف خود را داشته و پیش می رود. 
نادری با بیان اینکه یکی از ضعف هایی که در کتاب های کودک و نوجوان امروز دیده می شــود، همخوان نبودن داستان ها با واقعیت 
زندگی و کودک امروز است، می افزاید: موضوعی که در این چند دوره کامال محسوس است، سیطره داستان های فانتزی بر داستان های 
واقع گراست. هرچند برای گروه سنی کودک فانتزی و عنصر خیال  پردازی خیلی خوب و الزم است، اما استمرار در استفاده از این عنصر 
نیز نگرانی هایی را به وجود می آورد؛ از این جهت که کتاب ها، بخصوص برای گروه ســنی »ج«، با کودک و واقعیت های امروز فاصله 
می گیرد. در آثار امروز ردپای آرزوها و امیدها، تنگناها و مشکالت، دغدغه ها و لذت ها، شادی ها و تلخکامی های کودکان کمتر احساس 

می شود و این کمی نگران کننده است. در این داستان ها تار و پود معنایی و جهان بینی کمتر دیده می شود و این قابل اعتناست.
کودکی های حذف شده از کتاب های کودک

به گفته این نویسنده، بیان این مطلب به این معنی نیست که عنصر خیال را از کتاب های کودک حذف کنیم، اما باید به این نکته توجه 
داشت که اگر استفاده یک سویه از این عنصر استمرار یابد، بخصوص در کتاب  های گروه  سنی »ب« و »ج«، کم کم در فرآیند تربیت و 
اجتماعی شدن کودک تاثیرگذار خواهد بود. نگرانی ها به این دلیل است که بین ژانر و تم های ادبی، توازن دیده نمی شود. به نظر می رسد 
در برخی از کارها که مورد نیاز کودک و نوجوان امروز است، کم کاری کرده ایم و شاید بخشی از مشکالت در فرآیند تربیت و جامعه پذیری 

کودکان و نوجوانان به این امر بازمی گردد. متاسفانه تحلیل محتوا از کارها وجود ندارد.
وضعیت کتاب کودک در این سال ها چه در محتوا و چه در شمارگان، رو به رشد ارزیابی نمی شود. در جامعه ای که سهم کتاب کودک 
هر سال کم و کمتر می شود، ادبیات کودک نیز در حال تغییر شکل است؛ تغییر شکلی که از فضای کلی نشر ایران نشأت گرفته و به 
سمت کارهای پرفروش پیش می رود که این لزوما به معنای پرمحتوا و خالق بودن این دسته از آثار نیست. طبق گفته کارشناسان این 
حوزه، به هر کودک در سال گذشته یک کتاب هم نرسیده است. در این حالت، کم  رمق شدن محتوای کتاب ها می تواند مشکل دیگری 
برای این حوزه به شمار آید. هرچند انتظار و امید اهالی نشر بر این بود که با شرایط جدید و استقرار دولت حسن روحانی، با وعده های 
داده شده بتوان تغییراتی را در بازار نشر احساس کرد، اما به نظر می رسد موضوع جدی تر از آن است که استقرار یک دولت بتواند کاری 

درخصوص آن از پیش ببرد.

یکی از مهم تریــن بخش های  فیروزه 
ادبیات فارسی مربوط به بحث ملک پور

تعلیم و تربیت اســت.ادبیات 
تعلیمی ،گونه ای از ادبیات اســت که در آن شاعر به بیان 
مفاهیم اخالقی ،اجتماعی و دینی مــی پردازد.بعضی از 
کتاب هایی که در آنها به طورخاص به این مقوله پرداخته 
شده اســت، عبارت اند از: قابوس نامه، کیمیای سعادت، 
سندبادنامه، کلیله و دمنه، چهارمقاله، مرزبان نامه، اخالق 

ناصری و گلستان و بوستان. 
ادیبان ما اصول و مبانی فکری   خود درباره تربیت انسان را 
از متون دینی استخراج کرده  و انسان شناسی خود را بر این 
متون متکی ساخته اند. به بیان دیگر، آنها همان آموزه های 
دینــی را در قالبی جدید به مخاطبــان عرضه کرده اند تا 

تاثیرشان را دوچندان کنند.
شاعران ادبیات فارسی، بیشتر به مفهوم تربیت به طور کلی 
و عمومی توجه کرده اند. دراین میان، ســعدی از معدود 
شاعرانی اســت که به مفهوم تربیت کودکان به طور ویژه 
توجه کرده و اصول درســت تربیت فرزنــدان را از منظر 
خویش برشمرده است. مهم ترین آموزه های تربیت کودک 

از نظر سعدی عبارت اند از:
1. تشویق و تنبیه به موقع کودکان: سعدی تاکید می کند 
که نباید فرزند را بیهــوده مورد عتاب قــرار داد یا بی دلیل 

تنبیه کرد:
فرو کوفت پیری پسر را به چوب 

                  بگفت ای پدر بی گناهم مکوب
توان بر تو از جور مردم گریست 

 ولی چون تو جورم کنی چاره چیست؟ 
سعدی معتقد است که گاهی باید کودکان را توبیخ و تنبیه 
کرد؛ البته نباید در این کار از حد گذشــت. در نظر او، تنبیه 
معلم درنهایت به نفع کودک است. وی در ضمن حکایتی در 

گلستان می گوید:
پادشاهی پسر به مکتب داد

 لوح سیمینش بر کنار نهاد
بر سـِر لـوِح او نبشتـه به زر 

 جـور استاد بـه ز مهـر پـدر

 )گلستان، ص۱۵6(.
او در بوستان هم بارها گفته است که تاثیر تادیب در دوران 

کودکی، برخورداری از ادب و بزرگی در بزرگسالی است.
2. نقش پررنگ محبت و عاطفه در تربیت کودکان: 
به اعتقاد سعدی، کودکی که مهربانی و عطوفت پدر و مادر 
را در خانه به دست نیاورد و تجربه نکند، در بیرون از محیط 
خانه به جست وجوی آن می رود. امروز نیز روان شناسان به 
این نکته اعتقاد دارند که بیشتر انحرافات اخالقی و مفاسد 
اجتماعی جوانان ناشی از بی توجهی به تربیت آنها در کودکی 

و خأل عاطفی است:
پسر را نکو دار و راحت رسان 

 که چشمش نماند به دست کسان
هر آنکس که فرزند را غم نخورد 

 دگر کس غمش خورد و بدنام کرد
۳. تاکید بر داشتن استعداد ذاتی و برخورداری از 
تعلیم و تربیت محیطــی به صورت هم زمان: به نظر 
سعدی، نه داشتن اســتعداد ذاتی به تنهایی کافی است و 
نه برخورداری از تربیت صحیح. کودک باید استعداد ذاتی 
داشته باشد و از طرف دیگر درست تربیت شود تا بتوان به 
صالح و نیک بختی او امیدوار بود: »استعداد بی تربیت دریغ 
است و تربیت نامستعد ضایع. خاکستر نسبی عالی دارد که 
آتش جوهر علوی است ولیکن چون به نفس خود هنری 
ندارد با خاک برابر است و قیمت شکر نه از نی است که آن 

خود خاصیت وی است.«
چو کنعان را طبیعت بی هنر بود 

پیمبرزادگی قدرش نیفزود
هنر بنمای اگر داری نه گوهر 

گل از خارست و ابراهیم از آزر 
)گلستان، ص۱۸0(. 
4. تبعیض قائل نشــدن میان فرزندان: سعدی ضمن 
حکایتی زیبا در گلستان، این مفهوم را آموزش می دهد که 
والدین نباید بین فرزندان خود تبعیض قائل شوند و مخصوصا 
نباید یکی را به دلیل ویژگی های ظاهری بر دیگری ترجیح 

دهند:
ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش 

بلند و خوب روی. باری پدر به کراهیت و استحقار در وی نظر 
همی کرد. پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت: ای 
پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند؛ نه هر چه به قامت مهتر، به 

قیمت بهتر. )گلستان، ص۵۹(
5. تشــویق فرزندان به آموختن حرفه و هنر: ازنظر 
سعدی هرچقدر هم که کسی از نظر مالی توانا و ثروتمند باشد 
و حتی اگر گنج قارون را هم داشته باشد، بازهم از فراگیری 

