
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
چهارشنبه 21 تیر  1396 | 17 شوال 1438

شماره 2183 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2183.July 12. 2017
12 Pages

 
مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:

صفحه11
شهروندان از خرید امالک بدون سند خودداری کنند

شور و حال فوتبالی در زمین های 
خاکی

8
 توانمندی دختران اصفهانی

 زیر ذره بین

20 میلیون نفر درگیر موسسات مالی 
هستند

رویکردهای اصلی تیم مدیریت شهری 
فرهنگ سازی در حوزه ترافیک است

11
ادامه در صفحه 9

کارشناس مذهبی در گفت و گو با زاینده رود:

راهپیمایی روز حجاب
حمایت  از قوانین الهی است

10

افزایش80میلیارد تومانی 
بودجه محرومیت زدایی 

رییس شورای اسالمی شهر خبر داد:

11

 با افزایش10 درصدی مصرف برق در اصفهان نسبت به سال گذشته؛

رد پای خاموشی در اصفهان پررنگ شد
3

3

زرگرپور:

1607 چاه غیرمجاز 
در استان اصفهان 
مسدود می شود

زنان و بانوان از ارکان اساسي جوامع بشــري اند که عالي ترين نقش 
سازنده را با عناوين همسر و مادر در دواير زيستي انساني دارا هستند.  
 اگر بانوان در جامعه اي ســالم ، با کمال و عفت پيشه بوده و از انحرافات بنيان برانداز 

به دور باشند ،  آن جامعه در کمال سالمت اخالقي و سعادت انساني...

3

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه عمومی به 
پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی )نوبت دوم(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 96/04/31
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يکشنبه به تاريخ 96/05/01

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا: 8-36680030-031 )داخلی 337(

شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد )ریال(اعتبار 
)ریال(

 96-2 -114
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های 

پمپاژ اردستان
2/956/877/972148/000/000جاری

نام روزنامه: زاينده رود
تاريخ انتشار: 96/04/21

طراحی دکوراســيون با ورق های INTERIOR پرميوم باند کلکســيونی از مدل ها و طرح های شــگفت انگيزی را در اختيار طراحان و 
معماران قرار می دهند تا معمــاران بدون محدوديت قوه تخيل خود را گســترش دهند و به يــک ترکيب منحصر به فــرد از هنر معماری 
دسترســی پيدا کنند. اين کلکســيون ويژگی های قابل توجه ديگری نظير انعطاف پذيری باال، ســبکی وزن، قابليت شستشو، نصب آسان و 
سريع، ســطح يکنواخت و صاف و ضمانت نامه 15 ســاله کارخانه را به همراه دارد و می تواند بر غنای يک اثر معماری بيفزايد. اين محصول 
بی نظير با ويژگی های منحصر به فرد خود و هزينه مقرون به صرفه اقتصادی، جايگزين مناســبی بــرای متريال های قديمی کاغذ ديواری، 

کنتکس، رنگ، سنگ و چوب مصنوعی و... محسوب می گردد.
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خودکشی دسته جمعی داعشی ها در عراق
عناصر انتحاری داعش پس از محاصره شدن در کرانه دجله،پس از آن که فهمیدند نمی توانند 
خود را در میان سربازان عراقی منفجر کنند، در اقدامی بی سابقه، دست به خودکشی دسته 

جمعی در کنار رود دجله زدند. این اقدام ، به صورت زنده از شبکه المیادین پخش شد.

يادداشت

بین الملل

به گزارش اسپوتنیک با استناد به گفته دیمیتری پسکوف 
سخنگوی ریاســت جمهوری روسیه،برداشت روزنامه 
نیویورک تایمز در باره جزئیات دیدار پوتین و ترامپ در 
هامبورگ پوچ و نامعقول است و گواه آن است که در آنجا 
قصه پردازان قلم به دست گرفته اند.دیمیتری پسکوف 
گفت:»تمام اســتدالالت مطرح شده از سوی نیویورک 
تایمز بی معناست. یک بار دیگر تکرار می کنم آنجا فقط 
دو نفر بودند. نیویورک تایمز از کجا می داند چه موضوعی 
چند دقیقه بررسی شد و چه کسی صدایش را بلند کرد 
و اصال آیا چنین موردی رخ داد. همه این گفته ها گواه 
آن است که در آنجا افرادی نشسته اند که تالش خود را 
می کنند تا مانع از رفع »روس هراسی« شوند«. سرگئی 
الوروف وزیر امورخارجه روسیه گفت:»ترامپ اظهارات 
رییس جمهور روســیه درباره عدم دخالت روســیه در 
انتخابات آمریکا را به دقت گوش داد و آن را پذیرفت.او در 
خصوص اولین دیدار خود با پوتین فقط به ابراز یک جمله 

اکتفا کرد: دیداری مهم و عالی بود.«

پوتین و ترامپ پشت درهای 
بسته دعوایشان شد؟

اهم اظهارات ریاست جمهوری را به نقل از خبرگزاری ها در 
ادامه بخوانید:

 شــرایطی که برای رکود تورمی در کشور شــاهد بودیم و 
مسئله تحریم و وضع محیط زیست و نگرانی ها و مشکالتی که 
 در بخش سالمت با آن مواجه بودیم از موانع پیش رو بود. در

 ۶ ماهه دوم سال ۹۲ که آغاز مســئولیت دولت یازدهم بود، 
تقریبا موفق شدیم برای مسائل مهم و اساسی کشور تصمیم 
بگیریم. برخی از آن تصمیمات به موقع و در چارچوب زمانی 
اجرا شد و برخی با تاخیر اما موردی نبود که ما نتوانیم از پیچ و 

خم ها و مشکالت عبور کنیم.
 اولین قدمی که الزم بود کشور آن را حل و فصل کند، مسئله 
تحریم بود. برخی در مقام شعار ممکن است حرف هایی بزنند 
اما عاملی که حتی برای تجهیزات پزشکی ما با آن مواجه بودیم 
فشار تحریم خارجی بر کشور بود که بی رحمانه بر ملت ایران 
وضع شد. فشار تحریم برخالف ادعای غرب فشار بر دولت نبود 

بلکه فشار بر زندگی مردم بود.
 وقتی نفت ما تحریم می شــود و درآمد کشور کاهش پیدا 
می کند یعنی تاثیر بر همه خدمات دولت که منابع آن مالیات 
و نفت است. وقتی نفت و درآمد و رشد اقتصادی نیست گرفتن 

مالیات هم خیلی سخت و گاهی ناممکن می شود. تصمیم ما 
بر این شد که ظرف مدت یک ســال با مذاکره تحریم را حل 
کنیم. خیلی حرف ها زده می شــد؛ به این راه کامال اطمینان 
داشتم می دانستم در این مسیر می توانیم و موفق می شویم در 
کمتر از ۱۰۰ روز به توافق موقت دست یابیم و برای توافق دائم 
پیش بینی ۱ ساله کردیم و امکان پذیر بود، اما پیچ و خم هایی 

ایجاد شد که این زمان طوالنی تر شد.
 اگر بنا بود با چهار فحش و شعار، وزیر امور خارجه از میدان 
بیرون رود برجام محقق نمی شــد. به وزیر امــور خارجه در 
ســایت ها، روزنامه هــا و همچنین در مراســم ۲۲ بهمن در 
خیابان های تهران توهین کردند. آدم به خاطر شعار عده ای از 
میدان خدمت ،خارج نمی شود. امام)ره( در رابطه با حادثه ای 
که قبل از انقالب اتفاق افتاده بود گفت شخصی که می خواهد 
در جامعه خدمتی بزرگ انجــام دهد باید خود را برای فحش 
خوردن آماده کند. فحش دادن عده ای محدود، به خاطر تالش 

مثمرثمر برای کشور است.
 شما فکر می کنید اگر کسی بخواهد در کشور تحول ایجاد 
کند آمریکا و اسراییل و برخی کشورهای معاند منطقه او را آرام 
می گذارند. ما باید خود را برای چنین شرایطی آماده کنیم. برای 

ما هدف، صالح کشور و ملت ایران و منافع جمهوری اسالمی 
ایران است. ما چه در منطقه و خارج از منطقه دشمن داریم باید 
با هم و دست به دست هم حرکت کنیم. نباید در برابر عده ای 
قلیل که به ناحق بلندگوهای بزرگ در دست دارند، بترسیم. 
به هرحال شرایط اینگونه اســت و اینها بلندگو دارند. ما ملت 
بزرگ و ایثارگری هستیم که به ملت منطقه نیز کمک کردیم.

 در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت به ملت عراق کمک 
کردیم. وقتی می گویند کمک به ملت عراق بعضی فکر می کنند 
فقط فداکاری جانی است. درست است عده ای فداکاری جانی 
کردند که باید سپاسگزار باشیم، اما حقوق و سالح اینها را چه 
کسی تامین کرد. وقتی دولت عراق با داعش می جنگید سالح 
اینها را در شرایط تحریم چه کسی تامین می کرد. همچنین به 

دولت سوریه هم کمک کرد.
 ما می شــنویم که یک موشــکی از خاک ما یکی از مراکز 
تروریســت ها را هدف قرار داد، بله درســت است آنهایی که 
موشک را پرتاب کردند و غیره مهم هستند، اما موشک را چه 
کسی درست کرد؟ دولت و وزارت دفاع موشک ها را ساخته اند. 
پول آن را بخش اقتصادی کشور تامین می کند. کار بزرگی در 
دولت یازدهم انجام شد. یک بار وزیر دفاع اعالم کرد سالح های 
راهبردی تولید شــده در دولت یازدهم هشــتاد درصد کل 
سالح های دولت های قبل است؛ منتهی ما در بعضی بخش ها 

نیاز نمی بینیم برای مردم توضیح و شرح دهیم.
 یکی از قدم هایی که از ماه های اولیه در دولت یازدهم برداشته 
شد، مسائل مهم بهداشتی و زیست محیطی بود. بحث درمان 
که ما می گوییم اول بحث بهداشــت اســت. نباید بگذاریم 
مردم مریض شوند؛ اگر بیمار شــدند باید درمان شوند. اولین 

برنامه ریزی این است که چطور بیماران کاهش پیدا کنند. 
 کارهای زیادی باید انجام بدهیم تا زندگی سالم و با نشاط 
داشته باشــیم. اگر بعضی ها بگذارند مردم زندگی با نشاطی 
خواهند داشت. باید برای این دوســتان کار فرهنگی بکنیم 
که نشاط کار بد و حرامی نیست. نشاط، لبخند، فعال بودن و 

امیدوار بودن موجب سالمتی می شود.
 برخی ها از صبح که بلند می شوند هر روز مقداری بذر یأس 
در جامعه می پاشند، آنها هر روز در سایت ها و روزنامه هایشان 
بذر یأس و ناامیدی می پاشند. چرا لبخند نداشته باشیم؟ چرا 
به آینده امیدوار نباشیم؟ چرا وحدت نداشته باشیم؟ این بذر 
یأس را از کجا آورد ه اند و از کدام انبار پیدا کردند؟ نباید امید و 

نشاط را در جامعه کم بکنیم.
 امروز شرایط کشور ما از دیروز به مراتب بهتر است. هرچه 
می خواهند بگویند گوش مردم بدهکار ســخنان غیر دقیق 

نباشد. شرایط ما از دیروز بهتر  و فردا از امروز بهتر است.

عکس روز يادداشتيادداشت

 دیپلماسی مشورتی
 به سبک کشتی فرنگی

ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روســیه صبح دیروز 
 با مجید تخت روانچی و ســید عباس عراقچــی، معاون حقوقی و 
 بین الملل وزارت امور خارجه در هتل اسپیناس دیدار و گفت و گو

 کردند.

اخبار

»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر، پیامی 
به »عبداللطیف بن راشد الزیانی« دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس ارســال و در آن شروط دولت قطر برای ادامه 

عضویت در این شورا را اعالم کرده است.
خبرگزاری رسمی مصر )الشرق االوســط( گزارش کرد 
که وزیر خارجه قطر در این نامه گفته است »کشورش به 
قوانین و منشورهای بین المللی و از جمله مبارزه با تروریسم 
و پشتیبانی از آن پایبند است و درخواست های )کشورهای( 
تحریم کننده با قوانین بین المللی در تضاد است و مداخله در 
امور داخلی محسوب می شود که ما مذاکره درباره آن را رد 
می کنیم.« طبق این گزارش، وزیر خارجه قطر در این نامه 
افزوده است: »دولت قطر به کشورهای عربی تحریم کننده 
سه روز از تاریخ ارســال این نامه، برای شکستن محاصره 
قطر و جبران خسارت های سیاســی و اقتصادی وارده بر 
آن و ملت گرانقدر آن فرصت می دهــد، پس از پایان این 
مهلت، ما خروج  از شورای همکاری خلیج فارس را رسما 
اعالم خواهیم کرد و به قطعنامه های ســابق و کنونی آن 
پایبند نخواهیم ماند.«  این خبر در حالی منتشر می  شود که 
تاکنون هیچ منبع رسمی در دولت قطر یا کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس بیانیه ای درباره نامه ارسالی 

قطر به شورای همکاری خلیج فارس صادر نکرده است.

 ضرب االجل دوحه
حجت االسالم حسن روحانی در جشنواره »عمران سالمت« عنوان کرد: بسیار خوشحالم در هفته های پايانی کار  به تحریم کنندگان

دولت يازدهم در اين جشنواره مهم در محضر شما فرهیختگان، اساتید، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و وزير 
محترم و همه خیرين مخلص می توانم نکاتی را به عرض برسانم. 

وزیر امور خارجه کشــورمان هفته آینده قرار اســت درسفری به 
نیویورک در نشست شورای روابط خارجی آمریکا شرکت کند.

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد: محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران قرار است در نشستی 
در ۱7 ژوئیه )۲۶ تیر( با حضور ریچارد هاس، رییس شورای روابط 
خارجی شرکت کند. ظریف در این نشست درباره تحوالت کنونی در 

منطقه خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران در تشریح آخرین جزئیات پرونده 
سرکرده فرقه انحرافی حلقه گفت: صبح روز دوشنبه دادگاه برگزار و 
آخرین دفاع در رابطه با اتهامات مطروحه در پرونده اخذ شده است. 
غالمحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری تهران آخرین جزئیات 
پرونده سرکرده فرقه انحرافی عرفان حلقه را تشریح کرد و گفت: صبح 
دوشنبه گذشــته دادگاه برگزار و آخرین دفاع در رابطه با اتهامات 
مطروحه در پرونده اخذ شده است. وی اضافه کرد: در این پرونده اگر 
استعالمات خاصی مد نظر دادگاه نباشد به زودی ختم دادرسی اعالم 

می شود و دادگاه نظر و رای خود را اعالم خواهد کرد.

سیدعباس صالحی به شایعاتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مطرح شده بود پاسخ داد.معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تصریح کرد: انتخاب وزرا بر عهده رییس جمهور منتخب 
جناب آقای دکتر روحانی است که تا روز معرفی به مجلس شورای 

اسالمی، اعالم رسمی و قطعی پیدا نمی کند.
وی ادامه داد: براساس اطالعات خودم عرض می کنم که گویا آقای 
دکتر روحانی با وزرایی که قصد ادامه همــکاری با آنان در دولت 
آینده را دارند جلساتی خصوصی داشــته اند و با کسانی که قصد 
ادامه همکاری ندارند این جلسات برگزار نشده است. در این میان 
در روزهای اخیر با جناب آقای دکتر صالحی امیری، وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم این جلسه خصوصی برگزار شده است.

ظریف به نیویورک می رود

آخرین وضعیت از پرونده سرکرده 
فرقه انحرافی حلقه

صالحی به شایعات مطرح شده درباره 
وزارت ارشاد پاسخ داد

روحانی در جشنواره عمران سالمت:

فشار تحریم ها، فشار بر دولت نبود، فشار بر زندگی مردم بود

رییس کمیسیون نام گذاری شورای اسالمی شهر تهران گفت: بزرگراه 
نیایش به نام مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی نام گذاری می شود. 
مجتبی شاکری با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با محسن هاشمی 
رفسنجانی در خصوص این نام گذاری افزود: موضوع این نام گذاری به 
زودی در صحن شورا مطرح و با رای نمایندگان تصویب می شود.  وی 
گفت: این موضوع بنا به خواست محسن هاشمی در روز تولد آیت ا... 

رفسنجانی دوم شهریور ماه اجرایی می شود. 

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: نمایندگان مجلس به بانک 
مرکزی یک هفته فرصت دادند تا مشکل سپرده گذاران موسسات 
مالی همچون کاسپین را حل و فصل و گزارش آن را به مجلس ارائه 
کنند. علی الریجانی در آغاز نشست علنی روز گذشته  مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به جلسه غیرعلنی با رییس کل بانک مرکزی برای 
بررسی مشکالت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری خاطرنشان 
کرد: در این جلسه با حضور رییس کل بانک مرکزی و همکاران وی 
مشکالت سپرده گذاران این موسسات اعتباری بررسی شد و در این 
جلسه دکتر پزشکیان که از سوی مجلس مسئولیت پیدا کرده بود 
تا در جلساتی این موضوع را رسیدگی کند، گزارشی به نمایندگان 
ارائه کرد. وی افزود: همچنین در ادامه این جلسه رییس کل بانک 
 مرکزی گزارشی از نحوه و تدبیری که برای حل این مسئله داشتند

 ارائه کرد.

بزرگراه نیایش به نام آیت ا...هاشمی 
رفسنجانی نام گذاری می شود

فرصت یک هفته ای بانک مرکزی 
برای حل مشکل موسسات مالی

خبر

علی اکبر والیتی عصر دوشنبه در حاشیه دیدار رییس 
حزب وطن ترکیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 
خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اظهارکرد: ما منتظر هســتیم تا ببینیم 
تصمیم نظام در این مورد چیســت. بی تردید، مجمع 
جایگاه بسیار مهمی در نظام دارد و جایی است که برای 
مشــورت رهبر معظم انقالب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون 

اساسی تشکیل شده است.
والیتی پس از دیدار با دوغو پرینچک در خصوص محور 
گفت و گوی خود با رییس حزب وطن ترکیه گفت: ایران 
و ترکیه بر این موضوع توافق دارنــد که باید از تمامیت 
ارضی کشــورهای منطقه حمایت کنیــم و با هر گونه 

حرکت تجزیه طلبی مخالف هستیم.
وی افزود: جلسه بسیار دوستانه و برادرانه ای امروز بین 
ما و هیئت اعزامی از ترکیه به ریاســت حزب وطن این 

کشور برگزار شد. 
وی ادامه داد: هر حرکت تجزیه طلبانه در منطقه و جهان 
اسالم را ،به نفع دشمنان اسالم به خصوص آمریکا و رژیم 

صهیونیستی می دانیم. 

محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت در نشست خبری 
هفتگی  خود تاکید کرد : طرح ســه فوریت برای توقف 
توتال الزم نیســت، اگر این قرارداد خالف قانون است 
 نمایندگــی مدارک خــود را بــه قوه قضائیــه بدهند.