هنر و پیشه بی نیاز نیست:
بیاموز پرورده را دست رنج 

 وگر دست داری چو قارون به گنج
مکن تکیه بر دستگاهی که هست 

که باشد که نعمت نماند به دست
6. لزوم پرداختن بــه تربیــت در دوران کودکی: 
همان طور که روان شناسان امروز معتقدند سعدی نیز بر این 
بوده که انسان هرچقدر کم سن وسال تر باشد، تربیت پذیرتر 
است، به اعتقاد سعدی اگر در تربیت کودک کوتاهی شود، در 

بزرگی، تربیت در او موثر نخواهد بود:
  هر که در خردی اش ادب نکنند 

 در بزرگی فالح از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ 

 نشود خشک جز به آتش راست 
)گلستان، ص۱۵۵(.
7. توصیه فرزندان بــه اطاعت از خــدا و انجام 
فریضه های دینی و پرهیز از ریاکاری: تشویق فرزندان 
به انجام فرایض دینی و شــناخت خداوند، همواره یکی 
از وظایف والدین است. ســعدی نیز بر همین نکته تاکید 
کرده اســت: »یکی را شــنیدم از پیران مربی که مریدی 
را همی گفت: ای پســر، چندان که تعلــق خاطر آدمیزاد 
 به روزی اســت، اگر به روزی ده بودی، به مقام از مالئکه

 درگذشتی«.
شاعران بزرگ همواره تحت حمایت و آموزش پدرانشان 
قرار داشته اند؛شــاعرانی چون موالنا و ســعدی که راه 
ســعادت خود را مدیون اندرزهــای پــدر و البته دیگر 
معلمان حقیقت جوی خود هستند.تربیت کودک یکی از 

اصلی ترین مسائل ادبیات تعلیمی بوده است.

تعلیموتربیتکودکازدیدگاهسعدی
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سرپرستی دبیر کلی فدراسیون فوتبال  به ساکت رسید
 محمدرضا ساکت، مدیر تیم های ملی طی حکمی از ســوی رییس فدراسیون به عنوان 

دبیر کلی فدراسیون فوتبال منتصب شد.

با دعوت کنفدراســیون هندبال آســیا، کوبل داوران اصفهانی در 
مســابقات جوانــان قهرمانی آســیا 
قضــاوت می کنند.احمد و امیر 
قیصریــان، داوران دوقلوی 
اهل شهرســتان نجف آباد 
در این مسابقات جوانان 

آسیا قضاوت می کنند.
این دو بــرادر که به زبان 
انگلیسی تســلط دارند، 
مهر ماه ســال 93 در دوره 
داوری ارتقای جهانی و آسیایی 
که به میزبانی اصفهان برگزار 
شد، با کسب باالترین امتیازات به درجه 
قاره ای هندبال آسیا دســت یافتند. برادران قیصریان سال گذشته 
نیز برای شرکت در مســابقات قهرمانی جوانان آسیا دعوت شدند.

محسن کرباسچی، داور سابق بین المللی و ناظر فعلی، به عنوان ناظر 
در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در الجزایر حضور خواهد داشت.

با دعوت کنفدراسیون هندبال آسیا؛

برادران دوقلوی اصفهانی در مسابقات 
آسیایی هندبال قضاوت می کنند

خبر روز

مستطیل سبز

ملی پوش اصفهانی تیم ملی والیبال نشسته بانوان گفت: مسابقات 
جهانی هلند و پاراآســیایی جاکارتا دو 
رویداد مهم است که حضور پیدا 
کــردن با یــک برنامه ریزی 
دقیق، هدفمنــد و انجام 
تمرینات منظم می تواند 

موفقیت آمیز باشد.
زینب ملکی اظهار کرد: 
مسابقات والیبال نشسته 
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
از چهارم تا ســیزدهم تیر ماه 
جاری در چین برگزار شــد و 
تیم ما بر سکوی سوم ایستاد.وی افزود: 
مسابقات با حضور 5 تیم از کشورهای ایران، مغولستان، قزاقستان، 
چین و ژاپن صورت گرفت که در نهایت تیم ما با دو برد و دو باخت 
سوم شد و سهمیه حضور در رقابت های جهانی هلند و پاراآسیایی 
جاکارتا را کسب کرد.ملکی تصریح کرد: سطح رقابت ها نسبتا خوب 
بود و تیم های چین و ژاپن قدرتمند ظاهر شدند زیرا چین یک تیم 
قوی است و ژاپن هم به دلیل اینکه میزبانی المپیک 2020 را دارد با 
یک انگیزه  باال آمد و خیلی خوب کار کرد.ملکی خاطرنشان کرد: تا 
مسابقات جهانی هلند و پاراآسیایی جاکارتا یک سال فرصت داریم؛ 
قطعا با یک برنامه ریزی درست و هدف گذاری خوب از همین االن 
می توانیم آماده شویم تا به امید خدا با انجام تمرینات منظم به آن 

چیزی که کادر فنی انتظار دارد، برسیم.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی والیبال نشسته بانوان:

 موفقیت در مسابقات جهانی 
تمرین و برنامه ریزی می خواهد

هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهــن در مــورد وضعیت 
ذوب آهن و تفاوت این تیم با فصل گذشته اظهار داشت: 
خوشبختانه وضعیت خوبی داریم و اکثر بازیکنان فصل 
قبل حفظ شــدند. چند بازیکن خوب هم به تیم اضافه 
شدند که امیدوارم امســال با حضور آنها بتوانیم نتایج 
خوبی بگیریم. به نظرم این تیم در فصل جدید می تواند 

در بین مدعیان قهرمانی قرار بگیرد.
قاسم حدادی فر در پاسخ به این پرسش که »به نظر شما 
چه مشکالتی باید در لیگ برتر برطرف شود؟«، گفت: 
بحث در این رابطه زیاد است، اما مهم ترین آنها همین 
اسپانسرها هستند، آنهایی که تیم داری و باشگاه داری 
می  کنند باید به تیم هایشان کمک کنند. به طور مثال 
سال گذشته تیم ها با مشــکالت مالی زیادی دست و 
پنجه نرم کردند و اگر این طور نمی  شــد شــاید برخی 
تیم ها در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا و حتی در لیگ 

هم بهتر نتیجه می  گرفتند.
وی همچنین تاکید کرد: مســئله دیگــر عدم حضور 
تماشاگران در ورزشگاه هاست. زمانی بود که ذوب آهن 
خیلی طرفدار داشت و خیلی ها برای حمایت از این تیم 
در استادیوم حضور پیدا می  کردند؛ البته این مسئله از 
سال گذشته کمی بهتر و حضور هواداران بیشتر شده 
است ولی امیدوارم تماشاگران به ورزشگاه ها برگردند، 
اما نکته ای که باید بیشتر از هر چیزی به آن توجه کرد 
حضور ما در جام جهانی و حمایت همــه جانبه از تیم 
ملی  اســت که این موضوع منوط به برگزاری یک لیگ 
برتر خوب و حمایــت همه جانبه از باشــگاه ها در این 

رقابت هاست که تاثیرگذار خواهد بود.
حدادی فر در مورد عملکرد تیم ملی در چند سال اخیر 
و اینکه آیا کی روش باید بعد از جام جهانی در تیم ملی 
بماند یا خیر، گفت: تیم ملی  خیلی خوبی را در سال های 
حضور کی روش در ایران داشته ایم و ایشان برای فوتبال 
ما همه کار انجام داده است؛ البته تنها ایشان نبوده اند 
بلکه مردم، فدراسیون و بازیکنان خیلی برای رسیدن به 

این موفقیت تالش کردند.
وی در خاتمــه تصریح کرد: من معتقــدم ماندن آقای 
کی روش در نهایت بــه صالح ایران خواهــد بود. این 
مربی از نظر تغییر سبک و تغییر نسل خیلی به فوتبال 
ما کمک کرد و فکر می  کنم در سال های آتی این روند 
ادامه داشته باشد. امیدوارم ایشان بماند و ما بتوانیم جام 
جهانی خوبی را پشت سر بگذاریم، بعد از آن هم در جام 

ملت ها بدرخشیم.

حدادی فر: 

کی روش بعد از جام جهانی 
هم باید بماند

رسول خادم پس از پایان رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی و با توجه به نتایج کسب شده مدعیان در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و گفت: فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی جای خودش را در 
کشتی کشــور پیدا کرده و بعد از چندین سال زحمت برای نهادینه 
کردن ساختار انتخابی تیم ملی اکنون نقطه امیدی برای همه جوانان 
و سایر کشــتی گیران عنوان دار به وجود آمده تا از این فرصت برابر 
استفاده کنند و فراز و نشیب هایی که در چند سال گذشته به دالیل 
مختلف وجود داشت، امسال در شرایط بهتری انتخابی تیم های ملی 

کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد.
وی با بیان اینکه رقابت های سنگین و حساسی را در مسابقات انتخابی 
شاهد بودیم اظهار داشت: حساسیت و هیجان کشتی ها به گونه ای 
بود که شاید تا سال ها در ذهن و خاطره مردم خواهد ماند و از سوی 
دیگر جمعی از قهرمانان با تجربه نیز نتوانستند در این پیکارها نتیجه 
برتر را کسب کنند، اما از همه آنها تشکر می کنم که به مردم و جوانان 
احترام گذاشــتند و در مرحله نهایی انتخابی تیــم ملی حضور پیدا 
کردند.عضو هیئت رییسه اتحادیه جهانی کشتی ادامه داد: برخی از 
کشــتی گیران عنوان دار برخالف مصدومیت و ناآمادگی که آنها را 
به شرایط مطلوب نمی رساند در مســابقات حضور یافتند و در عین 
حال حضور کشتی گیران جوان و با استعداد نیز برای کشتی کشور 
امیدوار کننده بود به طوری که در المپیک 2020 توکیو دست ما در 

کشتی آزاد و فرهنگی خالی نخواهد بود مشروط بر اینکه سعی کنیم 
کشتی گیران توانمند را حفظ و لحظه ای از آنها غفلت نکنیم و تالش 
کنیم پا به پای کشــتی گیران با تجربه حرکت کنند. شرایط اکنون 
کشتی ما به گونه ای پیش می رود که فکر می کنم تا المپیک 2020 
توکیو شرایط تشکیل ســه تیم ملی را داشته باشیم.خادم با اشاره به 
اینکه وضعیت کشتی گیران مصدوم و غایب در مرحله نهایی انتخابی 
را شورای فنی تیم های ملی مشخص می کند، در خصوص شکست 
برخی کشتی گیران عنوان دار گفت: همیشه قرار نیست نتیجه ای که 
کادر فنی انتظار دارد رقم بخورد و به همین دلیل انتخاب ملی پوشان 

کار سختی خواهد بود.
رییس فدراسیون کشــتی بیان داشــت: از کادر فنی تیم های ملی 
کشــتی آزاد و فرنگی تقاضا دارم که مطابق فرآیند انتخابی تیم ملی 
ضمن توجه به سوابق و عملکرد ملی پوشان در رقابت های بین المللی 
که برای کادر فنی از اهمیت زیادی برخوردار است، اصل انتخابی تیم 
ملی را فراموش نکنند و در عین حال کادر فنی می تواند با نتایجشان 

پاسخگوی انتظارات مردم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نامه اتحادیه جهانی 
کشتی مبنی بر اصالح اساسنامه فدراسیون تصریح کرد: خطر تعلیق، 
جدی و نگران کننده اســت و فرصت ما نیز برای اصالح اساســنامه 

محدود؛ امیدوارم که بتوانیم این کار را انجام دهیم.

منهای فوتبال
خادم: 

در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، دست ما خالی نخواهد بود

فضای مجازی

پیام محبت آمیز حاج صفی از آتن 
کاپیتان سابق سپاهان با انتشار تصویر آخرین حضورش در تمرینات این تیم پیام ویژه ای را برای 
هواداران مخابره کرد. درست دو هفته پس از حضور در تمرینات سپاهان، حاج صفی که در این فاصله 
به یونان رفته و تمریناتش را با پانیونیوس آغاز کرده است تصویر روز خداحافظی خود را در صفحه 
شخصی اش در اینستاگرام منتشر کرد. ملی پوش ایرانی برای توضیح این تصویر به درج پنج قلب در 
کنار نماد جام قهرمانی اکتفاکرد تا به تعداد قهرمانی های سپاهان در ادوار مختلف لیگ برتر اشاره 
کرده باشد. حاج صفی با یادآوری پنج قهرمانی ســپاهان که تیم اصفهانی را بدل به پرافتخارترین 
تیم فوتبال ایران در لیگ حرفه ای کرده است به زبان بی زبانی نشان داد که با وجود جدایی از جمع 

طالیی پوشان هنوز دلش با سپاهان و هواداران این تیم است.

هافبک جوان ذوب آهــن بعد از چند مرحله مذاکره با مســئوالن 
باشگاه اصفهانی و عدم توافق، در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.
محمدرضا عباســی، هافبک جــوان ذوب آهن که فصل گذشــته 
بازی های خوبی از خود در ترکیب این تیم نشان داد با توجه به اینکه 
هنوز بر سر مسائل مالی با باشگاه برای فصل جدید به توافق نرسیده 
در تمرینات حاضر نمی شود.این بازیکن که هنوز یک فصل دیگر با 
ذوب آهن قرارداد دارد و بازیکن رسمی باشگاه محسوب می شود با 
توجه به بندی در قرارداد در خصوص مسائل مالی باید با ذوبی ها به 
توافق جدیدی می رسید که بعد از چند نشست با سعید آذری هنوز 
توافق نکرده به همین خاطر در آســتانه جدایی از باشگاه اصفهانی 

قرار گرفته است.

با حضور نماینده شــرکت peak در دفتر مدیر عامل باشگاه سپاهان، 
توافق دو جانبه همکاری بین طرفین امضا شد.لی یو، نماینده شرکت 
peak و محسن طاهری به توافق رسیدند و به این ترتیب طالیی پوشان 
با لباس هایی که این برند چینی آماده می کنــد در لیگ برتر هفدهم 
حضور پیدا خواهند کرد.کج سلیقگی مدیران سپاهان در انتخاب طرح 
و رنگ پیراهن های جدید این تیم در میانه فصل گذشــته باعث شــد 
انتقادات از آنها باال بگیرد و اکنــون نیز این نگرانی وجود دارد و این در 
حالی است که پیش بینی می شد سپاهان برای فصل جدید با یک برند 

بهتر به توافق برسند.
ســپاهان در ادوار مختلف لیگ برتر همواره از نظر انتخاب اسپانســر 

و استفاده از طرح و رنگ با کیفیت یکی از بهترین تیم ها بوده است.

 هافبک ذوب آهن 
در آستانه جدایی 

زردپوشان با لباس چینی 
به میدان می آیند

نقل قول روز

تســت دوپینگ دو تکواندوکار ایرانی حاضر در مســابقات جام 
باشــگاه های آســیا مثبت اعالم شده 
که متاســفانه یکی از این ملی 
پوشان اخیرا در یک رویداد 

مهم مدال آور بوده است.
هفتمین دوره رقابت های 
تکواندو جام باشگاه های 
آســیا طی روزهای 2۴ 
و 25 فروردیــن ســال 
9۶ در شهر ساری برگزار 
شــد. فارس گزارش داده در 
جریان این مسابقات، از برخی 
هوگوپوشــان حاضر در ایــن رقابت ها 
آزمایش تســت دوپینگ گرفته شــد که پس از مدتــی نتیجه 
آزمایش ها اعالم شد که گویا نتیجه تست دو ورزشکار ایرانی مثبت 
اعالم شده است. این برای دومین بار است که در سال جاری تست 
دوپینگ تکواندوکاران ایران مثبت اعالم شده است. تکواندو جزو 
رشته های پر مدال و المپیکی اســت که این اتفاق برای این رشته 
بسیار خطرناک اســت و در واقع یک آمار بی سابقه در این رشته 

المپیکی است.

در روزهای قبل از حضور رضاییــان در بلژیک، صحبت از انتقال او 
به اســتقالل بود. حتی در برخی روزها 
خبر این انتقال خیلی جدی شده 
بود، اما هرگــز رخ نداد. پدر 
رامین که یک پرسپولیسی 
متعصب است و در زمان 
حضور پســرش در این 
تیم چند باری در تمرین 
سرخ پوشان حاضر شده 
بود، جدی ترین مانع بر سر 
انتقال رضاییان به اســتقالل 
بود. خود رامین هم این مسئله 
را تایید کرده و گفته که اگر هشدارهای 
پدرش نبود چه بسا با این تیم به توافق می رسید. رامین این روزها 
در بلژیک حضور دارد. مهدوی، مدیر برنامه های این بازیکن در این 
خصوص می گوید:» او در تســت های فنی کامال موفق بود و ما در 

بلژیک مشغول مذاکره هستیم تا قرارداد امضا شود.« 

دسته گل تازه در تکواندو؛ 

 دو ملی پوش دوپینگی 
در باشگاه های آسیا!