 در قرار داد توتال هیچ امر محرمانه ای برای نمایندگی 
وجود ندارد. نوبخت افزود:کســانی که طرح سه فوریت 
دادند در مجلس در اقلیت هستند آنها با این اقدامات به 

کشور خدمت نمی کنند. 
وی تاکید کرد: ما یکی دو نماینده را از کل مجلس تفکیک 
می کنیم. مردم با کسانی که برای توسعه کشور مانع ایجاد 
می کنند در وقت خود تسویه می کنند، می گویند جذب 
این سرمایه خارجی خیانت است، حرف که مالیات ندارد، 

چوب الی چرخ دولت گذاشتن درست نیست. 
برای ایجــاد ۹5۰هزار شــغل به 77۰ میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری احتیاج داریم. قرار شد ۶5 میلیارد دالر 
ساالنه از منابع خارجی اســتفاده کنیم. این بدان معنا 
نیست که ما چشم به بیرون داریم بلکه در ابالغیه اقتصاد 
مقاومتی مقام معظم رهبری هم این موضوع تصریح شده 

که می توانیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم. 

واليتی: 

 تکلیف ریاست مجمع تشخیص
 به زودی مشخص می شود

واکنش نوبخت به مانع تراشی مقابل قرارداد نفتی:

با طرح سه فوریتی توقف توتال 
به کشور خدمت نمی کنید

عراقچی:

 کمیسیون مشترک ایران 
و 1+5 در وین تشکیل می شود

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تشريح کرد:

 ایجاد اتاق تفاهم میان 
اصولگرایان و اصالح طلبان

سید عباس عراقچی، رییس ستاد پیگیری اجرای برجام 
و معاون وزیر امور خارجه گفت که ســرگئی ریابکوف 
همتای روس او برای مشــورت های سیاسی به تهران 
آمده و اعالم کرد که کمیســیون مشترک ایران و 5+۱ 

سی ام تیرماه در وین برگزار خواهد شد.
معاون وزیر امور خارجه درباره برنامه دیدارهای ظریف 
در نیویورک و اینکه آیا با مقامات آمریکا دیدار خواهند 
داشــت ، گفت: مذاکرات بــا کشــورهای دیگر انجام 
می شود، با کشورهای پنج به عالوه یک هم دیدارهای 
دوجانبه خواهیم داشــت. با طــرف آمریکایی اگر هم 
دیداری انجام شود براســاس ضرورت و در چارچوب 
 اجرای برجام اســت و ارتبــاط دیگری بیــش از این 

نداریم.
به گزارش ایرنــا، عراقچی روز گذشــته و پیش از آغاز 
مذاکره با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون 
برنامه ایران برای مقابله با بدعهدی های آمریکا گفت: 
در حال حاضر آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه 

برای مشورت های سیاسی به تهران سفر کرده اند. 

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: تشــکیل اتاق 
فکر میــان اصولگرایان و اصالح طلبــان موجب نزدیک 
شدن دیدگاه ها و کاهش تنش ها می شود.حجت االسالم 
و المســلیمن غالمرضــا مصباحی مقدم، ســخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره پیشنهاد تشــکیل اتاق تفاهم و گفت وگو 
میان اصولگرایان و اصالح طلبان، اظهار داشــت: بنده با 
ایجاد اتاق تفاهم میان دو جنــاح اصولگرا و اصالح طلب 
موافقم. مجموعه اتاق فکر بایستی احزاب، جمعیت ها و 
شخصیت های برجسته دو جناح را شامل شود. وی ادامه 
داد: باید دستور کار و محورهای گفت وگوی این اتاق فکر 
از سوی احزاب و تشکل ها تعیین شــود و مشترکات دو 
جناح مورد بررسی قرار گیرد.مصباحی مقدم با بیان اینکه 
فهرستی از موارد اختالفی میان دو جناح تهیه شود، گفت: 
ایجاد چنین اتاق فکری می تواند موجب نزدیک شــدن 
دیدگاه ها و کاهش تنش ها شود. سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز خاطر نشــان کرد: به هم نزدیک شدن جناح ها در 
راستای وحدت و انسجام ملی است و دست یافتن به این 

مهم بستر را برای همکاری تمامی نخبگان فراهم می کند.

احزابواکنشبرجام

جیمز متیس در مصاحبه ای نادر با یک دانش آموز دبیرستانی ضمن تکرار 
ادعاها درباره ایران، خواستار تغییر نظام حاکم این کشور شد.

متیس گفت: »ایران، حکومتی است که نوابی مانند حزب ا... لبنان را برای 
تهدید اسراییل، قتل نخست وزیر سابق لبنان، قتل توریست های اسراییلی 
در بلغارســتان به کار می گیرد« وی افزود: همین حاال آنها موشک های 
بالستیک را به یمن انتقال داده اند که از آنجا به سمت عربستان سعودی 
شلیک شده است. وی همچنین اعالم کرد: کنار آمدن با آنها سخت است. 
کاری که در نهایت با آنها باید انجام داد همان کاری اســت که هیالری 
کلینتون، وزیر خارجه ســابق آمریکا انجام داد که عبــارت بود از وضع 
تحریم های اقتصادی علیه آنها و وادار کردنشان به حضور در میز مذاکره؛ 
چون آنها می خواهند در قدرت باقی بمانند.متیس در پایان گفته: ایران 
تنها دلیلی است که باعث شده بشار اسد، رییس جمهور سوریه بتواند در 
قدرت باقی بماند. این کشور مهم ترین عامل بی ثباتی در خاورمیانه است.

به نقل از العالم، نوری مالکی معاون رییس جمهور عراق در پیامی به ملت 
عراق گفت: آیت ا... سیستانی، مرجع عالیقدر عراق سزاوار دریافت اولین 
تبریک به مناسبت آزادی موصل است،  زیرا با فتوای تاریخی اش باعث باال 

بردن همت،  اراده و تالش مجاهدین شد.
وی همچنین در این پیام ضمن تقدیر و تشکر از تمام آنهایی که در کنار 
ملت و دولت عراق علیه داعش ایستادند گفت: در مقدمه همه آنهایی که 
به کمک عراق آمدند باید از جمهوری اسالمی ایران قدردانی و تشکر کرد 
زیرا با تمام توان به کمک عراق آمد و خون پاک مشاورانش در خطوط نبرد 

با خون برادران عراقی شان در هم آمیخته شد.
نوری مالکی در ادامه این پیام به نیروهای ارتش، الحشد الشعبی،  پلیس و 
سایر نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین تمام فرماندهان عراقی و شهدا،  
جانبازان و خانواده های آنان این پیروزی را تبریک و تاکید کرد که همه 

اینها در این پیروزی بزرگ سهم داشتند.

 وزیر دفاع آمریکا 
 خواستار تغییر نظام 

حاکم ایران شد

تشکر نوری مالکی از 
ایران در پی آزادی 

موصل

دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل تاکید 
کرد: متنی که در برخی کانال های تلگرامی به نقل از او در حال انتشار 
است، جعلی است و جاعلین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه در کانال تلگرامی خود نوشت: 
متاسفانه متن جعلی در فضای مجازی به نام اینجانب منتشر شده و 
در حال پخش است که متخلف به خاطر سوء استفاده از نام اینجانب 
تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.یادآوری می شــود در برخی 
کانال های تلگرامی مطلبی جعلی با عنوان »لیبرال ها با کدام تفنگ 
مخالفند!!!« به نقل از دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
منتشر شده که حاوی حمالت، توهین و اتهاماتی نسبت به دولت و 

مقامات آن از جمله در حوزه سیاست خارجی است.

امیرعبداللهیان نوشته ای منتسب به 
خود در فضای مجازی را تکذیب کرد
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مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان 
گفت: برآوردها نشان می دهد که میزان صادرات محصوالت تولیدی 
استان حدود 2/5میلیارد دالر در سال است که در برابر ظرفیت ها، 

رقم باالیی نیست.
محسن ایروانی افزود: آمار ثبت شــده از صادرات استان اصفهان، 
رقمی حدود یک میلیارد دالر را نشان می دهد؛ اما برآوردهای ما، 

رقم واقعی صادرات اصفهان را 2/5میلیارد دالر ارزیابی می کند.
وی از بانک های استان خواســت تا از واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی صادرکننده حمایت بیشتری کنند و افزود: در سال های 
تحریم بسیاری از شرکت ها دچار مشکل شدند و نتوانستند دیون 

خود را به طور کامل به بانک ها بپردازند.
ایروانی با بیان اینکه 8 درصــد از تولید ناخالص داخلی)GDP( در 
اصفهان تولید می شود و این استان ســهمی 14درصدی از ارزش 
افزوده ایجاد شده در کشور دارد، افزود: 5 تا 6 درصد منابع بانک های 

کشور نیز در این استان است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان، 
همچنین از مسئوالن بانک توسعه صادرات ایران خواست تا سقف 
اختیارات شعبه های اســتان اصفهان و امکانات فیزیکی و نیروی 
انسانی آن را افزایش دهند و از محل توافق نامه های صورت گرفته 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی، 

سهمیه خوبی به استان اصفهان تخصیص یابد.

با مسئوالن

اخبار

یارانهنقدیتیرماه،دوشنبهآیندهواریزمیشود
 ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد یارانه نقدی تیرماه، بیست و ششم به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شــود. میزان یارانه مطابق با روال هر ماه، به ازای هر نفر 

455۰۰ تومان است.

تاکنون بیش از دو هــزار و 2۰۰ طرح اقتصاد مقاومتی با 
حدود 36۰ میلیارد ریال در استان اصفهان اجرا شده است.

مسئول بسیج سازندگی اســتان اصفهان گفت: با اجرای 
این طرح ها، زمینه اشتغال سه هزار و 7۰۰ نفر فراهم شده 
است. سرهنگ احسان ا... رضا پور، استان اصفهان را دارنده 
رتبه نخست اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در کشور 
بیان کرد و افزود: واحدهای پرورش ماهی، تولید مرغ بومی، 
بلدرچین، شتر مرغ، زنبود عســل، قارچ خوراکی، کشت 
زعفران و گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و صنایع دستی 

از جمله این طرح هاست.
وی همچنیــن از اجــرای دو هزار و 3۰۰ طــرح اقتصاد 
مقاومتی تا پایان امسال خبر داد و گفت: با عملیاتی شدن 
این طرح ها زمینه اشــتغال 2 هزار و 5۰۰ نفر در استان 
اصفهان فراهم می شود. مسئول بسیج سازندگی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه امسال نرخ تسهیالت بانکی برای 
متقاضیان به 1۰ درصد رسیده است افزود: امسال بیش 
از 23 میلیارد ریال برای اجرای طرح های صنایع تبدیلی 
اختصاص یافته که با این میزان اعتبار 16۰ طرح در سراسر 

استان اجرا می شود.

چادگان؛ رتبه اول تولید عدس 
دیم در استان اصفهان 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چادگان گفت: چادگان 
با تولید بیش از 175 هزار تن عدس دیم، رتبه نخســت 

برداشت این محصول را در استان اصفهان دارد.
بختیار حاجتی از برداشت 175  تن عدس دیم در مزارع 
بخش چنارود شهرستان چادگان خبر داد و اظهار داشت: 
35۰ هکتار از مزارع روســتاهای بخش چنارود به کشت 
این محصول اختصاص یافته است که به ازای هر هکتار، 

5۰۰کیلوگرم عدس دیم برداشت می شود.
وی ادامه داد: شهرســتان چادگان امسال رتبه اول تولید 

عدس دیم در استان اصفهان را کسب کرده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان چادگان با اشاره به 
اینکه کاشت این محصول در اســفند ماه سال قبل بوده 
اســت گفت: هم اکنون عدس دیم با رقم های بیله سوار 
و توده بومی برداشت می شــود که از رقم های با کیفیت 

عدس هستند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت شهرســتان چادگان برای 
کاشت عدس تا یک هزار هکتار هم می رسد، گفت: قیمت 
هر کیلوگرم عدس با کیفیت دیم در شهرستان چادگان 

بین6۰ تا 7۰هزار ریال است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خبر داد:

 صادرات 2/5میلیارد دالری
 استان اصفهان

قیمت انواع کیس

بازار

 کولر مستر
Cooler Master MasterCase 5 

 5,150,000
ریال

 5,200,000
ریال

معاون توســعه مدیریت ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه، 5۰۰ روستای کشور 
در زمینه اشتغال، تولید و تقویت زمینه های گردشگری ساماندهی می 
شوند. سمیع ا... مکارم با بیان اینکه در سال اول برنامه 76 روستای کشور 
به عنوان پایلوت مورد هدف قرار گرفت افــزود: در ماه جاری عملیات 
ساماندهی در 16 روستای استان های همدان، کهگیلویه و بویر احمد، 
کرمانشاه و کردستان آغاز  می شــود. معاون توسعه مدیریت سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه اگر روستاها 
ظرفیت تاریخی داشته باشــند، مورد مرمت قرار می گیرند، گفت: اگر 
روســتاها دارای محصوالت صنایع دستی باشــند، مورد حمایت قرار 
می گیرند و زمینه فروش و صادرات آنها، مهیا و بازارچه هایی برای فروش 

محصوالتشان برپا می شود.

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با تاکید بر اینکــه معادن جایگاه 
ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارند، گفت: سال گذشته بیش از 6 میلیون تن 
صادرات فوالد صورت گرفت؛ به طوری که 5۰ درصد صادرات به اروپا بود.

مهدی کرباســیان با تاکید بر اینکه معادن جایگاه ویــژه ای در اقتصاد 
مقاومتی دارند و تعداد کشــورهایی هــم که در دنیــا از نعمت معدن 
برخوردارند زیاد نیســتند، گفت: در کشــور ما نزدیک به 7۰ نوع مواد 

معدنی وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه معادن کشــورمان به بزرگ، متوسط و کوچک 
طبقه بندی می شوند، بیان داشــت: تعداد معادن بزرگ محدود است و 
معادن کوچک و غیر فعال نیز باید به سمت کنسرسیوم و تجمیع بروند 
تا بتوانند هزینه ها را کاهش دهنــد و دولت نیز با حمایت از این معادن، 

هزینه های زیر ساخت و سربار آنها را کمتر کند.

 بازگشت تولید و اشتغال
 به 500 روستا

 جایگاه ویژه معادن 
کولر مستردر اقتصاد مقاومتی

Cooler Master COSMOS SE 

 6,820,000
ریال

 6,870,000
ریال

کولر مستر
Cooler Master CM 690 III 

 4,380,000
ریال

 4,420,000
ریال

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: از ظرفیت 7 میلیون 
ایرانی مقیم خارج از کشــور، برای توســعه صنعت توریسم 
و سرمایه گذاری استان اســتفاده کنیم. مصطفی رناسی در 
جلسه بررســی نحوه جلب همکاری فعاالن اقتصادی ایرانی 
خارج از کشــور در اتاق بازرگانی اصفهــان تصریح کرد: اگر 

5۰ درصد این جمعیت ســاالنه یک بار به ایران ســفر کنند 
صنعت گردشگری متحول می شود و چنانچه هر یک از آنان 
یک منزل در ایران خریداری کنند، صنعت ساختمان کشور 
رونق می یابد. وی با اشاره به حضور  فعال ایرانیان مقیم خارج 
در انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید از این ظرفیت برای 

توسعه کشــور و به ویژه استان اســتفاده کرد؛ زیرا این افراد 
یا تحصیل کرده اند یا فعال اقتصادی موفق که توانســته اند 
در یک کشور دیگر ســال ها اقامت کنند. رییس کمیسیون 
سیاســت گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: 
تســهیل صدور ویزا بــرای ایرانیان مقیم خــارج ، بازدید از 
جاذبه های گردشــگری، بازدید از واحدهای صنعتی فعال و 
معرفی فرصت های ســرمایه گذاری، می تواند زمینه جذب 
آنان را برای سرمایه گذاری در استان فراهم سازد. مشاور عالی 

اتاق بازرگانی اصفهان در این جلســه با اشاره به اینکه ثروت 
ایرانیان مقیم ایاالت متحده آمریکا 8۰۰ میلیارد برآورد شده 
است، افزود:تمرکز روی 1۰ ایرانی موفق در آمریکا می تواند 
زمینه جذب آنان را به سرمایه گذاری و انتقال تجربه به ایران 

فراهم سازد.
علی نادری تصریح کرد: استفاده از شــبکه ارتباطی و افراد 
اثرگذار بر ایرانیــان نخبه، می تواند زمینه حضــور ایرانیان 

کارآفرین مقیم خارج را در استان اصفهان فراهم سازد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت ایرانی های مقیم خارج برای توسعه سرمایه گذاری استان

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،410،000 ریالنیم سکه

3،740،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،136،710 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ رتبه نخست اجرای 
طرح های اقتصاد مقاومتی

 با افزایش10 درصدی مصرف برق در اصفهان نسبت به سال گذشته؛

ردپایخاموشیدراصفهانپررنگشد

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس، توضیحات رییس 
کل بانک مرکزی و معاونانش برای مردم و سپرده گذاران در 

قبال تعهدات موسسات مالی را قانع کننده ندانست.
حســینعلی حاجی دلیگانی گفت: نظارت بر این موسسات 
وظیفه ذاتی بانــک مرکزی اســت و این موسســات هم 
وجوهشان را در بانک های رســمی و دولتی سپرده گذاری 
 کرده اند کــه طبیعتا بانک مرکزی بر اینها نظارت داشــته 

است.
وی افزود: ایــن موسســات اعتباری خزانــه دیگری بجز 
بانک هــای دولتــی نداشــته و از آنها خدمــات دریافت 
می کرده  اند، از طرفی قانون مبارزه با پولشویی وظیفه نظارت 
بر این موسسات را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است؛ به 
طوری که هر پول کالنی را که به حساب ها واریز می شده، 
می بایست کنترل کند. اینکه االن بگویند این موسسات از 

بانک مرکزی مجوز نداشته، حرف نادرستی است.
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس، توضیحات رییس 
کل بانک مرکزی و معاونانش برای مردم و ســپرده گذاران 
در قبال تعهدات موسســات مالی و اعتباری را قانع کننده 
ندانست و اظهار داشت: اینها شفاف سازی نمی کنند، مردم 
نگران هســتند؛ زیرا حدود 2۰ میلیون نفر جمعیت کشور 
درگیر موسسات مختلفی مانند کاسپین، فرشتگان، آرمان، 

ثامن  و... شدند.

وی خطاب به پزشــکیان، نایب رییس مجلس که ریاست 
جلسه را بر عهده داشــت گفت: درخواست بنده این است 
که یک جلسه غیرعلنی درباره شفاف سازی موسسات مالی 
و اعتباری ترتیب دهید تا در اینجــا مطالب را بیان کنند و 
نمایندگان هم دیدگاه  خود را مطرح کنند تا به جمع بندی 

برسیم و از این وضعیت خارج شویم.
وی اضافه کرد: شرایط در این موسسات اعتباری به گونه ای 
شده که پول مردم را نمی دهند و می گویند از سال 94 هرچه 
سپرده کرده و سود گرفته اید، به عنوان اصل سپرده منظور 

می شود و اصال بازار سرمایه به خطر افتاده است.