چرا رضاییان استقاللی نمی شود؟

اتفاق روز

سوال روز

هفته  سوم لیگ برتر فوتسال در حالی از امروز 
آغاز می شــود که لیگ به دلیل برنامه های 
تیم   ملی فشرده شــده و هفته  دوم رقابت ها 

چهارشنبه گذشته به پایان رسیده بود.
گیتی پسند اصفهان که در هفته  دوم مقابل 
مقاومت البرز نخســتین پیــروزی خود را 

در لیگ کســب کرده بود، ساعت ۱۸ امروز 
میهمان لبنیات ارژن شــیراز می شــود و 
کمیته  فوتسال با ارسال نامه ای به شیرازی ها 
اولتیماتوم داده است و اعالم کرده در صورت 
عدم پرداخت ورودی لیگ از مسابقات کنار 
گذاشته خواهند شد. بنابراین برگزاری بازی 

گیتی پســند و ارژن در هاله ای از ابهام قرار 
دارد.امروز یک دیدار دیگر نیز برگزار می شود 
که  مقاومت البرز میزبان شــهروند ساری 
خواهد بود. ســایر دیدارها نیــز در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه پیگیری خواهد شد و در 
مهم ترین آنها تاسیسات دریایی در قم باید به 
مصاف هیئت فوتبال برود و مس ســونگون 

نیز از شهرداری ساوه پذیرایی خواهد کرد.

هفته سوم لیگ برتر فوتسال با چاشنی تهدید!

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن درباره جذب بازیکن گرجستانی 
گفت: تمرینات ما وارد هفته چهارم شده است. پنجشنبه صبح 

عازم ترکیه هستیم تا آنجا هم چند بازی تدارکاتی داشته 
باشیم؛ همچنین دنبال جذب یک مهاجم خارجی 

هستیم تا تیممان کامل شود. شرایط تیمی ما 
عالی اســت و باید از تمام مسئوالن باشگاه 

تشکر کنم.
امیر قلعه نویی افــزود: با جذب بازیکن 

گرجســتانی و یک مهاجم، لیست ما 
کامل می شود. هدف حفظ اسکلت 
تیم بود که خوشبختانه این اتفاق 

افتاده است.
ســرمربی ذوب آهن درباره بازی 
این تیم با تیم ملی ازبکستان در 
ترکیه، تصریح کرد: قرار بود با تیم 
ملی ازبکستان بازی کنیم ولی تیم 
ازبکستان اردویش را در ترکیه بر 
هم زده است. اگر ازبکستان به ترکیه 

می آمد قرار بود بازی تدارکاتی داشته 
باشیم. سرمربی ازبکستان از دوستان 

نزدیک من اســت ولی مثل اینکه آنها 
اردوی خود را لغو کرده اند.

ســرمربی ذوب آهن درباره هدفــش در این 
تیم و قهرمانی در لیگ برتر، گفت: خدا را شــاهد 

می گیرم در جلسه ای که داشتیم این مورد نبوده است؛ 
البته ذوب آهن یک تیم ریشه دار است و انتظار می رود نتایج 

خوبی بگیرد. هر مربی قول قهرمانی بدهد، می خواهد دیگران را 
گول بزند ولی ساختار باشگاه فراهم است که سال آینده شاهد 

روزهای خوبی باشیم.
قلعه  نویی درباره اینکه گفته می شــود ســعید آذری موافق 
حضور او در باشــگاه نبوده و وی با نظر مدیران باالی باشــگاه 

انتخاب شده است، گفت: اگر آقای آذری خواسته باشد با مربی 
دیگری کار کند این خواسته معقولی است. جا دارد از مجتبی 

حســینی و یحیی گل محمدی که در ذوب آهن کار کرده اند 
تشکر کنم. از زمانی که به ذوب آهن آمده ام هر چه که خواسته 
ایم آذری انجام داده اســت. اگر هم قبل از حضور من 
خواستار حضور سرمربی دیگری بوده، این معقول 
و منطقی اســت. مدیرعامل چند گزینه را به 
هیئت مدیره پیشنهاد می دهد و آنها هم 
بررسی می کنند. از اینکه االن در ذوب 

آهن و اصفهان هستم، خوشحالم.
وی در ادامــه دربــاره علی کریمی 
و ســرمربیگری وی در تیم نفت 
تهران، گفت: من یک سال با علی 
کریمی کار کرده ام. خدا را گواه 
می گیرم که او جــزو بچه های 
با اخالق و کم حاشیه است که 
ســرش در الک خودش است 
ولی متاســفانه در یک مقطع، 
 تبلیغات منفی علیــه او صورت 

گرفت. 
ما نباید سرمایه هایمان را بسوزانیم. 
کریمی در باالترین سطح بازیگری و 
در تیم بایرن مونیخ هم حضور داشــته 
است ولی کریمی توجه کند مربی شدن 
عالقه و وقت می خواهد. آدم باید عاشق کار 
باشد. خود من از ساعت ۶ و ۷ صبح بلند می شوم 
تا ورزش کنم و با آمادگی سر تمرین تیم بروم، کریمی 

هم باید برای مربیگری وقت بگذارد.
قلعه نویی تاکید کرد: مربیگری مثل پدر شــدن می ماند. یک 
بخش مربیگری هم مربوط به تجربه است که بعد از چند سال 
دستیاری، یک نفر سرمربی می شــود. در مجموع برای علی 
کریمی که بچه آقایی اســت و از رک و راســت بودنش ضربه 

خورده، آرزوی موفقیت می کنم.

روزهای خوبی در انتظار ذوب آهن است

قلعه نویی:
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تنها ۳۰ درصد از احداث بوستان محلی ایمان باقی مانده است
علی شمسی، مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی بوستان 

محلی ایمان با اعتبار ۲ میلیار ریال تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.

چهرهاخبار

رییس شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

از بی اعتمادی مردم به موسسات 
مالی جلوگیری شود

رضا امینــی، رییس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان در جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر گفت 
:فضای نامناســب اقتصادی که 
مردم نیاز به آرامش و اطمینان 
از حفظ سرمایه های خود دارند 
و  اخبــار و شــایعات متعددی 
که نســبت به برخی بانک ها و 
موسسات مالی پراکنده و شنیده 
می شود موجب آزرده شدن خاطر مردم و بی اعتمادی آنها به دولت و 
حاکمیت اسالمی می شود که جا دارد دولت به دور از هرگونه حاشیه 
با سامان بخشــی به وضع موجود، خیال مردم را راحت و دل آنها را 

قرص و محکم کند.
 رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: متاسفانه در این بین 
برخی سیاسیون هم با بی مهری نســبت به این موسسات و برخی 
بانک ها موجب اخالل در امور و نگرانی بیشــتر مردم می شــوند؛ 
یکی از بانک هایــی که اخیرا مــورد بی مهری برخی سیاســیون 
واقع شده بانک شهر اســت که از زمان تولد تاکنون همه هم و غم 
 خود را صــرف حمایت از شــهرداری ها و انجــام اقدامات عمرانی

 کرده است.

با توجه به گســترش تخلفــات و جرایــم در پیش فروش 
ســاختمان، ضرورت جلوگیــری از تضییــع حقوق پیش 
خریداران واحدهای مســکونی و در راســتای کاهش وقوع 
برخی جرایم، در اجــرای بند ۲ اصل ۱٥٨ قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایران با وضع مقررات پیشگیرانه در این 
زمینه، الیحه ای به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد که پس 
از تایید و تصویب در شورای نگهبان تحت عنوان قانون پیش 

فروش ساختمان ابالغ شد.
با وجود انبوه پرونده های ملکی در محاکم قضائی که ناشــی 
از انجــام معامالت عادی اســت، همچنان خریــد و فروش 

 امالک به صورت خــارج از روال اداری و قانونــی هم انجام
 می شود.

در این میان عده ای گرفتار ســودجویان می شــوند، برخی 
به علت ناآگاهی از قوانین اداری متضرر می شوند و در مواردی 
افراد برای رهایی از بروکراسی اداری و پرداخت هزینه ها برای 

ثبت امالک خود، معامالت عادی را ترجیح می دهند.
در عین حال شــاید همه این نوع معامالت به کالهبرداری 
ختم نشود، اما دست سودجویان برای سوءاستفاده در انجام 
معامالت عادی باز می ماند و در هر مقطع زمانی ممکن است 

برای خریدار ملک مشکل ایجاد شود.