استاندار اصفهان گفت: طرح مسدود کردن یکهزار و 6۰7 
حلقه چاه غیرمجاز در ســال جاری بر اساس طرح احیا و 
تعادل بخشــی منابع آبی زیرزمینی استان در دستور کار 

قرار دارد.
رسول زرگرپور افزود: اصالح و تعدیل پروانه 491 حلقه چاه 
غیرمجاز و نصب و راه اندازی 6 هزار و 3۰۰ کنتور هوشمند 
فهام و یکهزار و 71 کنتور هوشــمند حجمی سانا نیز در 

دستور کار استان است.
وی یادآور شد: در ســال 95 یکهزار و هشــت حلقه چاه 
غیرمجاز نیز در راستای طرح احیا و تعادل بخشی، مسدود 
و اصالح و تعدیل پروانه سه هزار و 431 حلقه چاه انجام شد.

زرگرپور گفت: باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و 
براساس اولویت بندی تا جلسه آینده پیشنهادهای الزم در 
باره بســتن چاه های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، 
بستن چاه های غیرمجاز مشــمول قانون تعیین تکلیف 
و بســتن چاه های غیرمجاز در دیگر مناطق ارائه شود تا 

کشاورزان کمتر متحمل تبعات خشکسالی شوند.
اســتاندار اصفهان، میزان حجم ورودی سد زاینده رود را 
بر اساس گزارش ســازمان آب منطقه ای، در 18 تیر سال 
جاری یکهزار و 118 میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: 
بارش ها در حد متوسط بلندمدت است؛ اما روان آب ورودی 

کاهش داشته است.

زرگرپور، میــزان کل خروجی های ســد را 93۰ میلیون 
مترمکعب عنوان کرد و افزود: تالش کردیم تا با صرفه جویی 
در سایر بخش ها، حجم خروجی سد را کاهش دهیم. چاه 
های غیرمجاز در استان اصفهان حدود 11 هزار حلقه بوده 
و هزینه تقریبی مسدود کردن هر حلقه چاه حدود 4 میلیون 
تومان است؛ بنابراین برای انجام موفق طرح مسدود کردن 

چاه ها 12 میلیارد تومان نیاز است. 
همچنین ســاخت و ســازهای غیرمجاز در حریم و بستر 
زاینده رود، از جمله مســائلی اســت که مشکالت آبی را 

افزایش می دهد.

 زرگرپور:

1607 چاه غیرمجاز در استان اصفهان مسدود می شود

پارلمان
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی:

20 میلیون نفر درگیر موسسات مالی هستند

خبر

فاطمه کاویانی روزهای گرم تابستان مصرف برق را در کشور 
به نحو چشمگیری افزایش داده است؛ به طوری 
که با توجه به افزایش مستمر دما و پایداری هوای گرم در همه بخش های 

کشور، طی روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه مصرف برق بودیم.
طبق اعالم وزارت نیرو و به اذعان کارشناسان آن در سال های اخیر و به 
ویژه روزهای گرم تابستان، شاهد افزایش ساعات اوج مصرف برق بوده ایم. 
هفته گذشته رکورد بی ســابقه 55 هزار و 4۰۰ مگاواتی مصرف برق در 
کشور به ثبت رسید که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 
مصرف را نشان می دهد؛ این در حالی است که برای پیشگیری از خاموشی 
به ویژه در استان اصفهان به عنوان استانی گرمسیر، مدیریت مصرف برق 

بیش از هر زمان دیگری باید در دستور کار قرار گیرد.
گزارش اتحادیه جهاني انرژي، مکمل این واقعیت در کشــور ماست که 
سرانه مصرف و اتالف انرژي در ایران فوق العاده زیاد و سرسام آور است! 
آمارها حاکي از آن اســت که متوسط مصرف ســاالنه انرژي در ایران از 
رشــدي حدود 1۰ درصد برخوردار است. از سوي دیگر مصرف نادرست 
و اتالف غیرمنطقي و نامعقول انرژي، هزینه هاي میلیاردي براي کشور 

در پي داشته است. 
اتکا به روش هاي سنتي، استفاده از فناوري هاي قدیمي در صنایع، عدم 
اصالح و نوســازي ســاختار قدیمي، فراواني و ارزان بودن قیمت حامل 
های انرژی، نبود فرهنگ بهره وري و بهینه ســازي مصرف انرژي، عدم 
اطالع رساني و آموزش هاي مناسب، از مهم ترین عواملي هستند که در 
این خصوص مزید بر علت شده تا سرانه مصرف و اتالف انرژي در کشور ما 

چنین روند وحشتناکي به خود گیرد.
این در حالی اســت که بــا کاهش هر 1درصــد از تلفات شــبکه برق و 
کاهش هزینه  های تولید برق، مصرف ســوخت و نیاز به زیرساخت  های 
 جدید در شــبکه  برق، ســاالنه 1/3میلیارد دالر منابع برای کشور آزاد 

می شود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با اشاره 
به افزایش 1۰ درصدی مصرف برق در اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، گفت: اگر مصرف برق مدیریت شود تابستانی بدون خاموشی و 
سهمیه بندی خواهیم داشت؛ در غیر این صورت به طور حتم با خاموشی 

در برخی از ساعات مواجه خواهیم شد.
محمد مهدی عســگری با تاکید بر اینکه این روزها گرما فشــار زیادی 

به شبکه های برق وارد کرده اســت و در حال حاضر وضعیت برق دچار 
بحران شده اما با همکاری خوب صنایع، کشاورزان و کارخانجات تاکنون 
باوجود افزایش مصرف برق، در تامین آن مشکلی نداشته ایم، ادامه داد: 
در خردادماه امسال مصرف برق در اصفهان بین 1۰ تا 12 درصد نسبت 
به خردادماه سال گذشته افزایش داشته است؛ در حالی که  نیروگاه های 
اصفهان قدرت تامیــن این مصرف را نداشــتند و ایجــاب می کند که 
شــهروندان و ســایر ارگان های مرتبط در مصرف برق مراعات بیشتری 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه امسال شاهد تابســتان زودرس بودیم و همین مسئله 
باعث شد که شاهد افزایش 7 درصدی مصرف برق در اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته باشیم تصریح کرد: عمده مسئله این است که 
اوج مصرف برق بین ساعت های 11 تا 15 و 19تا23 است اما خوشبختانه 
روند به گونه ای اســت که با همکاری صنایع، ادارات و بخش کشاورزی 

تاحدی افزایش برق را کنترل کرده ایم.
عســگری اضافه کرد: برای چند روز آینده که هوا گرم تر خواهد شــد از 
مشترکین انتظار داریم در طول ســاعت های یادشده در مصرف برق تا 
1۰درصد مدیریت مصرف داشته باشــند و راهکارهای مدیریت مصرف 
برق را بسیار ساده خواند و تاکید کرد: اســتفاده از دور تند کولر افزایش 
4برابری مصرف برق را به همراه دارد و با رعایت این موضوع می توان گامی 

بلند درجهت ارتقای کاهش مصرف انرژی برداشــت؛ 
ضمن اینکه استفاده از سایبان برای کولر به میزان 

1۰ درصد مصرف برق و آب را کاهش خواهد داد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان تصریح کرد: شهروندانی 
که از کولر گازی یا اسپلیت استفاده می کنند 
اگر درجه حرارت را حداقل برای 4 ســاعت 
روی 25 درجه تنظیــم کنند، مصرف برق 

کاهش چشــمگیری پیــدا خواهد کرد.
شــهروندان توجه داشــته باشند اگر 

مصرف مدیریت شــود تابســتانی 
بدون خاموشــی خواهیم داشت و 
 شاهد سهمیه بندی برق نخواهیم

 بود.
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نمایش تئاتر »بر پهنه دریا« تا30 تیر
ســه زن در دریا ســرگردان هســتند،آذوقه ای ندارندوتصمیم می گیرندیکی ازخودشــان را 
برای خوردن انتخاب کنند؛ این بخشــی از داســتان تئاتر »بر پهنه دریا« اســت که تا 30تیر 

ساعت20:45در تماشاخانه اصفهان به نمایش می آید.

در شهر

موسســه فرهنگی نــوای مهر 
ســپاهان اقدام بــه برگزاری 
کنسرت بزرگ ارکستر مهر در 

اصفهان کرده است.
در این کنســرت که به رهبری 
مســعود هــادی زاده برگزار 
می شــود، مجتبی عســکری 
به عنــوان خواننده حضور دارد و دو نوازنده پیشکســوت 
موسیقی کالسیک کشور به نام های کریم قربانی و سیاوش 

ظهیرالدینی آنها را در اجرای قطعات یاری می کنند.
گفتنی اســت ارکســتر مهر در این اجرا رپرتواری از آثار 
آهنگسازانی چون فرامرز پایور، علی تجویدی و مرتضی نی 

داوود  را به اجرا در می آورند.
عالقه مندان برای شرکت در این کنسرت می توانند با تهیه 
بلیت از سایت نوای مهر، جمعه 23 تیرماه، رأس ساعت 2۱ 
به تاالر کوثر واقع در سه راه حکیم نظامی، مجموعه ورزشی 

22 بهمن مراجعه کنند.

نمایشنامه »بازرس« در موسسه 
رویش مهر اجرا می شود

نمایشنامه »بازرس« به نویسندگی آنتونی شفر و کارگردانی 
میثم کیان، از امروز تا 23 تیر ماه در موسسه رویش مهر اجرا 
می شود. کارگردان این نمایشنامه خوانی در مورد جزئیات 
آن گفت: نمایشنامه  »بازرس« بیش از هر چیزی بر محور 
بازی می چرخد. بازی با عواطف، بازی با غرایز، بازی با زندگی 
و مرگ و بازی با نقطه ضعف ها که ریشه تمامی آنها را باید در 

رابطه میان حقارت و جنسیت جست وجو کرد.
میثم کیان تصریح کرد: بااینکه ســاختار  نمایشــنامه  تا 
حدود زیــادی به داســتان های معمایــی و جنایی پهلو 
می زند، ولی در بطــن خود دنیایی را خلــق  می کند که 
پر از نقطه ضعف های انســانی در روابط عاطفی اســت. 
این کارگردان در پایان یادآور شــد: یادمان باشــد که راه 
رهایی از بازی هایی ازاین دســت، چیزی جز خودشناسی 
 عمیــق و شــناخت از نقطه ضعف هــا و حقارت هــا

 نیســت. عالقه مندان برای دیدن این نمایشنامه خوانی 
می توانند از امروز تا23تیرماه رأس ساعت ۱۹، به موسسه 
فرهنگی هنری رویش مهر واقــع در خیابان چهارباغ باال، 
چهارراه نظر، کوچه مجید پور معراج، شــماره ۱۶، پالک 

۱0مراجعه کنند.

به میزبانی تاالر کوثر؛

کنسرت بزرگ ارکستر مهر 
برگزار می شود

تازه ترین تصاویر سریال پلیسی 
شفیعی رونمایی شد

پویشی در حمایت از خلیج گرگان

مجموعه تلویزیونی »نوار زرد« به کارگردانی »پوریا آذربایجانی« 
با حضور بازیگر جدید مراحل تصویربرداری خود را سپری می کند.

تصویربرداری این ســریال بــه کارگردانی پوریــا آذربایجانی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی از مرز 30درصد گذشت و گروه 
طی چند روز آینده به لوکیشنی واقع در شهرک اکباتان خواهند 

رفت.
همچنین به تازگی مجید مشــیری به این پروژه اضافه شده است. 
تاکنون امیر آقایی، محســن بهرامی، کمند امیرســلیمانی، امیر 
غفارمنش، نادر مشایخی و داریوش اسدزاده مقابل دوربین سریال 

»نوار زرد« حاضر شده اند.
ژانر سریال »نوار زرد« جنایی-پلیسی است که کریم لک زاده آن را 

در 20قسمت به نگارش در آورده است.
این مجموعه تلویزیونی محصول گروه فیلم ســریال شــبکه دو و 
موسسه ناجی هنر است و برای پخش در مهر ماه مصادف با هفته 

ناجا تهیه و تولید خواهد شد.

پرویز پرستویی، بازیگر فیلم های سینمایی کتاب قانون، من وزیبا، 
شوخی، روبان قرمز، مهر مادری، آژانس شیشه ای، لیلی با من است، 
دوئل و بید مجنون، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود در 
واکنش به وضعیت بحرانی خلیج گرگان،  پویشی با شعار»من خلیج 

گرگانم، نجاتم دهید«به  راه انداخت.
گفتنی است خلیج گرگان بزرگ ترین خلیج دریای خزر است که 
براثر پیشروی و گسترش شرقی رشته ساحلی شبه جزیره میانکاله 

در جنوب شرقی دریای خزر تشکیل شده  است.
خلیج گرگان در سال ۱354شمســی به عنوان نخستین مجموعه 
تاالب بین المللی جهان در فهرست تاالب های کنوانسیون رامسر به 
ثبت رسید و  تنها خلیج دریای خزر در محدوده جغرافیایی ایران و 

استان گلستان به شمار می رود.
 پرویز پرستویی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»هم وطنانم وضعیت خلیج گرگان بحرانیه و نیاز به حمایت دارد.«

حصر وراثت
4/417  محمود طالب فرد دارای شناسنامه شماره 1446 به شرح دادخواست به کالسه  
96/116  ح ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین طالب فرد شناسنامه 518 در تاریخ 89/4/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمود طالب فرد 
فرزند حسین به ش.ش 1446 متولد 1360 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 2- احمد 
طالب فرد فرزند حســین به ش.ش 80 متولد 1363 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
3- زهرا طالب فرد فرزند حسین به ش.ش 1445 متولد 1358 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی(  4- روح انگیز طالب فرد فرزند حســین به ش.ش 1444 متولد 1355 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( 5- فرنگیس طالب فرد فرزند حسین به ش.ش 1443 متولد 
1345 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- افروز نوروزی ایبلو فرزند فتح ا... به ش.ش 
130 متولد 1338 صادره از شیراز )همســر متوفی( والغیر 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: 107 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف دهاقان)205 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/418  منوچهر علی محمدیان موســی آبادی دارای شناسنامه شماره 29 به شرح 
دادخواست به کالسه  96/225  ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه رضائی موســی آبادی شناسنامه 
17 در تاریخ 1396/3/26 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه رجبی فرزند عباس به ش.ش 53 متولد 1320 
صادره از  دهاقان )مادر متوفــی( 2- منوچهر علی محمدیان موســی آبادی فرزند 
محمدعلی به ش.ش 29 متولد 1330 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 3- محمد علی 
محمدیان موسی آبادی فرزند منوچهر به ش.ش 60 متولد 1359 صادره از دهاقان 
)پسر متوفی( 4- زهرا علی محمدیان موسی آبادی فرزند منوچهر به ش.ش 51 متولد 
1354 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- زهره علی محمدیان موسی آبادی فرزند 
منوچهر به ش.ش 20201 متولد 1355 صادره از شهرضا )دختر متوفی( 6- فرشته 
علی محمدیان موســی آبادی فرزند منوچهر به ش.ش 85 متولــد 1363 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 106 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان

)216 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/426  حسینعلی براتی کهریزسنگی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست 
به کالســه  304/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضاقلی براتی کهریزسنگی به شناسنامه 171 در تاریخ 
1391/12/2 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- جالل براتی فرزند رضاقلی ش.ش 1100 )فرزند( 2- حیدرعلی 
براتی فرزند رضاقلی ش.ش 187 )فرزند( 3- حســینعلی براتی کهریزسنگی فرزند 
رضاقلی ش.ش 20 )فرزند( 4- عباســعلی براتی فرزند رضاقلی ش.ش 42 )فرزند( 
5- عصمت براتی کهریزسنگی فرزند رضاقلی ش.ش 5 )فرزند( 6-  زهرا براتی فرزند 
رضاقلی ش.ش 8 )فرزند( 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 4189 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک()161 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/427  نعمت اله عمادی دارای شناسنامه شماره 5370 به شرح دادخواست به کالسه  
311/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی عمادی به شناســنامه 2631 در تاریخ 1396/1/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حلیمه 
عمادی فرزند کاظم ش.ش 90 )همسر( 2- قدرت اله عمادی فرزند محمدعلی ش.ش 
623 )فرزند( 3- حســن عمادی فرزند محمدعلی ش.ش 1932 )فرزند( 4- نعمت اله 
عمادی فرزند محمدعلی ش.ش 5370 )فرزند( 5- عبدالمجید عمادی فرزند محمدعلی 
ش.ش 134 )فرزند( 6- حبیبه عمادی فرزند محمدعلــی ش.ش 389 )فرزند( 7- لیال 
عمادی فرزند محمدعلــی ش.ش 2102 )فرزند( 8- عزت عمــادی فرزند محمدعلی 
ش.ش 99 )فرزند( 9- مریم عمادی فرزند محمدعلی ش.ش 87 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 4196 شعبه 

7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )مجتمع شماره یک()184 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/428  حسینعلی براتی کهریزسنگی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست 

به کالسه  305/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بیگم کاوســی نجف آبادی به شناسنامه 15 در تاریخ 1390/6/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- رضاقلی براتی کهریزســنگی فرزند نوروزعلی ش.ش 171 )همسر( 2- جالل 
براتی فرزند رضاقلی ش.ش 1100 )فرزند( 3-  حیدرعلی براتی فرزند رضاقلی ش.ش 
187 )فرزند( 4- حســینعلی براتی کهریزســنگی فرزند رضاقلی ش.ش 20 )فرزند( 
5- عصمت براتی کهریزسنگی فرزند رضاقلی ش.ش 5 )فرزند(  6- عباسعلی براتی 
فرزند رضاقلی ش.ش 42 )فرزند( 7- زهرا براتی فرزند رضاقلی ش.ش 8 )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 باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 4190 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