بی شک هدف و فلسفه وضع قانون پیش فروش ساختمان، 
جلوگیری از فروش یک واحد آپارتمان به بیش از یک نفر و 
ایجاد موقعیت مطمئن برای افــرادی بوده که اقدام به پیش 

خرید واحدهای مسکونی خواهند کرد.
در این باره معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: طبق توافق با اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان که به امضای مدیر کل 
ثبت اسناد و امالک و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان رسیده، قانون پیش فروش و صدور شناسنامه فنی 

در اصفهان اجرایی شده است.
سیدجمال الدین صمصام شریعت خاطرنشان می کند: وزیر 
راه و شهرسازی  فرم مربوط به صدور شناسنامه ملکی را ابالغ 
کرده و در اصفهان نیز به مناطق ۱٥ گانه شهرداری اصفهان 

ابالغ شده است.
وی اضافه می کند: طبق قانون افرادی که قصد دارند آپارتمان 
پیش فروش کنند الزم اســت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه 
کرده و دفاتر اسناد رسمی نیز از شهرداری مربوطه استعالم 

کنند و سپس شناسنامه فنی صادر می شود.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، در 
شناسنامه فنی که به امضای شــهرداری اصفهان و مهندس 
ناظر می رسد، کلیه مشخصات ساختمان از نظر نوع اسکلت، 
استحکام بنا و از نظر اینکه آیا ساختمان تخلف دارد یا خیر، از 
نظر مساحت عرصه و اعیان و حتی نوع تاسیسات ساختمان 

ذکر می شود.
وی تاکید می کند: افرادی که قصد پیش خرید واحد مسکونی 
دارند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا ضمن اطالع 
کامل از ویژگی های ملک، پیش خرید آنها جنبه قانونی پیدا 
کند و مصداق کالهبرداری از آنها به وجود نیاید و یک واحد 

مسکونی به چند نفر پیش فروش نشود.

با مسئوالن

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

اجتماع مداری جای خود را 
به رویداد مداری داده است

رییس دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان با اشــاره به 
برگزاری جشــنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار کرد: 
اجتماع تعدادی کــودک و اصحاب هنر در رویدادی از 
قبیل جشــنواره فیلم کودک و نوجوان در یک سالن و 
تنها برای تماشــای یک رویداد نمی تواند حس و نیاز 

اجتماع مداری این نسل نوخاسته را تامین کند.
حجت االســالم محمد قطبی تصریح کرد: همچنین 
رســانه های نوین به شــدت کودکان و نوجوانان را به 
خانگی و انفرادی شــدن برنامه هــای فراغتی دعوت 
 کرده و حضــور اجتماعی آنان را تنگ تــر و محدودتر

 می کند.
رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهــان افزود: بر این 
اساس به نظر می رســد شــهرداری به عنوان متولی 
امور شــهری باید با نگرش اجتماع پذیــری پارک ها 
و بوســتان های شــهری، فرآیندی را دنبال کند که 
حاصل و نتیجه آن شکل گیری تشکل ها و اجتماع های 
ادواری و مســتمر کودکان و نوجوانان در محیط های 
عمومی و بــه ویژه فضاهــای مکث شــهری از جمله 
پارک ها و بوستان ها شود.وی اجتماع پذیری پارک ها 
را از مهم ترین راهبردهای توسعه و تقویت فعالیت های 
حوزه کودکان و نوجوانان برشمرد و گفت: در منظومه 
برنامه ها این مســئله جایی ندارد و به دست فراموشی 

سپرده شده است.
قطبی تاکید کرد: بازی های بومی و محلی، برنامه های 
اجتماع مدار، ورزش های میدانی، رویدادهای محیطی 
و میدانی، مســابقات گروهــی، آموزش های جمعی و 
گروهی، فعالیت های هوازی و فیزیکال و... می تواند در 
افزایش روحیه اجتماعی کــودکان و نوجوانان تاثیر به 

سزایی داشته باشد.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه در 
طول تاریخ زندگی انســان، محل هایی برای اجتماع و 
گردهمایی ها در نظر گرفته می شده وحیات اجتماعی 
انســان ها در آن محل ها به هم گره می خورده اســت، 
گفــت: در سیســتم ها و رویکردهای نوین شــهری و 
شهرســازی اما این تفکر دچار تزلزل شــده و اجتماع 
مداری انســان ها به حاشــیه رفته و جای خــود را به 

رویدادمداری داده است.
وی ادامه داد: ایــن فعالیت ها با کمتریــن امکانات و 
اعتبارات قابل انجام است ولی مورد توجه واقع نشده و 
به جای آن رویدادهای پرهزینه و کم بهره جزو مهم ترین 

برنامه های شهری قرار گرفته است.

به دنبال اجرای قانون پیش فروش و صدور شناسنامه فنی در اصفهان؛

دست سودجویان در سوءاستفاده از معامالت مسکن بسته می شود

شهرداری

ابالغ رای
4/345 کالسه 772/95 شماره دادنامه: 136- 96/3/10 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران خواهان: ابراهیم سلطانی فرزند محمدعلی به 
نشانی تیران خ امام کوی شهیدان دادخواه کوی انقالب پ 1 خوانده: حسین ارسالن 
فرزند بشیر به نشانی تهران خ پیروزی خ کرمان خ طاهری کوی نیک پرور پ 38 و 
پ 4 خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق وطی تشریفات 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 دادخواست ابراهیم سلطانی فرزند محمدعلی به طرفیت حسین 
ارسالن فرزند بشیر به خواسته مطالبه مبلغ 164/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به 
شماره ی 816115 - 94/5/20 به مبلغ 82/000/000 ریال و 816116- 94/6/20 به 
مبلغ 82/000/000 ریال عهده بانک صادرات شعبه فدائیان اسالم به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه های عدم 
پرداخت وجه چک ها از ناحیــه بانک محال علیه و با توجه بــه اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/3/3 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونت صادر کننده و ظهور 
در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا  به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/3/7 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و 
به پرداخت مبلغ 164/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت 2/350/000 ریال بابت هزینه دادرســی و تمبر الصاقی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف: 121 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف تیران)361 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/347  عباس واعظ دارای شناســنامه شماره 46 به شــرح دادخواست به کالسه 
206/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد واعظ کرونی به شناســنامه 3945 در تاریخ 1395/12/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- عباس واعظ به ش.ش 46، 2- مهدی واعظ به ش.ش 3،25 - حسین واعظ کرونی 
به ش.ش 144، 4- بهرام واعظ به ش.ش 147)فرزندان ذکور( 5- ربابه واعظ کرونی 
به ش.ش 154، 6- اشرف واعظ به ش.ش 107، 7- فاطمه واعظ کرونی به ش.ش 228، 
8- فرح واعظ کرونی به ش.ش 133)فرزندان اناث( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 132 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/348  عباس واعظ دارای شناســنامه شماره 46 به شــرح دادخواست به کالسه 
205/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا فرقانی تهرانی به شناســنامه 169 در تاریخ 1388/08/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- عباس واعظ بــه ش.ش 46، 2- مهدی واعظ به ش.ش 25 ،3- حســین واعظ 
کرونی به ش.ش 144، 4- بهرام واعظ به ش.ش 147)فرزندان ذکور( 5- ربابه واعظ 
کرونی به ش.ش 154، 6- اشــرف واعظ به ش.ش 107، 7- فاطمه واعظ کرونی به 
ش.ش 228، 8- فرح واعظ کرونی بــه ش.ش 133، 9- زهره واعظ کرونی به ش.ش 
5746 )فرزندان اناث( 10- محمد واعظ کرونی به ش.ش 3945 )همسر متوفی( و به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف 131 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران

 )187 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/362 در خصوص پرونده کالســه 960313 خواهان نفیسه باقریان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت پیمان قلندری و احســان عاطفی نژاد تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/5/25 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 9 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:11207 
 شــعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره دو(

)118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/364 در خصــوص پرونده کالســه 960088 خواهان منصــوره قائمی دیزیچه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عصیان حیدری ارجلو 2- عباس قربانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/05/21  ساعت 16/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11184 
شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()113 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/365 در خصوص پرونده کالســه 225/96 خواهان ملیحه برنجی دادخواســتی 
مبنی بر انتقال سند خودرو پژو آردی آی 1600 مدل 1384 به طرفیت صدیقه نجفی 
مرغملکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/05/21 ساعت 
18/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 49 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
11253 شعبه 49 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه()122 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/366 در خصــوص پرونده کالســه 960347 ش 5 خواهــان محمدرضا صانعی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالم فرهادپور ناغانی تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/05/21  ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11192 
شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()113 

کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/350  عبدرالحمــان رحیمــی دهاقان دارای شناســنامه شــماره 187 به شــرح 
دادخواست به کالسه  96/224  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی رحیمی دهاقان به شناسنامه 2645 در 
تاریخ 96/1/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- نجمه بیگم جان نثاری فرزند غالمحسین ش.ش 4276 متولد 
1308 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- ابوالقاسم رحیمی فرزند محمدعلی ش.ش 
193 متولد 1326 )پســر متوفی( 3- مصطفی رحیمی فرزند محمدعلی ش.ش 242 
متولد 1349 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 4- عبدالرحمان رحیمی فرزند محمدعلی 
ش.ش 187 متولد 1344 صادره از دهاقان )پســر متوفــی( 5- خلیل رحیمی فرزند 
محمدعلی ش.ش 59 متولد 1337 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 6- طلعت رحیمی 
فرزند محمدعلی ش.ش 61 متولد 1330 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 7- اقدس 
رحیمی فرزند محمدعلی ش.ش 995 متولد 1347 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
8- خدیجه رحیمی فرزند محمدعلی ش.ش 228 متولد 1342 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی(والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 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: 96/104 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان)215 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/363 در خصوص پرونده کالسه 960312 خواهان محمد فروغی ابری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی فروغی ابری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز چهارشــنبه مورخ 96/5/25 ســاعت 8 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبــروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 9 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:11206 
 شــعبه 9 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره دو(

)116 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

4/369 خواهان : آقای علی عباس قاسمی مقدم فرزند حسین با وکالت آقای محسن 

کمال آرانی فرزند رمضانعلی به نشانی کاشان نوش آباد نبش بلوار معلم منزل آقای 
عباس چاووشی طبقه دوم کد پستی 8746143893 دفتر وکالت آقای محمد صادق 
چاووشــی خوانده : آقای عطا، اله فروغی فرزند آقامحمد به نشانی مجهول المکان 
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک  بتاریخ 96/4/12  در وقت فوق العاده شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل تشکیل و پرونده شماره 960065 
تحت نظر اســت . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ختم رســیدگی را اعالم و با 
استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید .رای دادگاه  در 
خصوص دعوی آقای علی عباس قاسمی مقدم با وکالت آقای محسن کمال به طرفیت 
آقای عطا، اله فروغی به خواســته صدور حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشاع از 6 دانگ دو قطعه زمین مزروعی 
به ترتیب الف ( 17 قفیزی مورد پالک ثبتی 349 فرعی به متراژ 570 مترمربع ب( 14 
قفیزی زیرمال الر علی خالو به شماره 411 فرعی به متراژ 470 مترمربع هردو واقع 
در مزرعه ایوب آباد سنگ 2 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل با این توضیح 
که حسب مســتندات ابرازی و ادعای خواهان ، کل ماترک مرحوم محمد فروغی در 
پالکهای مزبور به خوانده به ارث رســیده و فرزند وی نیز به موجب اختیار حاصله 
از وکالتنامه رســمی ، مالکیت موصوف را مطابق صلحنامه عادی مستند دعوی به 
خواهان واگذار کرده و به لحاظ عدم انتقال رســمی سند ملک ، دعوی حاضر مطرح 
گردیده. خوانده از حضور در جلسه رســیدگی امتناع ورزیده و به نحو دیگری نیز 
دفاعی به عمل نیاورده . مفاد اســناد ابرازی خواهان و گزارش اداره ثبت اســناد و 
امالک ، موید ادعای خواهان می باشد : بر این اساس دعوی حاضر را وارد دانسته 
مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال رسمی سند 
سه دانگ پالکهای مارالذکر به نام خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 5/6/96/268 رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران 

و بیدگل  )399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970353800514 دادنامــه:  شــماره   4 /381
9509980366100943 شــماره بایگانــی شــعبه: 950998 شــاکی: خانم فاطمه 
سلیمانی اصل فرزند فرهاد به نشانی ملک شهر مفتح خ بهاران 4 راه ایثار جنوبی بن 
دی پ 1متهم: آقای محمد سلیمانی اصل )مجهول المکان( اتهام: ترک انفاق گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد سلیمانی اصل فرزند 
بهزاد مبنی بر ترک انفاق موضوع شــکایت خانم فاطمه سلیمانی اصل فرزند فرهاد 
از تاریخ 1393/07/24 دادگاه با توجه به کیفرخواســت تنظیمی از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و ادله احصایی در آن، شاکیت شاکیه، تصویر سند نکاحیه، 
اظهارات مطلعین و عدم حضور متهم علی رغم احضار از طریق نشــرآگهی و سایر 
قراین و امارات موجود، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستند به ماده 53 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 رای 
به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 
باشد. م الف: 10307 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(

)211 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/379 کالسه پرونده: 951466 شماره دادنامه: 9600437- 96/3/4 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: زهرا کاشانی به نشانی اصفهان خ امام خمینی 
خ شهیدان کاظمی روبه روی مســجد لیله القدر ج پیتزا سه قلو خوانده: محمد آقایی 
عطاآبادی به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی زهرا کاشانی به طرفیت محمد 
آقایی عطاآبادی به خواســته مطالبه مبلغ 66/500/000 ریال وجه چک به شــماره 
184597- 95/9/25 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 2/632/500 ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/9/25 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف: 10314 شــعبه 12 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/380 کالسه پرونده: 951187 شماره دادنامه: 9609976793500308- 96/02/12 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 5 شورای حل اختالف خواهان: مجید جواهرفروش به 
نشانی اصفهان خ شــهید بهشتی حدفاصل عباس آباد و مســجد لنبان قبل از گاراژ  
ایران الستیک فروشــی 57 وکیل: فاطمه کبیری به نشــانی اصفهان شمس آبادی 
بعد از چهارراه قصر جنب بانک ملی ط 2 دفترخانه 273 ساختمان اسپادانا خوانده: 
علی نیک نام حمیدآباد علیداد به نشــانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی مجید 
جواهر فروش به طرفیت آقای علی نیک نام حمیدآباد علیداد به خواسته مطالبه مبلغ 
132/100/000 ریال وجه چک به شــماره 1481/563099/14 به عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و ســی و دو میلیون و یکصــد هزار ریال بابت اصل 
خواســته و 41/60/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/9/20 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
10390 شعبه 5 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/382 بدین وســیله اعــالم می گردد آقــا حمیدرضــا ذوالفقاری فرزند حســین 
دادخواستی به طرفیت حسین جهانی فر - مهدی بهرامی فرزند حبیب اله - تقی مبنی 
بر مطالبه وجه به مبلغ 163/000/000 ریال در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به 
خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ شــنبه 1396/5/21 ساعت 20 جهت رسیدگی 
در شعبه اول شــورای حل اختالف حاضر شــود . ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید . م الف: 5/2/96/266 بهروان رئیس 

شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل )90 کلمه، یک کادر(
ابالغ 

4 شــماره درخواســت: 9610460365700001 شــماره پرونــده:  /383
9609980365700431 شماره بایگانی شعبه: 960436 آقای روح اله استکی فرزند 
علی در پرونده کالسه 960484 و 960436 این شعبه به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج 
تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید 
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد 
گردید. م الف: 10294 شــعبه 38 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره 3()93کلمه، یک کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610100350503231 ابالغنامــه:  شــماره   4 /384
9509980350501098 شــماره بایگانــی شــعبه: 951249 در خصــوص 
تجدیدنظرخواهی سعید علی خاصی بطرفیت سیدســینا متین نیا و ربابه قلمکاری 
و ســید اندیشــه متین نیا و معصومــه زمانی علویجه نســبت به دادنامه شــماره 
96099870350500449 صادره از این شــعبه، مراتب یک نوبت در روزنامه نشر 
میگردد مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظرف ده روز پس از نشرآگهی به این 
دادگاه اعالم به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 222 مراجعه نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. 
واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. م الف: 10364 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