)171 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/448  زکی حاجب نژاد دارای شناسنامه شماره 111 به شرح دادخواست به کالسه  
96/223  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کتایون حاجب نژاد به شناسنامه 105 در تاریخ 1392/11/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد حاجب 
نژاد فرزند زالی ش.ش 108 متولد 1333 صادره از شــیراز )پســر متوفی( 2- زکی 
حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 111 متولد 1339 صادره از شیراز )پسر متوفی(  3- 
ولی حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 110 متولد 1337 صادره از شیراز )پسر متوفی( 
4- مســعود حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 113 متولد 1342 صادره از شیراز )پسر 
متوفی( 5- سیروس حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 2 متولد 1349 صادره از شیراز 
)پسر متوفی( 6 - ســودابه حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 112 متولد 1341 صادره 
از شیراز )دختر متوفی( 7- ماهتاب حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 109 متولد 1335 
صادره از شیراز )دختر متوفی( 8- رودابه حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 182 متولد 
1346 صادره از شــیراز )دختر متوفی( 9- جهانتاب حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 
107 متولد 1324 صادره از شیراز )دختر متوفی( 10- منظر حاجب نژاد فرزند زالی 
ش.ش 12635 متولد 1355 صادره از سمیرم )دختر متوفی( . 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: 96/110 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان)257 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/449  زکی حاجب نژاد دارای شناسنامه شماره 111 به شرح دادخواست به کالسه  
96/222  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان زالی حاجب نژاد به شناسنامه 104 در تاریخ 1387/10/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- کتایون 
حاجب نژاد فرزند مرحوم کهیار ش.ش 105 متولد 1299 صادره از شــیراز )همسر 
متوفی( 2- محمد حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 108 متولد 1333 صادره از شیراز 
)پســر متوفی( 3- زکی حاجب نژاد فرزند زالــی ش.ش 111 متولد 1339 صادره از 
شیراز )پسر متوفی( 4- ولی حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 110 متولد 1337 صادره 
از شیراز )پسر متوفی( 5- مســعود حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 113 متولد 1342 
صادره از شیراز )پسر متوفی( 6- ســیروس حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 2 متولد 
1349 صادره از شیراز )پسر متوفی( 7- سودابه حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 112 
متولد 1341 صادره از شیراز )دختر متوفی(8- ماهتاب حاجب نژاد فرزند زالی ش.ش 
109 متولد 1335 صادره از شیراز )دختر متوفی( 9- رودابه حاجب نژاد فرزند زالی 
ش.ش 182 متولد 1346 صادره از شــیراز )دختر متوفی( 10- جهانتاب حاجب نژاد 
فرزند زالی ش.ش 107 متولد 1324 صادره از شیراز )دختر متوفی( 11- منظر حاجب 
نژاد فرزند زالی ش.ش 12635 متولد 1355 صادره از سمیرم )دختر متوفی( 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: 96/109 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان)272 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/512  فاطمه صادق عابدین دارای شناســنامه شــماره 146 به شرح دادخواست 
به کالســه  157/96 ش 1  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان حســین صادق عابدین به شناسنامه 73 در تاریخ 
1394/02/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمدرضا صادق عابدین فرزند حســین به شماره شناسنامه 
5665 پسر متوفی 2- زهره صادق عابدین فرزند حسین به شماره شناسنامه 7194 
دختر متوفی 3- فاطمه صادق عابدین فرزند حسین به شماره شناسنامه 146 دختر 
متوفی 4- نصرت صادق عابدین به شــماره شناســنامه 753 دختر متوفی و به جز 
نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی 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: 186 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نطنز

)مجتمع شماره یک()163 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/511 شماره: 315/94 ش 1 به موجب رای شــماره 37 تاریخ 96/1/31 حوزه اول 
شورای حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- علی 
اکبر 2- محمدعلی 3- عباسعلی 4- فاطمه 5- معصومه )فرزندان حسین(  6- پریگل 
 7- صغری 2 تا 5 ریســه 6- خزایی 7- ریســه همگی مجهول المکان محکوم اند به 
1- حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سهم االرث خود از پالک ثبتی 140-

77 دفتر 73 بخش 9 ثبتی واقع در روستای ریسه شهره به کوهکار باباولی )یک قطعه 
ملک کشاورزی( در حق محکوم له: بتول قاسمی رهنی فرزند احمد به نشانی تهران خ 
ستارخان خ باقرخان غربی پالک 90، 2- پرداخت هزینه اجرایی معادل نیم عشردولتی 
در حق صندوق دولت. )رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است( ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:185 شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک()216 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/535 کالســه پرونده: 960067 شــماره دادنامــه: 9609976794800405 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان خانم رضوان فاتحی 
به نشانی اصفهان خ اردیبهشت شمالی کوچه 53 پ 9/1 خواندگان: 1- آقای محسن 
مختاری کرچگانی 2- آقای احســان نصر اصفهانی هردو به نشانی مجهول المکان 
خواســته: مطالبه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خانم 
رضوان فاتحی به طرفیت 1- آقای محسن مختاری کرچگانی 2- آقای احسان نصر 
اصفهانی بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 
1- 762321- 96/1/25 ، 2- 762319 - 95/12/5 به عهده بانک صادرات )ذوب آهن( 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خواندگان به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315،310، ،309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ شــصت میلیون ریال 60/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/580/000  ریال به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چکها  لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکــزی در حق خواهان صــادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
 خواهد بود م الف: 11243 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره یک()297 کلمه، 2کادر(
ابالغ رای

4/536 کالســه پرونده: 960022 شــماره دادنامه: 9609976795800401 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان مهدی باباصفری 
با وکالت مصطفی ملکیان خوانده: یحیی حجازی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 5/200/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا در خصوص دادخواست مهدی باباصفری به طرفیت یحیی حجازی 
بخواسته مطالبه مبلغ 5/200/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 216994 به عهده 
بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315،310، 219 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 5/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 340/000 
ریال به عنوان خســارت دادرســی و حق الوکاله مطابق تعرفه به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 94/1/5 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 11218 شعبه 28 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()281 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
4/534 کالسه پرونده: 960029 شــماره دادنامه: 9609976793801197- 96/4/4 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 8 شورای حل اختالف خواهان: مصطفی محمدی فرزند 
عباس به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ ش حجازی کوی سعدی پشت عالمه طباطبایی 
پ 86 خوانده: ســجاد صادقی فرزند پرویز به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص 
دعوی آقای مصطفی محمدی به طرفیت آقای سجاد صادقی فرزند پرویز به خواسته 
مطالبه مبلغ 8/800/000 ریال وجه چک به شماره 929063 مورخ 89/10/30  به عهده 
بانک ملی ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی، 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیــه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 8/800/000  ریال بابت اصل خواســته 
و 108/000 تومان بابت هزینه دادرســی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 89/10/30 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 اتمــام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 
 11209 شعبه 8 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/429 کالسه پرونده: 951525 شــماره دادنامه: 96/3/8-9609976793500705 
مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید ذاکری به 
نشانی: اصفهان سه راه ســیمین خیابان جانبازان خیابان نیایش مجتمع کوثر کوثر 
4. خوانده: حسین نوروزی به نشــانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای سعید 
ذاکری به طرفیت آقای حسین نوروزی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 15/700/000 
ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، باتوجه به محتویات پرونده، 
کپی مصدق صورتحساب بانکی و شرح دادخواســت و اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخ 96/2/16 مبنی بر اینکه ضمانت وام اخذ شده توسط خوانده از بانک 
ملت را نموده و به جهت عدم پرداخت اقساط توسط خوانده از حساب اینجانب کسر 
اقساط گردیده اســت و مطالبه مبلغ مورد خواســته به انضمام هزینه های دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه را می نمایند و همچنین اســتعالم به عمل آمده از بانک ملت 
و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی و عدم ارســال الیحه دفاعیه لذا شورا 
دعوی خواهان را به نظر وارد و ثابت دانســته و به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/700/000 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 582/500 ریال بابت هزینه دادرســی و 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/12/10 لغایت زمان 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مدت واخواهی 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف: 10319 شعبه پنجم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623102056 ابالغنامــه:  شــماره   4 /539
9509983623100645 شماره بایگانی شعبه: 950754 خواهان زهرا عصاری تلک 
آبادی فرزند حسن با وکالت آقای رضا عابدی زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان 
رضا موحدی و غیره به خواسته ابطال سند رســمی 81875 و 85288 و سند رهنی 
81877 و 81884 و ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه9509983623100645 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1396/05/30 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 162 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان اردستان)175کلمه، 2 کادر(

تلویزیون

اینستاگردی

هیچ چیز به اندازه درک ذهن یک نمایشــنامه نویس سخت 
نیست. همزمانی رســتاخیز کلمه، تصویر، حرکت، نور، صدا 
و هزاران جزئیات دیگر اســت که یک نمایشنامه نویس را از 
دیگر انواع نویســنده ها متمایز می کند. برای مثال بین یک 
نویسنده و نمایشنامه نویس که هر دو توصیف غلت زدن یک 
مرد در رختخواب را برعهده دارند، نویسنده نهایتا می تواند 
رنگ مالفه، بالش و حال درونی مرد را توصیف  کند؛ اما ذهن 
یک نمایشنامه نویس در همین توصیف می تواند به جای یک 
تختخواب، شش مرد ایستاده را تصور کند که روی صورتشان 
بالش گرفته اند و مردی ایستاده در حال غلت زدن روی این 

بالش هاست!
این مثال، تنها یک گوشه از خالقیت به کار رفته در نمایشنامه 
»تتراکرومات« است که محمدجواد صرامی کارگردان موفق 
اصفهانی نویسندگی آن را بر عهده داشته و به تازگی تمرین 
اجرای آن را در پالتوی شماره یک فرشچیان به پایان رسانده 

است.
صرامی که پیش از این با گروه نمایشی»آوان«نمایش»چرخه 
سودایی«را با نگاهی نو به داستان هملت،در فرشچیان و بعد 
در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و جشنواره 
سراسری تئاتر تجربه با موفقیت روی صحنه برده بود، اکنون 
مشغول آماده سازی»تتراکرومات« برای اجرای عمومی آن 

در مرداد ماه است.

در حاشــیه تمرین تیم آوان بــا او درباره»تتراکرومات«به 
گفت وگو نشستیم که شرح آن را از نظر می گذرانید:

معنی واژه تتراکرومات چیست؟ 
تتراکرومات یک اختالل در چشــم انسان است که ما در این 
نمایش آن را در شخصیت »مکبث« ایجاد کرده ایم. »مکبث« 
یک نمایشنامه مشهور بوده و داستان آن روایتگر سپهساالری 
است که در اسکاتلند فتوحات زیادی داشته و توسط دانکن 
پادشاه، به سپهساالری کل سپاه منصوب می شود؛ اما همسر 
مکبث او را فریب می دهد تا برای کسب قدرت بیشتر پادشاه 
را بکشــد و مکبث فریب می خورد و چنین می کند و... ما در 
تتراکرومات، مکبث را در جایی کــه متعلق به جای خاصی 

نیست، روانکاوی می کنیم.
علت انتخاب این موضوع برای نوشــتن نمایشنامه 

چه بود؟ 
در تهران شــاهد بودم که نمایش های بســیار قوی و خوبی 
روی صحنه می رود که موضوع آن برداشت از نمایشنامه های 
بزرگ دنیاســت و بعد از شــرکت درکالس های نمایشنامه 
نویســی عهد کردم که من نیز سه نمایشــنامه را با این تم 
موضوعی در اصفهان اجرا کنم. سال گذشته نمایش »چرخه 
سودایی«را با برداشتی از هملت روی صحنه بردم و امسال نیز 
این نمایشنامه را بر اســاس مکبث اجرا می کنم. تم نمایش 
تتراکرومات عشق اســت، در نمایش چرخه سودایی نیز تم 

عشق بود و کار بعدی را هم به امید خدا با تم عشق می سازم. 
این نمایش برمبنای تصویرسازی و فیزیک بازیگر نوشته شده 
و همراه با دیالوگ ها فضا سازی دارد و موزیک نمایش نیز در 

کنار دیالوگ های شاعرانه به آن رنگ می دهد.
چه مقدار زمان را به نوشتن این نمایشنامه اختصاص 

دادید؟
از خرداد ۹5، هنگامی که تمرین های نمایش چرخه سودایی 
را شروع کردم نوشــتن تتراکرومات نیز آغاز شد. پیش تولید 
آن از بهمن شروع شد و 2 ماه را صرف انتخاب عوامل کردیم. 
در مجموع ۱20 نفر ثبت نام کردند که 50 نفر از آنها به مرحله 
دوم رسیدند و در مرحله سوم که تست روان شناسی بود ۹ نفر 

برای کار در گروه »آوان« )به معنی پیشرو( انتخاب شدند.
در مورد تیم حاضر که اجرای نمایش تتراکرومات را بر 

عهده دارند، بیشتر بگویید.
چهار نفر از کســانی که اکنون در این نمایــش ایفای نقش 
می کنند جلیل عالی پور، محمــد رادمهر، عاطفه غالمپور و 
سارا اشــتیاقی از بازیگران کارکرده هستند و ۹ نفر دیگر نیز 
همان اعضایی هستند که با تســت در گروه پذیرفته شدند. 
علی قزوینی، پویا امامی و سمانه قاســمی به عنوان دستیار 
کارگردان، مهرشــاد نیکو خواه به عنوان مدیر صحنه و مهال 

منصف به عنوان منشــی 
صحنــه در ایــن نمایش 
فعالیت دارند. فائزه کاظمی 
نیز به عنوان طراح صحنه و 
لباس در نمایش حضور دارد 
و بنده نیز در طراحی صحنه 
یاریگرشــان بوده ام،  جواد 
رضایی نیز ساخت موسیقی 

کار را بر عهده داشته است.
اجــرای  تاریــخ 
تتراکرومات مشــخص 

شده است؟ 
بلــه، ان شــاءا... از یکم تا 
پانزدهم مرداد ماه هر شب 
رأس ســاعت 20:30، این 
نمایش را که  همکاری آن 
بر عهــده مجتمع فرهنگی 
هنــری فرشــچیان بوده 
در همیــن مجتمــع اجرا 
می کنیــم و قصــد داریم 

 تتراکرومات را برای جشــنواره بین المللی تئاتر فجر آماده
 کنیم.

تتراکرومات 
یک اختالل

در چشم انسان است 
که ما در این

 نمایش آن را در 
شخصیت
 »مکبث«

 ایجاد
 کرده ایم

نمایشنامه نویس و کارگردان اصفهانی:

تتراکرومات، یک اختالل در چشم انسان است
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فناورانه

بر اساس گزارش پلیس ایالت نیومکزیکوی آمریکا، بلندگوی هوشمند خانگی 
نصب شده در یک منزل پس از وقوع درگیری شدید لفظی میان یک مرد و 

نامزدش به پلیس تلفن زد و جان دختری را نجات داد.
ادواردو باروس که با نامزدش درگیری لفظی پیدا کرده بود، در حالی که او را 
با تفنگ تهدید می کرد، از وی پرسید: آیا تو به پلیس زنگ زدی؟ بلندگوی 
هوشــمند خانگی بعد از دریافت این پیام، آن را درخواستی به منظور خبر 
کردن نیروهای امنیتی تفســیر کرد و به طور خودکار با شماره ۹۱۱ تماس 

گرفت. 
پلیس پس از حضور در محل درگیری این دو طرف، آنها را از هم جدا و باروس 
را دســتگیر کرد.اگر چه این بار بلندگوی هوشــمند خانگی که نام شرکت 
سازنده آن توسط پلیس اعالم نشده، تشــخیص درستی داده و جان انسانی 
را نجات داده، اما بلندگوهای هوشــمند گاهی در تشخیص درخواست های 
انسانی اشــتباه می کنند. از جمله بلندگوی هوشمند آمازون یک بار صدای 
مجری یک برنامه تلویزیونی را با صدای مالک خود اشتباه گرفت و محصولی 

را برای وی خریداری کرد.

 بلندگوی هوشمند
 جان یک زن آمریکایی را نجات داد

عرضه صفحه کلید کوچک نینتندو سوییچ

با خبر نشر بازی های MMORPG مثل Dragon Quest X در سپتامبر، 
سازندگان لوازم جانبی در حال ســاخت صفحه کلیدهای سازگار با نینتندو 

سوییچ هستند. 
شــرکتی به نام Cybergadget که در ژاپن واقع شــده است، به تازگی 
صفحه کلید جدیدی برای نینتندو سوییچ منتشر کرده است. هنوز مشخص 
نیست این محصول از چه نوع کیفیتی برخوردار هستند، اما خاطرات دوران 

Game Cube را زنده می کنند.
در بســته این صفحه کلید، کنترلر هــای Joy-Con نینتندو مشــاهده 
نمی شــوند، اما ظاهرا می توان آنها را به این صفحه کلیــد وصل کرد. وزن 
این صفحه کلید تنها ۲۵۰ گرم است و به نظر می رســد که نگه داشتن آن 

مشکل ساز نباشد.
ایده این طرح با طــرح صفحه کلیــد Hori که بــه Joy-Con ها وصل 
نمی شود، متفاوت اســت، اما از آنجایی که Dragon Quest X فقط در 
ژاپن منتشر می شود، مشخص نیســت که این صفحه کلید ها فقط در ژاپن 

منتشر می شوند یا به صورت بین المللی.

محققان یک  مربی هوشمند  مجهز به هوش مصنوعی ساخته اند که افراد را 
تشویق می کند  بیشتر ورزش  کنند.

 این مربی LifeBeam Vi نام گرفته است. »وی« در حقیقت یک هدست 
هوش مصنوعی اســت که تنها وظیفــه آن تبدیل صاحبش بــه یک دونده 
حرفه ای اســت.  این هدســت بلوتوثی که با صوت فعال می شــود، طوری 
طراحی شده تا مربی خصوصی کاربر خود باشد. در هدست یک بارومتر  وجود 
دارد که ارتفاع را می ســنجد. عالوه بر آن حســگر ضربان قلب، ژیروسکوپ 
و ســرعت ســنج نیز در آن قرار دارد  که گام های فرد و فعالیت های مختلف 
دیگر را ردیابی می کند. »وی« می تواند به ســواالت ساده فرد حین دویدن 
پاســخ دهد.   قبل از ورزش نیز وی وضعیت آب و هوا را بررســی می کند تا 
مشخص شــود فرد باید در آن روز در فضای سربسته یا سرباز بدود. همچنین  
باتوجه به اطالعات سالمتی و ســابقه ورزش کاربر برای او رژیم غذایی تعیین 
می کند؛ البته وی ویژگی های جالب دیگری نیــز دارد.  به عنوان مثال هرگاه 
 احساس کند سرعت کاربر هنگام دو کم شــده، جمالت تشویق آمیزی به او 

می گوید.  

علمپژوهی

ســازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی)دارپا( 
وابســته به وزارت دفاع آمریکا از انتخــاب ۵ داوطلب 
 برای اجرای برنامه ای موســوم بــه NESD خبر داده

است.
در قالب این برنامه، موسوم به طراحی سیستم مهندسی 
عصبی که با همکاری دانشــگاه های براون، کالیفرنیا، 
کلمبیا و چند مجموعه پژوهشی و تحقیقاتی دیگر اجرا 
می شــود، یک سیســتم رایانه ای قابل کاشت در مغز 
انسان ابداع می شود که برقراری ارتباط بین مغز و جهان 

دیجیتال را تسهیل می کند.
 wetware این رابط کاربری بین مغــز و رایانه ها که
نام گرفته، قادر به تبدیل ســیگنال های شــیمیایی و 
الکتریکی از مغز و تبدیل آنها بــه داده های قابل درک 
برای رایانه ها و دیگر سیستم های الکتریکی است. دارپا 
بودجه ای چند میلیون دالری را به اجرای طرح یاد شده 

اختصاص داده است.
 رابط یاد شــده بعد از تکمیل، برای برقــراری ارتباط 
همزمان حداکثر ۱۰۰ میلیون یاخته عصبی در مغز با 
رایانه ها، قابل استفاده خواهد بود؛ البته با توجه به وجود 
۸۶ میلیارد یاخته عصبی در مغز انسان، این رقم ناچیز 

تلقی می شود.
در مرحله اول اجرای این طرح، نرم افزار و سخت افزار 
مورد نیاز برای برقراری ارتباط میان مغز و رایانه ها ابداع 
خواهد شد. پیش بینی می شــود این کار یک سال به 
طول بینجامد. در مرحلــه دوم برای پاالیش و کوچک 
سازی ابعاد این فناوری تالش می شود تا جاگذاری آن 

در مغز تسهیل شود.
نتیجه نهایــی اجرای این طــرح ابداع رابــط کاربری 
بیوالکتریکی خواهد بود که به رایانه ها کمک می کند 
آنچه که مغز انسان می بیند را ببینند و آنها را به صورت 

ویدئویی پخش کنند.
 تکمیل این فنــاوری کمک شــایانی به افــراد نابینا 
 نیز خواهد کــرد تا درک بهتری از جهــان اطراف پیدا 
 کنند. زیرا ساخت چشم مصنوعی مجهز به حسگرهای 
 بصری قابــل اتصال بــه مغز نیــز در طرح یاد شــده 

پیش بینی شده است. 
اجرای این طرح جنبه های پزشکی هم دارد و با استفاده 
از الکترودهای متصل شونده به مغز می توان به قربانیان 
حمالت و سکته های مغزی کمک کرد تا توان تکلم خود 

را مجددا به دست آورند.

تسال،بزرگترینباتریلیتیوم-یوندنیارامیسازد
ایالن ماسک اعالم کرده است که بانکی از باتری های لیتیوم-یون را با ظرفیت کلی ۱۲۹ مگاوات 
ساعت راه اندازی خواهد کرد و بزرگ ترین باتری لیتیوم-یون جهان، یک باتری شبکه ای بزرگ را 
خواهد ساخت. به نظر می رسد تحقق این امر، تحولی جدید در عرصه آی.تی محسوب می  شود.

 مربی هوشمند ورزش هم 
از راه رسید

هوش سنج

یک ماه 3۱ روزه را در نظر بگیرید. احتمال اینکه در این 
ماه، ۵ روز یکشنبه داشته باشیم، چقدر است؟

پاسخ عدد ۱3۵ است. گرچه این ســوال بسیار ساده 
است ولی به تشریح پاسخ می پردازیم: با توجه به صورت 
 ســوال و برای مجموع ۱۰ عدد طبیعی متوالی داریم: 
   +  )4+n(   +  )3+n(   +  )۲+n(   +  )۱+S = n (+  )n(
 =  )۹+n(   +  )۸+n(   +  )7+n(   +  )۶+n(   +  )۵+n(

  4۵ + 10n
و مجموع ۹ عدد متوالی دیگر با توجه به شرایط مسئله 

به شکل زیر خواهد بود:
  )۶+n(   +  )۵+n(   +  )4+n(   +  )3+n(   +  )۲+S( = )n(
  ۵4 + 9n =  )۱۰+n(   +  )۹+n(   +  )۸+n(   +  )7+n(   +
 >= ۵4 + 9n = 4۵ + 10n :و در نتیجه خواهیم داشت

۱3۵=S >= ۹=n
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شکی نیســت که با »مدیریت« حافظه می توان مشکل 
کمبود فضا را به میزان زیادی کاهش داد و خوشــبختانه 
برای پلتفورمی مثل اندروید صدها ابزار مخصوص این کار 
وجود دارد. Storage Analyser یکی از آنهاســت که 
وضعیت حافظه داخلــی،  SD و حتی درایوهای خارجی 
متصل شده به موبایل را در قالب ساده تصویری به اطالع 

شما می رساند.
Storage Analyser پس از نصب، با ســرعتی بسیار 
باالتر از ابزار پیش فرض اندروید حافظه داخلی و SD شما 
را اسکن کرده و نتایج را به شکل بسیار منظم و تفکیک شده 
به نمایش می گذارد. مثال برای حافظه داخلی، دقیقا به شما 
می گوید که چند گیگابایت و چند درصد از فضا اشــغال 
 Storage شده و چقدر خالی مانده است، اما مزیت بزرگ
Analyser اینجاست که عالوه بر اینها برایتان مشخص 
می کند که چقدر از حجم فایل های ذخیره شــده قابل 

دسترسی هستند و به چه میزان از آنها نمی توان دسترسی 
داشــت. با این اپلیکیشــن حتی مقدار فضای تلف شده 
 در حافظه را هم به طور درصدی مشــاهده خواهید کرد.

Storage Analyser نتایــج آنالیــز حافظــه را در 
قالب نمودارهای ســتونی و دایره ای هــم به نمایش می 
گذارد. ایــن خصوصیت فوق العاده کاربــردی باعث می 
شــود که با یک نگاه چشــمی مختصر درجا بفهمید که 
کدام فایل ها یا کدام اپلیکیشــن ها بیشــترین فضا را به 
اشــغال درآورده اند کــه البته معموال متهــم ردیف اول 
این اشــغال فضا در موبایل اکثر ایرانی ها تلگرام اســت.

 Storage Analyser خوشــبختانه از همان محیــط
می توانید تک تک این فایل های حجیــم یا اضافی را به 
 آسانی یک اشــاره پاک کنید. Storage Analyser را 
 می توانیــد به رایــگان و بــا اســتفاده از ایــن لینک

  goo.gl/JviL44 برای اندروید دانلود کنید. 
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفیاپStorageAnalyser؛

مدیریت آسان حافظه داخلی و SD در اندروید

گوگل سایت های با محتوای دزدی 
را نمایش می دهد

برخالف قراردادی که گوگل برای حذف لینک سایت های تورنت 
امضا کرده، اما اکنون با وارد کردن عبارت سایت های تورنت، می توان 

آنها را در صدر فهرست جست وجوی گوگل مشاهده کرد.
موتور جست وجوی گوگل اکنون چند سایت تورنت را در فهرست 
جست وجوهای خود نشان می دهد. این درحالی است که این موتور 
جست وجو با صنعت سرگرمی همکاری طوالنی مدتی برای حذف 

لینک هایی دارد  که ناقض قانون کپی رایت هستند.
اصوال سایت های تورنت به طور غیر قانونی فایل های کتاب، فیلم ، 
موسیقی و غیره را در اختیار  کاربران قرار می دهد و قانون کپی رایت 
 torrent را نقض می کنند. اکنون کاربران بــا وارد کردن  عبارت
sites  یا best torrent sites با بیش از ۱۲ سایت تورنت از جمله 
Pirate Bay و Torrent Project در صدر جست وجوها روبه رو 
می شوند.  گوگل و مایکروسافت در اوایل سال جاری قراردادی را در 
انگلیس برای مبارزه با دزدی  محتوا امضا کردند و براساس آن لینک 

وب سایت هایی با محتوای سرقت شده را حذف می کنند.
به هرحال نخســتین بار  وب ســایت Torrent Freak این روند 
را مشاهده کرد و مشخص نیســت از چه مدت زمانی گوگل نتایج 

جست وجو برای سایت های تورنت را نمایش می دهد.
البته از آنجایی که نتایج جســت وجو توســط یک الگوریتم تولید 
می شــود، بعید به نظر می رســد که گوگل به طور عمدی این نوع 

اطالعات را در صدر نشان دهد.

»ال جی Q6 « به صورت رسمی 
معرفی شد   

 ،Q6 پس از انتشار چندین شایعه و درز اخبار مختلف درباره ال جی
این کمپانی کره ای باالخره به صورت رسمی از ال جی Q6 رونمایی 
 Q کرد. بنابر گفته ال جی این مدل اولین عضو از خانواده میان رده
 Q6 است که به زودی روانه بازار خواهد شد. مهم ترین ویژگی ال جی
را می توان مجهز شدن به نمایشگر فول ویژن با نسبت تصویر ۱۸ به ۹ 
دانست که می تواند تجربه بهتری را از پخش ویدئو برای کاربر تداعی 
کند؛ همچنین این اســمارت فون اولین دستگاه در سبک طراحی 
بدون حاشیه در رده میانی بازار اســت که با قیمتی مناسب عرضه 
خواهد شد. از جمله مشخصات ال جی Q6 می توان به نمایشگر۵/۵ 
اینچی با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ پیکسل اشاره کرد. این هندست 
از چیپست اســنپدراگون 43۵ اســتفاده می کند که شامل یک 
پردازنده ۸ هسته ای و گرافیک آدرنو ۵۰۵ است. ال جی Q6 در سه 
نسخه عرضه خواهد شد، قدرتمندترین نسخه از 4 گیگابایت رم و 
 Ice ۶4 گیگابایت حافظه داخلی اســتفاده می کند و در رنگ های
Platinum، Astro Black و Marine Blue موجود خواهد بود. 
نسخه دوم از 3 گیگابایت رم و 3۲ گیگابایت حافظه داخلی استفاده 
 Astro Black، Ice Platinum، Mystic می کند و در رنگ های
White و Terra Gold عرضه می شــود و در نهایت ضعیف ترین 
نســخه که به ۲ گیگابایت رم و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی مجهز 
 Terra و Astro Black، Ice Platinum شده است در رنگ های

Gold عرضه خواهد شد.

ایرانی ها بهار امسال 2۹8میلیون 
دقیقه مکالمات بین المللی داشتند

مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شــبکه شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت اعالم کرد: هموطنــان در بهار امســال ۲۹۸ میلیون 
دقیقه مکالمات بین المللی داشتند. سهراب آغ بیات گفت: شرکت 
ارتباطات زیرساخت در سه ماه نخست سال ۹۶، موفق به برقراری 

۲۹۸ میلیون دقیقه ارتباط بین الملل هموطنان شد.
وی ادامه داد: برقراری این حجم مکالمه در ســال گذشته با تالش 
بی وقفه مدیران و کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و از طریق 
درگاه های بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با تمامی مقاصد 

بین المللی امکان پذیر شده  است.
مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شــبکه شــرکت ارتباطات 
زیرساخت توضیح داد: از این میزان مکالمات سهم ترافیک صادره 
از ایران به مقاصد بین الملل ۱۹۵ میلیــون دقیقه و ترافیک وارده 
به ایران  ۱۰3 میلیون دقیقه اســت. آغ  بیات گفت: کشــورهای 
افغانستان، امارات، عراق، پاکســتان ترکیه، آمریکا، آلمان، کانادا، 
چین، انگلستان در زمره پرترافیک ترین مقاصد ارتباطی بوده اند. 
مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شــبکه شــرکت ارتباطات 
زیرساخت تصریح کرد: این حجم مکالمه توسط تجهیزات مداری و 
 ASR شرکت زیرساخت برقرار شده و متوسط شاخص کیفی voip

ترافیک صادره بین الملل در  این مدت، ۲۵ درصد بوده است .

ویژگی جدید نسخه 7.1 اندروید نوقا 
برای خروج از اپلیکیشن های آلوده

احتماال برای شــما هم پیش آمده که در بعضی مواقع، قصد خروج 
از اپلیکیشن خاصی را داشته اید، اما به دالیل مختلفی )که یکی از 
آنها می تواند وجود بدافزار در اپلیکیشن مذکور باشد( دستورتان به 
موقع انجام نشده و شما نیز دکمه بازگشت را به امید تاثیر بیشتر، 

مکررا فشار داده اید.
برای فعال ســازی Panic Detection، باید دکمه بازگشــت را 

حداقل 4 بار و با فواصل زمانی ۰.3 ثانیه ای لمس کنید.
شرکت گوگل با توجه به مسئله مورد اشاره، ویژگی کاربردی و جالبی 
را در آخرین نسخه از به روزرســانی اندروید معرفی کرده که کمتر 
 Panic« مورد توجه کاربران قرار گرفته اســت. قابلیت جدید که
Detection« نام دارد، در صورت لمس دکمه بازگشت بیش از 4 
بار و در فواصل زمانی ۰.3 ثانیه ای فعال می شود. پس از فعال شدن 
ویژگی مذکور، بالفاصله اپلیکیشن مشکل ساز بسته شده و کاربر به 

صفحه اصلی هدایت می شود.
قابلیت مورد بحــث زمانی کارایی خود را نشــان می دهد که یک 
اپلیکیشــن آلوده، به کاربر اجازه خروج نــداده و مالک تلفن نیز با 
سرعت باالیی دکمه بازگشت را فشار می دهد. در چنین شرایطی 
سیستم عامل مشکل کاربر را تشخیص داده و با دور زدن اپلیکیشن، 

عملکرد آن را متوقف می کند.
البته همان طور که قبال گفته شــد، در حال حاضر فقط ۰/۹درصد 
از تلفن های اندرویدی به نسخه 7/۱ سیستم عامل موبایل گوگل 
مجهز شده اند و این مســئله، خیل عظیمی از کاربران را از ویژگی 

جدید محروم می کند.
در نهایت باید منتظر بود و دید که آیا شــرکت ساکن مانتین ویو 
قابلیــت Panic Detection را بــه صور آپدیــت امنیتی برای 
نســخه های دیگر نیز عرضه می کند یا کاربران باید منتظر عرضه 

آخرین نسخه از اندروید برای اسمارت فون های خود باشند.

فراخوانآزمایشدرآمریکا؛

 کاشت رایانه در مغز 
برای ارتباط با دنیای دیجیتال

وسایلنقلیهآیندهبهچهشکلخواهندبود؟
شرکت»هانکوکتایر«بهتازگیرقابتیرابرگزیدهاستکهدرآنطرحهایخالقانهآیندهگراازهاوربوردهایمغناطیسیتااتوبوسهایخودرانبهچالشکشیدهشدهاند.

اینشرکتمعتقداستکهاینطرحهایکروزیبهواقعیتمیپیوندند.
دراینمسابقه،34اثربهانجمنبینالمللیطراحیاینکمپانیارسالشدکهازاینمیان،پنجبرندهانتخابشدهاست.ایدههاوربوردمغناطیسیبهوسیلهنقلیههای
فیلمهایعلمیتخیلیشباهتدارد،امایککمپانیتولیدتایرمعتقداستکهوسایلآیندهممکناستروزیبهواقعیتتبدیلشوند.هانکوکتایرانتظارداردکهاز

طریقبرگزاریچنینانجمنیبتواندهمکاریهایبیشتریرابارهبرانفناوریداشتهباشد.

طرح منتخب بعدی، »Shiftrac« است که شامل چرخی است که 
به طور ویژه برای خودروهای پلیس طراحی شده است. این تایر به 
خودرو امکان می دهد که به سرعت نسبت به تغییر خطوط بزرگراه 
اقدام کند و به راحتی براساس اصل کج شدگی که چرخ را رو به خارج 

هل می دهد، از کناره ها دور بزند.
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طرح »Magfloat« از دیگر طرح های برگزیده ای است که شباهت 
زیادی به اسکیت بورد دارد، اما در آن به جای استفاده از چرخ، از اصل 
چرخش و توسعه میدان مغناطیسی استفاده می شود. این امکان به 
کاربر اجازه می دهد که به راحتی با سرعت بیش از ۲۰ کیلومتر در 

ساعت حرکت کند.
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اولین برنده آثار ارسالی، »تک چرخ Flexup« است که به 
راحتی حتی می تواند روی پله ها هم حرکت کند. این چرخ 
از هم باز می شــود و از طریق عاج های تقسیم شده، به هم 
فشرده می شــود و مانند حرکت کج کردن بدن در ورزش 

اسکی، از پله ها باال و پایین برود.

Flexup

چهارمین طرح برنده »Autobine« اســت که یک طرح 
مفهومی اتوبوس خودران اســت. بدنه اصلی این اتوبوس 
مانند آکاردئون باز و جمع می شــود. تایرهای این اتوبوس 
نیز به صورت خــودکار با توجه به تعداد مســافر، اضافه و 

جدا می شود.

Autobine

همکاری علمی و فناوری با ایرانیان خارج از کشــور منجر به 
شروع به کار 7۱۰ ایرانی دانشگاه های خارجی، در کشور شده 
همچنین چندین شرکت فناوری توسط این افراد راه اندازی 

شده است.
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور اعالم کرد: تجربه موفق 
طراحی و اجرای برنامه »همکاری با متخصصان و دانشمندان 
ایرانی غیرمقیم« و همچنین شکل گیری زیرساختی مناسب 
و سریع با هدف اســتفاده از ظرفیت و توان علمی و فناوری 
متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه های مختلف تخصصی 

با مشارکت بیش از 4۰ دانشــگاه، پژوهشگاه و مرکز علمی و 
فناوری برجسته داخلی به عنوان پایگاه های تخصصی همکار 

از چند سال گذشته شروع شده است.
این همکاری منجر به بازگشــت و شــروع به کار 7۱۰ نفر از 
محققان و متخصصان ایرانی دانشگاه های برتر دنیا )اکثریت 
از کشــورهای آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی( در ۲۸ ماه 
گذشته در قالب  مدل های مختلف همکاری )پسادکتری، نظام 
وظیفه تخصصی، جذب هیئت علمی، شرکت های دانش بنیان 
و اساتید مدعو( شده و پیش  بینی می  شود با توجه به موفقیت 
نسبی این طرح و کسب اعتبار الزم در میان متخصصان ایرانی 
خارج از کشــور و مراکز علمی و فناوری برجسته داخلی این 

روند افزایش یابد.

 در مدت زمان کوتــاه اجرای این طرح بیش از 4۰ شــرکت 
 فنــاور در حوزه های مختلف تخصصی توســط ایــن افراد 
 تاســیس و منجــر بــه ایجــاد اشــتغال بــرای تعــداد 
زیادی از دانشجویان و فارغ التحصیالن مستعد داخلی شده 

است.
همچنین تعدادی از آزمایشگاه ها و مراکز رشد در دانشگاه ها 
با همکاری آنها راه اندازی و محصوالت جدید با پتنت آمریکا 
و اروپا ثبت شــده اســت که ادامه این روند منجر به ارتقای 
ســطح کیفی مراکز علمی و فناوری داخلی و افزایش سطح 
ارتباطات بین المللی این مراکز با دانشــگاه ها و موسســات 
 علمی محل فعالیــت متخصصان ایرانی در خارج از کشــور 

خواهد شد.