مفقودی برگ سبز
اینجانب حســن براتیان دشــتی مالک خودرو کامیون کشــنده ماک به رنگ 
قرمــز مــدل 1348 شــماره شاســی END7110T3439 شــماره موتور 
END7110T3439 و پالک انتظامی 43- 156 ع 39 به علت فقدان اسناد فروش 

)برگ سبز و سند قطعی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

                                                                                                         مرکز اسقاط رفاه سازمان
بزرگمهر- چهارراه هشت بهشت

مدیر پروژه پردیس هنر آبشــار گفت: پردیس هنرآبشار به 
یکی از زیباترین بوســتان های حاشــیه زاینده رود تبدیل 

می شود.
پردیس هنر آبشــار به منظور ایجاد شــادابی و نشــاط در 
بیــن شــهروندان در دســتور کار مدیریت شــهری قرار 
 گرفته شــد تا تمام امکانات تفریحی برای شهروندان مهیا 

باشد. 
ناصرکریمی، مدیر پروژه پردیس هنر آبشار در این باره اظهار 
کرد:عملیات احداث پردیس هنر آبشار در ۲ فاز پیش بینی 

شده است که هم اکنون فاز اول این طرح به مساحت ۷ هکتار 
در دست اجراست. وی با اشاره به اینکه عملیات اجرای این 
پروژه تاکنون ۶۶ درصد پیشرفت داشــته ، ادامه داد: برای 
عملیات اجرایی فاز اول پردیس هنرآبشار ۶ میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.
مدیر پروژه پردیس هنرآبشار با تاکید بر اینکه در فاز اول این 
پروژه آمفی تئاتر، سایت هنرمندان، آبشارهای خیابان آبشار، 
رستوران، برکه مرکزی، برج آبنما، جاده  VIP، پارکینگ و 
محوطه ورودی احداث می شود، عنوان کرد: عملیات احداث 

محوطه فرش گل، برکه آبنما، آمفی تئاتر در دست اجراست 
همچنین زیر ســازی پارکینگ و احداث ورودی مجموعه 
تکمیل و اکنون آماده آســفالت و اجرای ســنگفرش است.
کریمی گفت: کاربری هایی شامل گلخانه و پارک سرپوشیده 
شبیه باغ گل ها و همچنین کاربری های فرهنگی شامل موزه 
احجام، پارک بازی کودکان با روحیه مینیاتور و سالن آمفی 
تئاتر با گنجایش ۳ هزار نفری که به طرف رودخانه و پشت به 
آفتاب باشد برای مجموعه در نظر گرفته شده است. وی اضافه 
کرد: عملیات عمرانی این پروژه به جد در دست اجراست تا 
در تاریخ مقرر بوستان پردیس هنر آبشار  تکمیل و در اختیار 

شهروندان قرار گرفته شود.

پردیس هنرآبشار ، زیباترین بوستان حاشیه زاینده رود می شود

با اجرای طرح بسته تشویقی عوارض خودرو محقق شد؛

رشد 140 درصدی وصول عوارض 
خودرو در بازه زمانی 5 ماهه

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان گفت: با اجرای طرح بســته 
تشــویقی عوارض خودرو، تعداد وصولی عوارض خودرو رشد ۶۹ 
درصدی داشته و از لحاظ وصول مبلغ عوارض نیز با رشد بالغ بر ۱۴۰ 
درصد روبه رو بودیم .نادرآخوندی در گفت وگو با ایمنا اظهارکرد: 
از بهمن ماه سال گذشته طرح ارائه بسته تشــویقی به کسانی که 
عوارض خودروی خود را به موقع پرداخت کنند، اجرایی گردید. وی 
افزود: این طرح با استقبال زیاد شهروندان روبه رو شد و  در همین 
راستا طرح بسته تشویقی عوارض خودرو تا پایان خردادماه تمدید 
شــد.مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان ادامه داد: بر این اساس 
در مدت ٥ ماه اجرای این طرح نسبت به مدت سال گذشته تعداد 
وصولی عوارض خودرو رشــد ۶۹ درصدی داشته و از لحاظ وصول 

مبلغ عوارض نیز با رشد بالغ بر ۱۴۰ درصد روبه رو بودیم.
آخوندی تاکید کرد: بدون شــک پرداخت عوارض خودرو یکی از 
راه هایی است که مالکان به شــهرداری کمک می کنند که بتواند 
خیابان ها و معابر عبوری شهر را ترمیم کرده و شرایط بهتر را برای 
رانندگی و شهروندان اصفهانی فراهم کند؛ ضمن آن که اگر عوارض 
خودروها پرداخت نشود در ســال آینده با جریمه دیر کرد مواجه 

خواهند شد.
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خـالق خریدنـد.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

شروع خوب در یک روز زیبا پایان بهتری در شب 
به همراه دارد تا یک شــروع بد. ایــن نظر 9نفر از 
متخصصان گروه »مشــاوران کارآفرینان جوان« 
است. این مشاوران فهرستی از کارهایی که نباید 
صبح ها انجام داد، ارائه داده اند تا به کمک آنها یک 

روز خوب تبدیل به یک روز بد نشود.
زنگ ساعت  را بیش از یک بار کوک نکنید 
همه ما دوســتانی داریــم که برای بیدار شــدن، 
ســاعت گوشــی خود را روی زمان های 6، 6:15، 
6:30 و... تنظیم می کننــد. با زنگ اول و دوم فقط 
خوابشان پریشان می شود و با زنگ چهارم از خواب 
بیدار می شــوند و احتماال زمانی که صدای زنگ 
پنجم به گوش می رسد، در حال خوردن صبحانه 
هســتند. اگر با صدای زنگ بیدارباش به راحتی از 
خواب بیدار نمی شوید، بهتر است راه های دیگر را 
امتحان کنید. افراد موفق حتی برای خواب خود، 
مدیریت دقیقی دارند. در زمان مناســب با اولین 
 زنگ بیدار می شوند و آماده شــروع یک روز عالی

 هستند. 
 روشن کردن تلویزیون ممنوع 

آدم هــای موفق هیچ وقــت مجــذوب تلویزیون 
نمی شــوند یا وقت خود را »فقط برای همین یک 
برنامه « هدر نمی دهند. به جای آن مستقیم و بدون 

فوت وقت سراغ کارهای خود می روند.
 در گرداب تصمیم های کوچک گرفتار 

نشوید
 افراد موفق وقتشــان را برای تصمیم های کوچک 
هــدر نمی دهند، ســوال  هایی مثل چه لباســی 
بپوشــم؟ یا برای ناهار چه درســت کنم؟ استیو 
جابز؛ موسس شرکت اپل هر روز یک بلوز مشکی 
یقه اسکی می پوشــید. هر چه تعداد تصمیم های 
کوچک کمتر باشد، وقت بیشتری را می توان صرف 

تصمیم های بزرگ کرد.
 برای خیال پردازی هایتان برنامه عملی 

داشته باشید
 آدم های موفق فقط خیال پردازی نمی کنند؛ بلکه 
برای رسیدن به آرزوهای خود برنامه ریزی می کنند. 
ذکر جزئیات در این برنامه ها مهم نیست؛ اما باید 
در آغاز روز، کارهای مهمی را که در همان روز باید 

انجام شود، در ذهن مرور کنیم .
 صبحانه بخورید 

یک صبحانه کامل و مقوی به ذهن شــما پویایی 
می بخشد. در بیشتر زمان ها افراد از صبحانه خود 
برای خواب بیشتر می گذرند و در زمان ناهار مقدار 

بیشتری غذا می خورند.
 ایــن کار هم پویایی و ســرحالی صبــح را از آنها 
می گیرد و هم بعدازظهری کســالت بار را برایشان 

به همراه دارد.