معاونتعلمیوفناوریرییسجمهور:

71۰محقق ایرانی به کشور بازگشتند
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مفاد آرا )نوبت دوم(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

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

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
1- رای شــماره 1623 مــورخ 93/12/09 خانم زهرا شــفیعی خوزانی  فرزند 
باقر  بشماره کالســه 2640 و به شماره شناســنامه 200 صادره به شماره ملی 
1141648849 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 146/93 مترمربع از پالک 779 فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی  212584 مورخ 91/05/24 

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

2- رای شــماره 1622 مورخ 93/12/09 خانم ماه منیر زراعت کار  فرزند حسن  
بشماره کالسه 2635 و به شماره شناســنامه 1270153293 صادره به شماره 
ملی 1270153293 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 146/93 مترمربع از پالک 779 فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی  212584 مورخ 91/05/24 

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

3- رای شــماره 6751 مــورخ 95/11/29 آقای کرامت فتحــی خوزانی  فرزند 
تقی  بشماره کالســه 1331 و به شماره شناســنامه 101 صادره به شماره ملی 
1141524252 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 300 مترمربع از 
پالک 35 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 305 دفتر 224  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
4- رای شــماره 7878 مورخ 95/12/22 خانم مهری نقدی فرزند باقر  بشماره 
کالسه 6944 و به شماره شناسنامه 3216 صادره به شماره ملی 1141200813 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 206/44 مترمربع از 
پالک 212 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100299 مورخ 78/08/06 دفترخانه 73 ثبت در 

صفحه 382 دفتر 40 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 7879 مورخ 95/12/22 آقای سعیدرضا نقدی ورنوسفادرانی فرزند 
نعمت اهلل  بشماره کالسه 6945 و به شماره شناســنامه 1067 صادره به شماره 
ملی 1141110261 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
206/44 مترمربع از پالک 212 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 382 دفتر 40 سند 

82455 مورخ 73/08/29 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 1047 مورخ 96/01/31 خانم هاجر صرامی فروشــانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1242 و به شماره شناســنامه 623 صادره به شماره ملی 
1141276658 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
246/30 مترمربع از پالک 1341 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمد 
علی وهابی ارائه قولنامه ثبت در صفحــه 38 دفتر 686  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 1046 مورخ 96/01/31 آقای محمد علی وهابی فروشانی  فرزند 
نوراهلل  بشماره کالسه 1240 و به شماره شناسنامه 20471 صادره به شماره ملی 
1140204262 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
246/30 مترمربع از پالک 1341 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 38 دفتر 686   

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

8- رای شماره 0813 مورخ 96/01/27 آقای محمد علی وهابی فروشانی  فرزند 
نوراهلل  بشماره کالسه 1243 و به شماره شناسنامه 20471 صادره به شماره ملی 
1140204262 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
159/90 مترمربع از پالک 71 فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11074 مورخ 92/12/04 دفترخانه 

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

9- رای شــماره 0814 مورخ 96/01/27 خانم هاجر صرامی فروشــانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1241 و به شماره شناســنامه 623 صادره به شماره ملی 
1141276658 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
159/90 مترمربع از پالک 71 فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11074 مورخ 92/12/04 دفترخانه 

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

10- رای شماره 2782 مورخ 96/03/11 خانم الهام حاجی هاشمی ورنوسفادرانی  
فرزند اکبر  بشماره کالسه 1468 و به شماره شناسنامه 22541 صادره به شماره 
ملی 1140224980 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 8209 مورخ 

90/05/04 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 2779 مورخ 96/03/11 خانم فاطمه هاشم زاده  خوزانی  فرزند 
علی اکبر  بشماره کالسه 1469 و به شماره شناسنامه 1130049183 صادره به 
شماره ملی 1130049183 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 91510 مورخ 

92/04/10 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 2870 مورخ 96/03/11 آقای فضل اهلل رضایی خوزانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1467 و به شماره شناسنامه 24470 صادره به شماره 
ملی 1140236318 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 
رمضانعلی رضایی و بتول فرهادی سند 73177 مورخ 88/09/12 دفترخانه 46 

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

13- رای شــماره 2781 مورخ 96/03/11 آقای محمود رضایی خوزانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1466 و به شماره شناسنامه 1575 صادره به شماره ملی 
1141324733 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر  مع الواسطه از مالک رسمی بتول 
فرهادی و رمضانعلی رضایی سند 73177 مورخ 88/09/12 دفترخانه 46 مالحظه 

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

14- رای شــماره 2266 مورخ 96/02/30 آقای محمد مهدی رستم پور  فرزند 
محمد علی  بشماره کالسه 0075 و به شماره شناسنامه 2939 صادره به شماره 
ملی 1141338408 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
164/24 مترمربع از پالک 167 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 67493 مورخ 95/12/21 

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

15- رای شماره 2265 مورخ 96/02/30 خانم زهرا چراغی  فرزند محمد حسین  
بشماره کالسه 0078 و به شماره شناســنامه 1130124541 صادره به شماره 
ملی 1130124541 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
164/24 مترمربع از پالک 167 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 67493 مورخ 95/12/21 

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

16- رای شماره 2267 مورخ 96/02/30 خانم طیبه محمدیان فروشانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0089 و به شماره شناسنامه 10591 صادره به شماره 
ملی 1140482130 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
164/24 مترمربع از پالک 167 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 67493 مورخ 95/12/21 

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

17- رای شــماره 7938 مورخ 95/12/22 خانــم زهرا کمالــی اندانی  فرزند 
عبدالوهاب  بشماره کالسه 2008 و به شماره شناسنامه 6 صادره به شماره ملی 
1141622181 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
117/50 مترمربع از پالک 697 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 131 دفتر 342  

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

18- رای شماره 7937 مورخ 95/12/22 آقای محمد علی عمادی اندانی  فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 2007 و به شماره شناسنامه 198 صادره به شماره ملی 
1284116107 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
117/50 مترمربع از پالک 697 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 571 دفتر 506  

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

19- رای شماره 2261 مورخ 96/02/30 آقای اسماعیل فخاری اسفریزی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 2562 و به شماره شناسنامه 2452 صادره به شماره ملی 
1141295261 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
165 مترمربع از پالک 98  اصلی واقع در اسفریز بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی لطف اله فخاری سند 24667 مورخ 50/07/19 

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

20- رای شــماره 2260 مورخ 96/02/30 خانم فاطمه صغری دری اسفریزی  
فرزند محمود  بشماره کالسه 2561 و به شماره شناسنامه 2057 صادره به شماره 
ملی 1141329573 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 165 مترمربع از پالک 98  اصلی واقع در اسفریز بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی لطف اهلل فخاریان سند 24667 

مورخ 50/07/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 8097 مورخ 95/12/24 خانم آمنه انتظــاری خوزانی  فرزند 
عزیزاله  بشماره کالسه 1416 و به شماره شناسنامه 2313 صادره به شماره ملی 
1141225824 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/35 مترمربع از پالک 525 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 66926 مورخ 95/10/28 دفترخانه 172  مالحظه 

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

22- رای شــماره 8098 مورخ 95/12/24 آقای یداهلل رحیمــی اندانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1417 و به شماره شناسنامه 389 صادره به شماره ملی 
1141103508 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/35 مترمربع از پالک 525 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 66925 مورخ 95/10/28 دفترخانه 172  مالحظه 

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

23- رای شــماره 8264 مورخ 95/12/28 خانم زهرا پریشانی فروشانی  فرزند 
احمدرضا  بشماره کالسه 0883 و به شــماره شناسنامه 2919 صادره به شماره 
ملی 1141231883 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 156/72 مترمربع از پالک 236 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 10061 مورخ 

92/12/17 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 8263 مورخ 95/12/28 آقای رضا پریشــانی فروشانی  فرزند 
وهاب  بشماره کالسه 0884 و به شماره شناســنامه 644 صادره به شماره ملی 
1141709791 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مســاحت 156/72 مترمربع از پالک 236 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 10061 مورخ 

92/12/17 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2183 مورخ 96/02/29 خانم فاطمه ماهوش فرزند حســین  
بشماره کالســه 1472 و به شــماره شناســنامه 185 صادره به شــماره ملی 
1140928791 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
275 مترمربع از پالک 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26578 مورخ 76/10/02 ثبت در 
صفحه 395 دفتر 286 و سند 26577 مورخ 76/0210  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 2700 مورخ 96/03/09 آقای عباس هوزاده فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0192 و به شماره شناســنامه 35 صادره به شماره ملی 1142168409 
نسبت به 8 حبه از 72 حبه یکباب زمین زراعی به مساحت 2910/84 مترمربع 
از پالک 1594 فرعی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه عادی از مالک رسمی رسمی خانم آقا خادمی  

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

27- رای شــماره 2699 مورخ 96/03/09 آقای رجبعلی هــوزاده فرزند عباس  
بشماره کالســه 0975 و به شــماره شناســنامه 1077 صادره به شماره ملی 
1140847661 نســبت به 64  حبه از 72 حبه یکباب زمین زراعی به مساحت 
2910/84 مترمربع از پالک 1594 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه عادی از مالک رسمی رسمی 

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

28- رای شــماره 2322 مورخ 96/02/30 خانم عالمه زه تــاب خوزانی   فرزند 
فتح اله   بشــماره کالســه 1697 و به شماره شناســنامه 311 صادره به شماره 
ملی 1141406977 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 136/46 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در 
صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8526  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 2321 مورخ 96/02/30 آقای مرتضی زهتاب خوزانی   فرزند 

فتح اله   بشماره کالسه 1692 و به شماره شناســنامه 43 صادره به شماره ملی 
1141505509 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی 
به مساحت 136/46 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای 
بوســتان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

الکترونیکی 8525  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 2317 مورخ 96/02/30 خانم فاطمه  زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1693 و به شماره شناســنامه 11168 صادره به شماره 
ملی 1140364693 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 138/53 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در 
صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8521  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 2318 مورخ 96/02/30 آقای حبیب اله زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشــماره کالســه 1694 و به شماره شناســنامه 150 صادره به شماره 
ملی 1141473461 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 138/53 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در 
صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8522  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 2319 مورخ 96/02/30 آقای حبیب اله  زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1695 و به شماره شناســنامه 15 صادره به شماره ملی 
1141473461 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
175/75 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم 
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 8522  

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

33- رای شــماره 2323 مورخ 96/02/30 آقای مرتضی  زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1691 و به شماره شناســنامه 43 صادره به شماره ملی 
1141505509 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 187 
مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 8525  مالحظه 

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

34- رای شــماره 2320 مورخ 96/02/30 آقای مصطفی زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1696 و به شــماره شناسنامه 127 صادره به شماره ملی 
1141524511 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
188/54 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم 
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 8523  

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

35- رای شــماره 0999 مورخ 96/01/30 خانم خدیجه ثنایی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن   بشــماره کالسه 1203 و به شماره شناســنامه 14543 صادره به 
شماره ملی 1140144189 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت 
به مساحت 323/80 مترمربع از پالک 70 فرعی از 118  اصلی واقع در صحرای 
قلعه زنگی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 218 دفتر 99 سند 18051 مورخ 95/03/29 دفترخانه 322  مالحظه و 

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

36- رای شماره 2619 مورخ 96/03/06 خانم مریم سعیدی ورنوسفادرانی  فرزند 
عباس   بشماره کالسه 0044 و به شــماره شناسنامه 827 صادره به شماره ملی 
1141210924 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه سنگبری 
به مســاحت 3383/33 مترمربع از پالک 57 فرعی از 157  اصلی واقع در علی 
آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 53 دفتر 657  

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

37- رای شــماره 2618 مــورخ 96/03/06 اقای حمیدرضا مختــاری  فرزند 
نوراهلل   بشماره کالسه 0041 و به شماره شناســنامه 206 صادره به شماره ملی 
1141058049 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری به 
مســاحت 3383/33 مترمربع از پالک 57 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 362 دفتر 374  

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

38- رای شماره 2625 مورخ 96/03/06 خانم ثریا قاسمی  فرزند رحیم   بشماره 
کالسه 0045 و به شماره شناسنامه 15484 صادره به شماره ملی 1140153625 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری به مساحت 3383/33 
مترمربع از پالک 57 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی مریم سعیدی و حمید رضا 
مختاری ثبت رد صفحه 53 دفتر 657 و ثبت در صفحه 362 دفتر 374  مالحظه 

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

39- رای شــماره 6769 مورخ 95/11/29 خانم اعظم کاظمی فروشانی  فرزند 
محمدعلی   بشماره کالسه 0455 و به شــماره شناسنامه 218 صادره به شماره 
ملی 1141630117 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
300 مترمربع از پالک 279 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 398 دفتر 213 سند 67103 مورخ 

71/12/22 دفترخانه 9  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 6768 مورخ 95/11/29 آقای مرتضی صرامی فروشانی  فرزند 
یداله   بشماره کالسه 0456 و به شماره شناســنامه 145 صادره به شماره ملی 
1141600331 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
300 مترمربع از پالک 279 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 398 دفتر 213 سند 67103 مورخ 

71/12/22 دفترخانه 9  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 2150 مورخ 96/02/29 آقای هادی صادقی  فرزند علی   بشماره 
کالسه 0456 و به شماره شناسنامه 3031 صادره به شماره ملی 1141198967 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 253 مترمربع از 
پالک 259 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان سهم خوزان   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 442 دفتر 216 مالحظه 

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

42- رای شماره 2151 مورخ 96/02/29 خانم نرگس شفیعی دستگردی  فرزند 
قدیرعلی   بشماره کالسه 0455 و به شــماره شناسنامه 1620 صادره به شماره 
ملی 1141218852 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
253 مترمربع از پالک 259 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان سهم 
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 454 دفتر 

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

43- رای شماره 8155 مورخ 95/12/25 خانم سمیه درویشی چم حیدری  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1513 و به شماره شناسنامه 5274 صادره به شماره ملی 
1092137327 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
190/27 مترمربع از پالک 197/1 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 308 دفتر 

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

44- رای شــماره 8154 مورخ 95/12/25 خانم فاطمه صفاریان خوزانی  فرزند 

عبداله   بشماره کالسه 1511 و به شماره شناسنامه 10486 صادره به شماره ملی 
1140357816 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
190/27 مترمربع از پالک 197/1 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 536 دفتر 

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

45- رای شماره 2264 مورخ 96/02/30 خانم زهرا بیگم ابراهیمان خوزانی  فرزند 
رمضانعلی   بشماره کالسه 1276 و به شماره شناسنامه 242 صادره به شماره ملی 
1141495868 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 139/20 مترمربع از 
پالک 503 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 138001 مورخ 93/08/11 دفترخانه 63   مالحظه و 

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

46- رای شــماره 2934 مورخ 96/03/16 خانم ریحانه زمانی فروشــانی فرزند 
محمدعلی   بشماره کالسه 1239 و به شماره شناسنامه 1130053873 صادره به 
شماره ملی 1130053873 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   
به مساحت 73 مترمربع از پالک 3988 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی غالمرضا و نوراهلل 
وهابی ثبت در صفحه 559 دفتر 530 و صفحه 511 دفتر 240   مالحظه و محرز 

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

47- رای شــماره 2935 مورخ 96/03/16 آقای سیف اهلل وهابی فروشانی فرزند 
نوراهلل   بشماره کالســه 1237 و به شماره شناســنامه 1489 صادره به شماره 
ملی 1141251991 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   به 
مســاحت 73 مترمربع از پالک 3988 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی غالمرضا و نوراهلل 
وهابی ثبت در صفحه 559 دفتر 530 و صفحه 511 دفتر 240   مالحظه و محرز 

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

48- رای شــماره 2155 مــورخ 96/02/29 آقــای مصطفی فرشــاد فر فرزند 
علی   بشماره کالســه 0018 و به شماره شناســنامه 210 صادره به شماره ملی 
1141058081 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/55 مترمربع از 
پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 73843 مورخ 88/11/04 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 2390 مــورخ 96/03/01 خانــم بتول هاشــمی زاده  فرزند 
حسن   بشماره کالســه 1762 و به شماره شناســنامه 86 صادره به شماره ملی 
1141438712 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
240/36 مترمربع از پالک 324 فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 32518 مور 59/10/08 دفترخانه 63    مالحظه 

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

51- رای شماره 2389 مورخ 96/03/01 آقای غالمرضا خسروی فروشانی  فرزند 
یداهلل   بشماره کالسه 1761 و به شماره شناســنامه 212 صادره به شماره ملی 
1141393492 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
240/36 مترمربع از پالک 324 فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 21584 مورخ 51/01/31 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 2172 مورخ 96/02/29 آقای اسماعیل خوانساری  فرزند ابراهیم   
بشماره کالسه 1079 و به شماره شناسنامه 0370796128 صادره به شماره ملی 
0370796128 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 116 مترمربع از 
پالک 503 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 231931 مورخ 95/03/27 دفترخاتنه 73  مالحظه و 

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

53- رای شــماره 2384 مورخ 96/02/31 آقای فتحعلی رحمتی اندانی  فرزند 
رجبعلی   بشماره کالسه 1501 و به شماره شناسنامه 3006 صادره به شماره ملی 
1140553674 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 95/47 مترمربع 
از پالک 88  اصلی واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 225020 مورخ 93/07/19 دفترخاتنه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شــماره 2149 مورخ 96/02/29 خانم زینب صالحی فروشانی  فرزند 
رجبعلی   بشماره کالسه 1470 و به شماره شناسنامه 3855 صادره به شماره ملی 
1141347581 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
161/41 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی سند 72873 مورخ 

88/08/24 دفترخانه 46 حمید شاهین مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 2148 مورخ 96/02/29 آقای حمید شــاهین   فرزند جلیل   
بشماره کالســه 1471 و به شــماره شناســنامه 22564 صادره به شماره ملی 
1140225219 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
161/41 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 72873 مورخ 88/08/24 دفترخانه 46 

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

56- رای شــماره 2158 مورخ 96/02/29 آقــای رمضان حســن زاده  فرزند 
علی   بشماره کالســه 1712 و به شماره شناســنامه 255 صادره به شماره ملی 
1141565722 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 115/50 مترمربع از 
پالک 800 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 111359 مورخ 81/10/28 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

57- رای شــماره 2162 مــورخ 96/02/29 آقــای محمد علــی جاللی فرزند 
حسین   بشماره کالسه 6313 و به شماره شناســنامه 37 صادره به شماره ملی 
1141998531 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 293 مترمربع از 
پالک 104  اصلی واقع در اصغرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 39614 مورخ 60/06/28 دفترخانه 61 و ارائــه قولنامه  مالحظه و محرز 

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

58- رای شماره 2307 مورخ 96/02/30 آقای محمد ستاره  فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1274 و به شماره شناسنامه 407 صادره به شماره ملی 1140989898 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری  به مساحت 79 مترمربع از پالک 
204 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 25828 مورخ 76/02/25 دفترخانه 46 و سند 

27027 مورخ 50/01/24 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 2223 مورخ 96/02/29 آقای قدمعلی صالحــی امینه  فرزند 
کرمعلی   بشماره کالسه 1465 و به شماره شناسنامه 160 صادره به شماره ملی 
1141419319 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مساحت 52/86 مترمربع از پالک 6126 فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418  مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
60- رای شماره 2156 مورخ 96/02/29 آقای ولی اهلل بیگی  فرزند عزیز   بشماره کالسه 0187 و 
به شماره شناسنامه 323 صادره به شماره ملی 1141678731 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 96/10 مترمربع از پالک 1170 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 324 دفتر 567  مالحظه 

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

61- رای شــماره 2180 مورخ 96/02/29 خانــم فاطمه بدیحی  فرزند حســینعلی   
بشماره کالسه 1563 و به شماره شناسنامه 48 صادره به شماره ملی 1142217612 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 181/81 مترمربع از پالک 105/1 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 2248 مورخ 75/06/14 دفتر خانه 46 و ارائه قولنامه مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 2253 مورخ 96/02/30 آقای غالمحســین دباغــی  فرزند احمد   
بشماره کالسه 1384 و به شماره شناسنامه 57 صادره به شماره ملی 1140971794 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 102 مترمربع از پالک 247 فرعی از 120  
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 295 دفتر 570  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 2231 مورخ 96/02/30 آقای محمد رحیمی  فرزند غالمعلی   بشماره 
کالسه 0253 و به شماره شناسنامه 763 صادره به شماره ملی 1818442558 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 227/65 مترمربع از پالک 1793 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

110320 مورخ 77/12/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 2232 مورخ 96/02/30 خانم شــهناز صفــری  فرزند قنبرعلی   
بشــماره کالســه 0254 و به شــماره شناســنامه 695 صــادره به شــماره ملی 
1141410307 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 227/65 
مترمربع از پالک 1793 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 18700 مورخ 95/06/01 دفترخانه 322  مالحظه و 

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

65- رای شــماره 2252 مورخ 96/02/30 خانــم معصومه معنــوی  فرزند محمد   
بشــماره کالســه 1498 و به شــماره شناســنامه 770 صــادره به شــماره ملی 
1285400372 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله  به مساحت 83/27 
مترمربع از پالک 385 و 388  فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 4949 وسند 28983 مورخ 77/12/24 دفتر 

خانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 2217 مورخ 96/02/29 خانــم فاطمه رضایــی آدریانی  فرزند 
صفرعلی   بشماره کالسه 0241 و به شــماره شناسنامه 1130197689 صادره به 
شماره ملی 1130197689 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 250 مترمربع 
از پالک 776 و 775/1 فرعی از 109  اصلی واقع در آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 9680 مورخ 92/04/18 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 2249 مورخ 96/02/30 خانم مرضیه شــیروی خوزانی  فرزند 
نادعلی   بشماره کالسه 0015 و به شماره شناسنامه 3218 صادره به شماره ملی 
1142260356 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 163 
مترمربع از پالک 252 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 178212 مورخ 86/12/11 دفترخانه 73  

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

68- رای شماره 2248 مورخ 96/02/30 آقای ناصر شیروی فرزند اسداهلل   بشماره 
کالسه 0016 و به شماره شناســنامه 2253 صادره به شماره ملی 1141191180 

نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 163 مترمربع از پالک 
252 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 28070 مورخ 95/12/28 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 0965 مورخ 96/01/30 خانم زهرا افتادگان خوزانی  فرزند قدیر   
بشماره کالسه 1341 و به شماره شناسنامه 1130647617 صادره به شماره ملی 
1130647617 نسبت به 5 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 250/50 مترمربع از پالک 75 فرعی از 120 
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
7406 مورخ 91/12/28 دفترخانه 322 و سند 7393 مورخ 91/12/27 دفترخانه 322   

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

70- رای شــماره 0966 مورخ 96/01/30 آقای احمد شاهین  فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1340 و به شماره شناسنامه 221 صادره به شماره ملی 1141030039 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مساحت 250/50 مترمربع از پالک 75 فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوسفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7406 مورخ 91/12/28 دفترخانه 

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

71- رای شماره 2182 مورخ 96/02/29 آقای سید محمد دیباجی فروشانی  فرزند 
نوراهلل   بشماره کالســه 1282 و به شماره شناســنامه 116 صادره به شماره ملی 
1141676664 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه ریســندگی و بافندگی  به مساحت 
576/30 مترمربع از پالک 773 فرعی از 106 اصلی واقع در صحرای پیوندها  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216043  مورخ 91/12/13 دفترخانه 73 

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

72- رای شــماره 2313 مورخ 96/02/30 آقای منصور کریمیــان خوزانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0035 و به شماره شناسنامه 182 صادره به شماره ملی 
1141636360 نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 139/80 
مترمربع از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 323729  مورخ 92/04/24 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 2387 مورخ 96/02/31 آقای ســید نوراهلل نوربخش  فرزند سید 
عزیز   بشماره کالسه 0966 و به شــماره شناســنامه 516 صادره به شماره ملی 
1141006707 نسبت به 4 دانگ از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
142 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر مالیاتی 2207 مورخ 95/02/29 از خانم ایران 

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

74- رای شماره 2386 مورخ 96/02/31 خانم نرگس نوربخش  فرزند سید عزیزاهلل  
بشماره کالســه 0965 و به شــماره شناســنامه 13067 صادره به شــماره ملی 
1140129384 نسبت به 2 دانگ از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
142 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر مالیاتی 2207 مورخ 95/02/29 از خانم ایران 

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

75- رای شماره 2230 مورخ 96/02/30 آقای حســین وطن خواه ورنوسفادرانی  
فرزند رمضان بشماره کالسه 0468 و به شماره شناسنامه 2644 صادره به شماره 
ملی 0036994431 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 197 مترمربع از پالک 4 فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی 
ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 120530 مورخ 

85/07/02  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 2353 مورخ 96/02/31 خانم ژیال علی جانی ورنوسفادرانی  فرزند 

عبدالمحمود بشماره کالسه 0104 و به شماره شناسنامه 18073 صادره به شماره 
ملی 1140180274 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 160/60 
مترمربع از پالک 213 فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36696 مورخ 58/07/10 دفترخانه 61 مالحظه و 

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

77- رای شماره 2276 مورخ 96/02/30 آقای حمید آلبوعلی  فرزند قاسم بشماره 
کالسه 1315 و به شماره شناسنامه 265 صادره به شماره ملی 6629859324 نسبت 
به 1 دانگ و 400/256 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی و مغازه متصله 
به مساحت 156/45 مترمربع از پالک 678 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی مانده علی مالکی و نادعلی 

مالکی ثبت در صفحه 385 دفتر 58 و صفحه 391 دفتر 58  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 2271 مورخ 96/02/30 خانم دختربس اســکندری سورشجانی  
فرزند اسداهلل بشماره کالسه 1314 و به شماره شناسنامه 2372 صادره به شماره 
ملی 4620350672 نســبت به 4 دانگ و 25/9 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی و مغازه متصله به مساحت 156/45 مترمربع از پالک 678 فرعی از 99 اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 
مانده علی مالکی و نادعلی مالکی ثبت در صفحه 385 دفتر 58 و صفحه 391 دفتر 58  

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

79- رای شماره 2362 مورخ 96/02/31 خانم فیروزه آقا کوچکی فرزند علی بشماره 
کالسه 1441 و به شماره شناســنامه 2687 صادره به شماره ملی 1141195526 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 103/20 مترمربع از 
پالک 149 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرا بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 33033 مورخ 80/11/13 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

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

80- رای شــماره 3363 مورخ 96/02/31 آقای علی حاجی باقری فروشانی فرزند 
فتح اله بشماره کالســه 1440 و به شماره شناســنامه 638 صادره به شماره ملی 
1141699605 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/20 
مترمربع از پالک 149 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرا بابافضلگاه  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 33033 مورخ 80/11/13 دفترخانه 35 مالحظه و 

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

81- رای شــماره 2348 مورخ 96/02/31 آقای جعفر علیرضایی ورنوســفادرانی 
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 1698 و به شماره شناسنامه 2571 صادره به شماره 
ملی 1141262835 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه ریسندگی 
به مســاحت 1732مترمربع از پالک 8 فرعی از 157 اصلی واقع در علی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 8974  مالحظه و محرز 

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

82- رای شــماره 2346 مورخ 96/02/31 آقای قدمعلی علیرضایی ورنوسفادرانی 
فرزند حسن بشماره کالسه 1699 و به شماره شناســنامه 275 صادره به شماره 
ملی 1140944908 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه ریسندگی 
به مســاحت 1732مترمربع از پالک 8 فرعی از 157 اصلی واقع در علی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 8973  مالحظه و محرز 

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

83- رای شــماره 2345 مــورخ 96/02/31 خانم مریــم توکلی فروشــانی فرزند 
حسن بشماره کالســه 1700 و به شــماره شناســنامه 60 صادره به شماره ملی 
1229613188 نســبت به 1 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه ریسندگی به 
مســاحت 1732مترمربع از پالک 8 فرعــی از 157 اصلی واقــع در علی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 8976  مالحظه و محرز 

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

84- رای شماره 2228 مورخ 96/02/30 آقای رضا پریشانی  فرزند مصطفی بشماره 
کالسه 1689 و به شماره شناسنامه 10174 صادره به شماره ملی 1142326551 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 197/11 مترمربع از پالک 29 
فرعی از 114 اصلی واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 8470 مورخ 95/12/02 و الکترونیکی 139520302006010601  

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

85- رای شــماره 2255 مــورخ 96/02/30 آقای مهدی جعفری هرســتانی  فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 1678 و به شماره شناســنامه 22 صادره به شماره ملی 
1142475743 نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت  به مساحت 191/35 
مترمربع از پالک 643 و 644 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 16646 مورخ 95/10/12 دفترخانه 35  

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

86- رای شــماره 7852 مــورخ 95/12/21 آقای حمیدرضا حاجــی باقری  فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 0928 و به شماره شناســنامه 116 صادره به شماره ملی 
1141078351 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/70 
مترمربع از پالک 246 فرعــی از 107 اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136518 مورخ 81/04/16 دفترخانه 73  

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

87- رای شــماره 7853 مورخ 95/12/21 خانــم زیبا نوروزی فروشــانی  فرزند 
سیف اهلل بشماره کالسه 0927 و به شماره شناسنامه 1903 صادره به شماره ملی 
1141221721 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/70 
مترمربع از پالک 246 فرعــی از 107 اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136518 مورخ 81/04/16 دفترخانه 73  

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

88- رای شــماره 7904 مــورخ 95/12/22 خانــم مهین پیمانی فروشــانی  فرزند 
غالمرضا بشــماره کالسه 0930 و به شــماره شناســنامه 306 صادره به شماره 
ملی 1141581906 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
205 مترمربع از پالک 223 فرعی از 108 اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 399 دفتر 411  مالحظه و محرز 

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

89- رای شماره 3092 مورخ 96/03/20 آقای سیف اهلل نورورزی فروشانی  فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 0929 و به شماره شناسنامه 28 صادره به شماره ملی 
1141567611 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 205 
مترمربع از پالک 223 فرعــی از 108 اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 490 دفتر 135  مالحظه و 

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

90- رای شماره 0991 مورخ 96/01/30 آقای ابراهیم عمادی  فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 0038 و به شماره شناسنامه 445 صادره به شماره ملی 1284617173 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 102/50 مترمربع از پالک 393 فرعی از 
105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67388 

مورخ 69/04/07 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.
.تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/07

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/21 
م الف: 4028 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر نبی اله یزدانی 

تحدید حدود اختصاصی
4/368 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 6 فرعی از 12641 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای ســید رضا فاطمی فرزند 
سید حســین در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027015901 مورخ 
1395/11/28 طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون 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 تحدیــد حدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/05/23 روز دوشنبه 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 ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:11510 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/419 شماره صادره: 1396/31/387269- 1396/4/17 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یک قطعه ملک پالک شــماره 47 فرعی مجزی شــده از پالک فرعی واقع 
در اراضی نجف آبــاد دهاقان 130 اصلی که طبق پرونده ثبتی بنام آقای عباســعلی 
دانشوریان دهاقانی فرزند محمدحسن و غیره در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده از 15 قانون ثبت و بر طبق 
درخواست متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخه 1396/05/15 
از ساعت 9 صبح در محل شروع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی بمدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این واحد می بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد تسلیم نماید. م الف: 96/105 اداره ثبت اسناد و 

امالک دهاقان)191 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/420 آقای علیرضا قاسمی یک لنگی فرزند حسین با تســلیم دو برگ استشهادیه 
محلی مدعی میباشــد که سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه پالک 34/419 واقع در 
بخش 18 در صفحه 257 دفتر28  امالک و بشماره ثبت 7378 سابقه ثبت دارد. بعلت 
جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد 
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 اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد.م الف: 11707 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال شرق اصفهان  )171 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/423 شــماره: 511/95 ش 2 به موجب رای شــماره 8 تاریخ 96/1/15 حوزه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان اردســتان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
پازند فرزند محمدحسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به انتقال سند اتومبیل 
وانت پیکان به شــماره انتظامی 585 د 94 ایران 24 و پرداخت 905/000 ریال هزینه 
دادرســی در حق محکوم له سید ســعید مرتضوی کهنگی فرزند سیدعلی به نشانی 
اردستان شــهرک کاوه، کاوه 7 پالک 6 و پرداخت مبلغ 2/240/000 ریال بعنوان نیم 
عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:158 شورای حل اختالف 

شهرستان اردستان)174 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
424/ 4 شماره نامه: 9610113633200399 شماره پرونده: 9609983633200262 
شماره بایگانی شعبه: 960364  از دفتر: شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شــهر در پرونده مطروحه کالســه 960364 به: خانم زرین طال غفاری فرزند جبار 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای جواد 
امیر یوسفی فرزند رحمت اله به خواسته مطالبه وجه  چک و در جریان رسیدگی می 
باشد اخطار می نماید که برای روز یکشنبه مورخ 1396/06/19 ساعت 10 صبح در 
دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهان ردی 
دارید؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی 
و برای دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4184 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر)172 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/425 شماره: 656/95 ح 2 به موجب رای شــماره 134 تاریخ 96/2/11 حوزه دوم 
شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
سیاوش ناصری کریموند فرزند عوض شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به حضور در یکی از مراکز اسناد رســمی و انتقال رسمی مالکیت وسیله نقلیه 
پراید به شماره انتظامی 263 ن 92 ایران 43 و پرداخت مبلغ 625/125 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق محکوم له بتول گودرزیان خوزانی فرزند خداداد شغل: خانه 
دار به نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر فرعی 139 ک شهید پریشانی منزل شخصی. به 
انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت. ضمنا در اجرای حکم تبصره 
2 ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4188 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()209 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106825304432 ابالغنامــه:  شــماره   4 /489
9609986825300124 شــماره بایگانــی شــعبه: 960135 خواهــان بتول طیبی 
بابوکانی دادخواستی به طرفیت خوانده نفیسه بهرامی لمبانی به خواسته مطالبه وجه 
و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 
شماره 121 ارجاع و به کالسه 960135 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/4 و 
ساعت11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11263 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)168 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/490 درخصوص پرونده کالسه 960033 خواهان مجید فیروزه با وکالت مصطفی 
ملکیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت لیال گرامیان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/6/6 ساعت 17 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد  اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 11219 شعبه 23 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()125 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106836202826 ابالغنامــه:  شــماره   4 /491
9609986836200156 شــماره بایگانی شــعبه: 960179 خواهان سهیال قندی به 
طرفیت خواندگان علی مهدوی نژاد ارشلو، اشرف کریمی، صفورا مهدوی نژاد ارشلو، 
سعیده مهدوی نژاد ارشلو، ساناز مهدوی نژاد ارشلو به خواسته اعسار از پرداخت 

هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه مهریه، تامین خواسته دادخواستی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که وقت رســیدگی 96/6/4 
ساعت10  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقای علی مهدوی 
نژاد ارشلو و خانم اشرف کریمی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایند. م الف: 11223 شــعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی()140 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/492 در خصوص پرونده کالســه 960410 خواهان سعید مالپروانه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فاطمه صغری صهبا تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/6/6 ساعت 9:30 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 ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
11188 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354602312 ابالغنامــه:  شــماره   4 /493
9609980362800422 شماره بایگانی شعبه: 960474 نظر به اینکه در کیفرخواست 
ارسالی از شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی شــکایت زهرا افتخاری علیه محسن 
زهره نسب فرزند احمد از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 960474 ک 120 به اتهام 
مشارکت در تخریب شیشه خودرو و مشارکت در سرقت اموال داخل خودرو تحت 
رسیدگی قرار گرفته  که در مورخ 1396/6/6 ساعت 8:30 صبح جلسه رسیدگی تعیین 
شده است به واسطه معلوم نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 
کیفری 2 جهت رسیدگی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 
حضور در جلسه دادگاه اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف: 11261 شعبه 120 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )120 جزایی سابق()138 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/494 در خصوص پرونده کالســه 960198 خواهان رضا سوسنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت  ســمیه خوانســاری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز دوشــنبه مورخ 96/6/6 ســاعت 6 عصــر تعیین گردیده اســت با توجه 
بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پــور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 11220 
 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/495 در خصــوص پرونده کالســه 96-514 خواهان محمدرضــا خوش اخالق 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت منصور دســتجانی فراهانــی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/7  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی کنار اتوبان شــهید خرازی حدفاصل 
خیابان آتشگاه و خیابان میرزاطاهر مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:11191 شــعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/496 در خصوص پرونده کالســه 96-497 خواهــان حمیدرضا جاللی به وکالت 
آقای حسین جاللی دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت علی مهدی زاده جعفری 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/6/8  ساعت 11/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنار اتوبان شهید خرازی 
حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزاطاهر مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان 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:11182 شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()117 کلمه، یک کلمه(
ابالغ وقت رسیدگی

4/497 در خصوص پرونده کالسه 468/96 خواهان فرامرز شیروانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عبداله گودرزی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز چهارشــنبه مورخ 96/6/8 ســاعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشــانی حدفاصل خیابان آتشگاه و 
خیابان میرزا طاهر بر اتوبان ساختمان قضائی شهید مطهری 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: 11181 
 شــعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106836202825 ابالغنامــه:  شــماره   4 /498
9509986836201585 شماره بایگانی شــعبه: 951822 خواهان مرضیه صدیقی 
به طرفیت خوانده اشــکان علی حســینی فــرد به خواســته طالق به درخواســت 
زوجه دادخواســتی تقدیــم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که 
وقت رســیدگی 96/6/8 ســاعت 8:30 تعیین شــده اســت به علت مجهــول المکان 
بودن خوانده آقای اشــکان علی حســینی فرد و درخواســت خواهــان و به تجویز 
ماده 73 قانــون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقالب در امــور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود 
تا خوانده پس از نشــر آگهــی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعــه نماید. م الف: 
 11225 شــعبه 2 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی(

)115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100350603580 ابالغنامــه:  شــماره   4 /499
9509980350600819 شماره بایگانی شعبه: 950986 خواهان بانک ملت به مدیریت 
هادی اخالقی فیض آثار دادخواستی به طرفیت خواندگان زهرا مسیبی و محمد جزینی 
درچه و رسول جزینی به خواســته مطالبه وجه و مطالبه خسارت و تامین خواسته 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و 
به کالسه 9509980350600819 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/06/11 و 
ساعت 9:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده زهرا مسیبی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 11195 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)186 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/453 اجرای احکام شــعبه 13 مدنــی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالســه 
961052 له خانم رویا ابراهیمی و علیه آقای مســعود تقی زاده به خواســته مطالبه 
مهریه جلســه مزایده ای به منظور فروش 11/24 حبه مشــاع از 36 حبه از 72 حبه 
ششــدانگ پالک ثبتی 452/11 واقع در آدرس اصفهان خیابــان امام خمینی خیابان 
12 بهمن جنب پالک 42، قطعه زمین بایر با قولنامه عادی که کل زمین مذکور حدودا 
860 مترمربع که بر اساس نیمی از پالک )قسمت شرقی( توافق نامه ارائه شده مقدار 
133 مترمربع آن متعلق به محکوم علیه می باشــد. پالک مذکــور در منطقه صنعتی 
فاقد اعیانی و اشتراکات شــماال به کوچه سپاس شرقا به کارگاه غربا به پالک جنوبا 
به خیابان 12 بهمن محدود می باشــد و با توجه به موقعیت محل به مساحت و کلیه 
عوامل توسط کارشناس نیمی از پالک )426 مترمربع( به مبلغ 4/473/000/000 ریال 
و 11/24 حبه مشاع از 36 حبه از 72 حبه ششــدانگ )133 مترمربع( موضوع مورد 
مزایده معادل 1/396/500/000 ریال )یکصد و سی و نه میلیون و ششصد و پنجاه 
هزار تومان( ارزیابــی گردیده و مصون از هرگونه اعتراض می باشــد را در تاریخ 
96/5/11 راس ســاعت 8 تا 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت پایین 
تر از ساختمان دادگستری کل با مجتمع اجرای احکام مدنی طبقه دوم برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید و جهت شرکت در مزایده 
10% مبلغ تصویبی را فی المجلس و یا به صورت ســپرده دادگســتری به شماره 
2171290210008 واریز نمایند. برنده مزایده پیشنهاد کننده باالترین قیمت می باشد. 