گوناگون

9 عادتی که افراد موفق از 
آن دوری می کنند

یادداشت

کی می دونه که ایده ها از کجا میان؟ چطوری 
می شــه که یهو یه چیزی به سر آدم می زنه و 
تبدیل می شه به یه ســاختمون، به یه قطعه 
موسیقی، به یه داســتان؟ بیاین یه کم با همدیگه راجع به ایده ها 

حرف بزنیم ببینیم واقعا ایده ها میان یا اینکه ساخته می شن؟
ایده هایی که توی کار به وجود میان

یه سری از ایده ها هستن که فقط با کار کردن به وجود میان؛ یعنی 
شما اول باید یه کاری رو یاد بگیرین، یه مدت انجامش بدین تا بعد 
کم کم حس خالقیتتون گل کنه و ایده ها از راه برسن. بذارید مثال 
بزنم: کسی که تا به حال روی یه ســکوی نفتی کار نکرده، می تونه 
راجع به باال بردن بهره وری دستگاه های اونجا نظر بده؟ کسی که 
هیچی از خیاطی نمی دونه، می تونه راجع به تنگ و گشــاد کردن 
حلقه آســتین یه لباس نظر بده؟ یا مثال کسی که هیچی از ادبیات 
نمی دونه، می تونه از یه شاعر بخواد که یه مصرع از شعرش رو عوض 
کنه چون وزن شــعر ایراد داره؟ نه! ایده دادن، خیلی وقت ها به کار 
کردن بستگی داره. آدم هایی که سال ها توی یه حرفه کار می کنن، 
یا حتی اون تازه کارهایی که درسشــون رو خوب یادگرفتن، بهتر 
می تونن راجع به حوزه تخصصی خودشــون ایــده بدهند تا مایی 
که فقط داریم همه چیز رو از دور تماشــا می کنیم و  برای همین 
به نظرمون ساده میاد. با خوندن زندگی نامه کارآفرین های موفق 
متوجه می شیم که خیلی از اونها، سال هاست که دارن کار می کنن 
و قبل از اینکه خبر موفقیتشون به ما برســه بارها و بارها، کاری رو 
شروع کردن و توی اون شکست خوردن. اون ها گام به گام پیشرفت 
می کنن و هر بار یه چیز جدید یــاد می گیرن.بهترین ایده ها توی 
فاصله همین زمین خوردن ها و بلند شــدن ها به ذهنشون رسیده 
و تجربه های قبلی کمکشــون کرده تا این بــار، کار رو بی عیب و 
نقص  تمام کنن. خب! پس می تونیم بگیم اولین دسته از آدم هایی 
که توی سرشــون پر از ایده های نابه، با انجام دادن یه کار معمولی 

شــروع کردن، حسابی توی 
اون کار خبره شدن، مشکالت 
رو بررسی کردن و بعد از همه 
اینها بوده که تــازه، اون ایده 
بزرگی که راه موفقیتشــون 
 رو هموار کرده، به ذهنشون 

رسیده.

باغ 
کاغذی

کتاب »40 فکر سمی « نوشته دکتر آرنولد الزاروس، دکتر کیلفورد               
الزاروس و دکتر آلن فی با ترجمه شــمس الدین حسینی و الهام 
آرام نیا از سوی انتشارات نســل نواندیش چاپ و روانه بازار کتاب 

شده است.
باورهای نادرست فراوان هستند؛ کتاب »چهل فکر سمی « تنها 
به آن باورهایی می پردازد که باعث رنج و عذاب هیجانی می شود. 
این کتاب برای افرادی که بر اســاس برخی باورهای زندگی خود 
و عزیزانشــان را تخریب می کنند، نوشته شده است. این کتاب با 
ترجمه مهرداد فیروزبخت با عنوان » یک دقیقه 40 فکر سمی را 

کنار بگذار « از سوی انتشارات رسا منتشر شده است.
نمونه ای  از افکار ســمی که در کتاب »40  فکر سمی « معرفی 

شده ، عبارتند از:
فکر سمی 1: تفریح، اتالف وقت است.

باور مثبت: استراحت، سرگرمی و آرامش هم الزم است.
  کتاب » 40 فکر سمی « علت اصلی مشکالت انسانی را در باورها 
می داند. ترس های بی دلیل، احســاس گناه، نداشــتن اعتماد 
به نفس، جلب توجه و رضایت همگان، ناامیدی و افســردگی از 

پیامدهای رایج باورهای نادرست هستند.

40 فکر سمی
ایده ها

زندانی شدن در آسانسور
همه ما ممکن است روزانه از آسانسورهای مختلفی استفاده 
کنیم و احتماال هر بار ترس کوچکــی را در دل داریم که 
در این محفظــه آهنی گیر بیفتیم! »نیــکالس وایت« با 
این ترس روبه رو می شــود و به مدت ۴1 ساعت در طبقه 
31ام ســاختمان گیر می کند. نیکالس که از قضا ترس از 
گیر افتادن در فضای محبوس را هم دارد، در این شــرایط 
می تواند بر ترسش غلبه کند و وقتی او را بعد از ۴1 ساعت 
از آسانسور بیرون می آورند، با وجود کم آبی شدید نجات 

پیدا می کند.
موج سواری با یک دست

 

بتنی در سال ۲003 در حالی که با چند نفر از دوستانش 
برای موج سواری رفته بود، توسط یک کوسه ببری که به 
ساحل نزدیک شده بود، مورد حمله قرار گرفت.کوسه دست 
چپ او را کامال از جا کند، با این حال بتنی توانست خود را 
به ساحل برساند، تا او را به بیمارستان برسانند. بتنی حدود 
60 درصد از خون بدنش را از دســت داده بود و حتی فکر 
می کردند او را از دست بدهند، اما او زنده ماند و بعد از آن به 
جای اینکه از دریا و موج سواری دل بکند، تالشش را بیشتر 
کرد تا جایی که توانست در مسابقات موج سواری شرکت 

کند و مقامات مختلفی را هم کسب کند.
دلم می خواهد مار مرا بخورد!

عالقه پاول روزالــی به مارها به حدی زیــاد بود که بعد از 
ســال ها مطالعه روی آنها مدتی را در جنگل های پرو قدم 
می زد تا یک مار آناکوندا پیدا کند کــه او را بخورد! خیلی 
اوقات او خون حیوانات مختلف را در جنگل می ریخت تا مار 
او را دنبال کند! در نهایت پاول به آرزویش رسید و یک مار 
 به شکل کامل و درســته او را بلعید که البته خودش سالم 

ماند!

وحشتناک ترین اتفاقاتی که ممکن است تجربه کنید! )3(
دانستنی ها

حرف حساب

هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست

هر صبح یــک روز جدید در انتظار ماســت . 
انسان ها می گویند که اگر خوش شانس باشی 
بهتر است ، اما من ترجیح می دهم که هوشیار 
باشم ؛ چرا که وقتی شــانس به سراغم بیاید از 

دستش نخواهم داد...

»پیرمرد و دریا«
ارنست همینگوی

 ندا
 شاه نوری

 جشنواره سنتی سوزاندن 
کوه در ژاپن

آتش بازی یک راه عالی برای جشــن گرفتن مناسبت های مختلف است. 
درست پشــت پارک نارا، یک آتشفشــان قدیمی به نام کوه واکاکوسا قرار 
دارد که 350 متر ارتفاع دارد و از روی قله آن می توان تمام شــهر را بدون 
هیچ مانعی دید.  این کوه برای پیاده روی و قدم زدن بسیار محبوب است و 
با چمن و اطراف آن با درختان گیالس پوشیده شده است، اما با فرارسیدن 
زمستان، گیاهان خشک می شوند و جشــنواره مشهور واکاکوسا یامایاکی 
برگزار می شود. در چهارمین شــنبه هر ژانویه، علف های خشک سوزانده 
می شوند. منشأ این جشنواره مشخص نیســت، اما ظاهرا از اختالف مرزی 
بین دو معبد در سال 1۷60 نشأت می گیرد. نظریه دیگر ادعا می کند که این 
آتش برای راندن گربه های وحشی بوده است. ساعت 6 بعدازظهر یک آتش 

بازی تماشایی در این کوه اجرا می شود. 

 آخرین لحظات عمر تازه عروسی 
که به مراسم عقدش می رفت!

یک عروس برزیلی بــه نام »رز مری« با هلیکوپتــری که برادرش خلبان 
همان هلیکوپتر بود به طرف کلیسای محل عقد می رفت. داماد 30 ساله 
در محراب کلیسا منتظر عروسش بود که فاجعه ای جبران نشدنی اتفاق 
افتاد. هلیکوپتری که تازه عروس و سه سرنشین دیگر را در خود جای داده 
بود در 30 مایلی کلیسای محل عقد سقوط می کند و همه سرنشینان از 

جمله عروس نگون بخت جان می دهند.
گفته می شود دلیل سقوط این هواپیما اشتباهات خلبان بوده است.

فیلمی نیز از آخریــن لحظات زندگی این عروس نگــون بخت در فضای 
مجازی منتشر شده است. تازه عروس بدون اطالع از سرنوشت تلخی که در 
انتظار او و برادرش است می گوید و می خندد، اما لحظاتی بعد فاجعه ای 

به وقوع می پیوندد...
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