م الف: 11203 شعبه 13 اجرای احکام مدنی اصفهان )268 کلمه، 3 کادر(
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يادداشت
یک کشته در برخورد کامیون با موتورسیکلت

رییس پلیس راه اســتان اصفهــان گفت: برخــورد یک دســتگاه کامیون با 
موتورسیکلت در محور نایین – یزد، یک کشته برجای گذاشت.

يادداشت

با مسئوالن

دبیر اردوهای جهادی دانشگاه آزاد اصفهان:

دانشگاه آزاد اصفهان در 
خدمت مناطق محروم است

دبیر اردوهای جهادی دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان 
)خوراسگان( گفت: فعاالن جهادی در اردوی »از حرف 
تا عمل« با کارگروه های تخصصــی به مناطق محروم 

اعزام می شوند.
مهدی خیری اظهار داشــت: گروه جهادی الزهرا)س( 
همچون روال هر سال، امسال نیز اردو و فعالیت جهادی 
خود را در پیش دارد و در این اردو کارگروه های مختلف 

و تخصصی در نظر گرفته شده است.
وی افــزود: کارگروه هــای تخصصی گــروه جهادی 
الزهرا)س( شامل تیم پرستاری، پزشکی، دندان پزشکی، 

مامایی، فرهنگی و مشاوره است.
دبیر اردوهای جهادی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
اصفهــان )خوراســگان( گفت:این تیم هــا به صورت 
تخصصی و با ویزیت رایگان بیمــاران، خدمات خود را 
به مردم محروم ارائه می کنند، تیم دندان پزشکی یکی 
از تخصصی ترین کارگروه هاست که به صورت رایگان به 
همراه تیم پزشکی و پرستاری که در طول اردو همراه 
یکدیگر هســتند خدمات دهی می کند.خیری تصریح 
کرد: کارهای فرهنگی را نیز در کنار خدمات پزشــکی 
به صورت یک تیــم تخصصی همراه با مشــاوره های 
فرهنگی مذهبی و برگزاری کالس های قرآن و احکام 
همچنین برگزاری مسابقات ورزشی برای همه  سنین 
به خصوص کودک و نوجوان مناطــق محروم در نظر 
گرفته ایم.وی ادامه داد: برخالف سال های قبل که اردو 
را در شهرستان های محروم اطراف شهر اصفهان برگزار 
می کردیم، امسال فعالیت و خدمات دهی را در مناطق 
محروم شهر اصفهان در نظرگرفتیم تا کمک حال مردم 
حاشیه نشین باشیم.دبیر اردوهای جهادی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( خاطرنشان کرد: این 
اردو ویژه برادران و خواهران دانشجو و به مدت یک هفته 
از 8 الی 14 مرداد ماه برگزار می شود. عالقه مندان برای 

ثبت نام و شرکت در اردو تا فردا مهلت دارند.

ائتالف خانه و مدرسه علیه بچه ها !
انقالب اینترنت آغاز شده، روش توسعه اقتصادی در اغلب کشورها 
تغییر کرده،دهکده جهانی مارشال مک لوهان عینیت یافته، دانش 
روان شناسی مرزهای جدیدی را در نوردیده و روش های آموزشی 
دو سه دهه پیش به موزه سپرده شده است. در این میان آیا زمان 
آن نرسیده که سیســتم آموزشــی کهنه و نخ نما شده آموزش و 
پرورش و آموزش عالی سنت گرای کشــور ما هم تکانی بخورد و 
به روز شود؟! دیگر وقت آن رسیده که به جای مشق شب و تشویق و 
ترویج حفظیات و تعیین هدفی موهوم با عنوان »قبولی در کنکور و 
دانشگاه«، روش های آموزشی و تربیت کودکان و نوجوانان را تغییر 
و نوســازی کنیم و با بهره گیری از سیســتم های نوین آموزش و 
پرورش، دانش آموزانی بار آوریم که قدرت »تفکر و تصمیم گیری« 
داشته باشند. »مسئولیت پذیری« را بیاموزند، بدانند که این کشور 
و کره زمین متعلق به آنهاست و باید در »حفظ محیط زیست« خود 

بکوشند و »حقوق مدنی و شهروندی« را یاد بگیرند.
به جرأت می توان گفت که سیســتم فرســوده کنونی آموزش و 
پرورش کشــور مهم ترین کاری که انجام می دهــد، از بین بردن 

اعتماد به نفس، خالقیت و عزت نفس فرزندان این ملت است.
در این سیســتم موارد مهمی کــه دانش آموزان نمــی آموزند، 
مسئولیت پذیری، شیوه زندگی، نگاه به گذشته و خواندن تاریخ و 
برنامه ریزی برای آینده خود و کشورشان است. خروجی این روش 
کهنه آموزشی، فارغ التحصیالنی با عدم توانایی در ایجاد ارتباطات 
اجتماعی ســالم، رفع مشکالت شــخصی، عدم برخورد درست و 
مدیریت شــده با نامالیمات زندگی، عدم مشــارکت در برنامه ها 
 و فعالیت های اجتماعی و حفاظت از محیط زیســت و اطرافشان 

است.
نتیجه این می شــود که دانش آموز ایرانی، حتی از عمل کردن به 
حداقل وظیفه خود هم گریزان است، مانند نظافت کردن و جمع 
کردن آشغال های کالس خود قبل از ترک محل )کاری که در ژاپن 

امری معمولی است.(
 کتاب های درسی به روز نیستند، روش آموزش و علم معلمان به 
روز نیست، درس هایی که ســر کالس تدریس می شود کاربردی 
نیست و بیشتر وقت دانش آموزان با پرداختن  به حفظیات و تالش 
برای نمره گرفتن و معدل باال داشتن به هر قیمت تلف می شود تا 
شاید لبخندی بر لبان والدین بنشیند و باالخره سوژه ای باشد برای 

صحبت های مرسوم رفت و آمدهای خانوادگی.
به غیر از ضعف سیســتم آموزش و پرورش، نگرش و فرهنگ نازل 
والدین هم بی تاثیر نیست. والدین به صورتی بیهوده و کلیشه ای 
تالش می کنند که فرزندانشان را در قالب باورهای رسوب شده در 

ذهنیات خود جاسازی کنند و رشد دهند.
 پدر و مــادر از ابتدا  کلمــات دکتر و مهنــدس را در ذهن کودک

 جا می اندازند. دانش آموزی که با این پیش زمینه فکری از خانه 
به مدرسه می آید و فراموش می کند که کشوری که می خواهد به 
رشد و توسعه برسد، به جز پزشــک و مهندس، به آموزگار و استاد 
دانشگاه، کارگر ماهر، تکنسین آموزش دیده، افسر درجه دار پلیس 
و ارتش، قاضی و وکیل، تعمیــرکار رادیو و تلویزیون، مدیر بانک و 
بیمه، تعمیرکار خودرو و تاسیسات ساختمان و ده ها شغل دیگر نیاز 
دارد. چشم و هم چشمی بالی جان والدین این نسل شده و در این 
میان، عده ای هم از آب گل آلود ماهی می گیرند و با انتشار کتاب ها 
و تشکیل کالس های مختلف تقویتی، آمادگی کنکور و تست و ... 

کسب و کار سودآوری برای خود راه می اندازند.
 نظام آموزشــی ما به این پرسش ، پاســخ نمی دهد که چرا باید 
ارزش یک دانش آموز به عنوان یک »انســان« با نمره درس های 
به دردنخور و معدلش سنجیده و سایر  بخش های استعدادهایش 
نادیده گرفته شود؟ این سیستم فرسوده آموزش و پرورش طوری 
دختر و پســر و کودک و نوجوان این دیار را بار می آورد که هویت 
خود را در نمرات کالس جســت وجو می کنند، بــی آنکه بدانند 
 همین دروس حفظ شــده پس از مدتی کوتــاه فراموش خواهد

 شد.
 وقت آن است و البته دیر هم شــده که تغییر را شروع کنیم، اصل 

تغییر پذیرفتن انتخاب نیست، ضرورت است.
جهانی کــه در آن زندگی مــی کنیم پر اســت از الگوهای موفق 
آموزشی، از ژاپن و چین و مالزی گرفته تا دانمارک و فنالند و کانادا؛ 

استفاده از تجربه دیگران، کار عقالست.

حکم قضائی برای مسئول یک کشتارگاه متخلف زیست محیطی در شهرستان 
مبارکه به سبب دفع غیربهداشتی فاضالب خام صادر شد.با طرح شکایت اداره 
محیط زیست مبارکه در دادسرای عمومی و انقالب این شهرستان، مسئول این 
واحد ضمن الزام به رفع کامل آلودگی و اخذ تاییدیه محیط زیســت، به جزای 
نقدی محکوم شد.طبق ماده 688 قانون مجازات اسالمی، هر اقدامی که تهدید 
علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع 
آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن 
مواد مسموم کننده در رودخانه، زباله در خیابان و کشتار غیرمجاز دام، استفاده 
غیرمجاز فاضالب خام و یا پساب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف کشاورزی 
ممنوع است. بر اساس همین قانون، مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول 
مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.شهرستان 
مبارکه با 143 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

برخورد با آزمایشگاه های 
متخلف در اصفهان

 صدور حکم قضائی
 برای یک کشتارگاه 

فعالیت 22 آزمایشگاه مصالح ساختمانی در استان اصفهان متوقف شد .
رییس اداره مقررات ملی و نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت : در بازرسی کارشناسان این اداره از  53واحد آزمایشگاهی 
مصالح ساختمانی در استان اصفهان ،فعالیت 22آزمایشگاه متخلف به طور 
موقت به منظور بهبود ارائه کیفیت خدمات فنی و آزمایشــگاهی مصالح 

ساختمانی متوقف شد.
امیر زاغیان با بیان اینکه در این بازدید ها پروانه 3 آزمایشــگاه نیز به طور 
کامل به دلیل تخلفات متعدد باطل و 4 آزمایشگاه پایه از درجه 2 به درجه 
3 نزول پیدا کردند افزود :فعالیت این آزمایشگاه ها به دلیل نبود امکانات 
و دستگاه های الزم برای سنجش کیفیت مصالح ساختمانی از جمله بتن 
و تخلف کارکنان آن متوقف شده اســت .این در حالی است که در استان 

اصفهان 93 مرکز آزمایشگاهی مصالح ساختمانی فعالیت می کنند.

ريیس شورای عالی بانوان اتاق 
بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

توانمندی دختران 
اصفهانی زیر ذره بین

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اقدام به برگزاری همایش شهر فیروزه ای 
با دختران توانا برای دومین سال متوالی به مناسبت والدت حضرت معصومه )س( کرده است. این همایش با هدف شناسایی دختران نمونه استان از سنین 15 سال به 

باال در سوم مرداد در مرکز همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.
زهرا اخوان نسب اظهار داشت: این همایش بر 5 محور از جمله دختران، خالقیت های فرهنگی، هنری و ورزشی و دختران، ابتکارات جامعه محور برگزار می شود.

وی بیان داشت: دختران پیشتازان علم و فناوری، دختران و کارآفرینی و ایجاد اشتغال و دختران محیط زیست و زندگی شهری از دیگر محورهای مورد نظر برای انتخاب 
دختران برتر اصفهان است.اخوان نسب اعالم کرد: شــاخص های انتخاب دختران شامل علمی، اجتماعی، فرهنگی، پژوهشی، کارآفرینی، اخالقی و اقتصادی است. 
داوطلبان می توانند تا 26 تیرماه آثار خود را به دبیرخانه شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان ارسال کنند. تاکنون ۷۰ اثر برای این دوره از همایش ارسال شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با بیان 
اینکه مددجویان کمیته امــداد اصفهان آموزش های فنی و 
حرفه ای را فرا می گیرند گفت: براساس آمار و عملکرد حوزه 
اشتغال و خودکفایی، ۷ هزار 138 نفر زن، 5 هزار و 262 مرد 
و 5 هزار نفر فرزندان مددجویــان، آموزش دوره های فنی و 

حرفه ای را فرا گرفتند.
حمیدرضا شیران اظهار داشت: یکی از دغدغه های کمیته 
امداد، ارائــه آموزش های مهارتی به مددجویان براســاس 
ســفارش بازار کار بوده که با رویکرد جدید سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشــور و اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای 

استان اصفهان این امر تحقق یافته است.
وی با اشاره به اینکه آموزش یکی از رکن های اصلی مهارت 
و کسب وکار اســت، ادامه داد: اگر مددجویان آموزش کافی 
را برای آغاز یک حرفه نداشــته باشند احتمال شکست آنها 

بسیار زیاد است.
شیران اعتباربخشــی به آموزش های مهارتی ارائه شده به 
مددجویان توســط کمیته امداد را ضروری دانست و افزود: 
کمیته امداد و اداره کل آموزشی فنی و حرفه ای دو دستگاه 
مکمل یکدیگر هســتند که در دنیای توسعه یافته، با توجه 
به شــیوه کار و اشــتغال زایی به عنوان یکی از موفق ترین 

ساختارهای اقتصادی به شمار می آیند.
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان 

پیرامون رشته های آموزش فنی و حرفه ای کمیته امداد اظهار 
داشت: این رشته ها شامل کشــاورزی، دامداری، خیاطی، 
آرایشگری و صنایع دستی هستند که باهدف رفع نیاز بازار و 

کارآمد بودن حرفه آموزشی برگزار می شود.
شــیران یکی از اقدامات مهم کمیته امداد را مشاوره قبل از 
کار عنوان کرد و افزود: ارائه  مهارت های  کارآفرینی قبل از 
اشتغال مددجویان و مشاوره آنها قبل از انتخاب شغل باعث 

می شود که افراد بابصیرت، شغل خود را انتخاب کنند.
وی بابیان اینکــه حدود 41۰ آموزشــگاه به صورت فعال با 
کمیته امداد همکاری می کنند، عنوان کرد: متناسب با بودجه 
در نظر گرفته شــده امیدواریم بستر مناسب برای آموزش و 

تعلیم  مددجویان فراهم  شود.

فرمانــده ناجا گفت: تــا زمانی که ســتاد کل نیروهای 
مســلح به ما ابالغ نکند، نمی توانیم به مشموالن غایب 

گواهینامه بدهیم.
سردار اشــتری گفت: از سال های گذشــته تاکید شده 
که خودروســازان با توجه به شــرایط جاده های کشور 
خودروهای اســتاندارد ارائه کنند تا بیشترین حفاظت 
را داشته باشــد. با خودروسازان جلســه گذاشته شده 
و به صــورت مکتوب به آنهــا اعالم شــده و امیدواریم 
خودروســازان رعایت کنند. در حال حاضر پلیس با آنها   

هماهنگی دارد و باید این  هماهنگی بیشتر شود.
وی در پاسخ به وضعیت جاده چالوس و شکایت مردم از 
ترافیک آن گفت: به صــورت مکتوب به وزارت راه اعالم 
کرده ایم ظرفیت جاده چالوس محدود اســت، اما چند 
برابر ظرفیت به آن خودرو وارد می شــود.ما نگران جان 
مردم هستیم و ضمن اینکه درخواست می کنم تا  مردم 
مسیر جایگزین انتخاب کنند، اقدامات در حد توان خود 
را انجام می دهیم که نمونــه آن مدیریت تعطیالت عید 

فطر و کاهش 18 درصدی تلفات بود.
رییس پلیس کشور در مورد اجرای طرح امنیت اخالقی 
و برخورد با هنجارشــکنان اظهار داشت: در این طرح با 
افراد هنجار شــکن برخورد شده و پلیس خودروی افراد 
بدحجاب را براساس قانون توقیف می کند. موضوع کشف 

حجاب در خــودرو و اینگونه هنجار شــکنی ها نباید به 
موضوعی سیاسی تبدیل شود. ما برای آرامش مردم این 

طرح را اجرا می کنیم. 
سردار اشتری درباره ارائه گواهینامه به مشموالن غایب 
نیز گفت: قانون اعالم کرده که مشــموالن نخست باید 
خدمت سربازی را بگذرانند تا به آنها خدمات ارائه کنیم. 
یکی از این خدمات صدور گواهینامه است. طبق قانون 
نمی توانیم به مشــموالن غایــب گواهینامه بدهیم. در 
خواست شده که این اتفاق بیفتد و ما استعالم کرده ایم. 
جواب استعالم باید به ستاد کل نیروهای مسلح فرستاده 
شود و در صورتی که ستاد کل ابالغ کند ما از فردای آن 

آماده ارائه گواهینامه هستیم.

فرمانده ناجا:

نمی توانیم به مشموالن غایب گواهینامه بدهیم

ناجاکمیته امداد

مديرکل کمیته امداد استان اصفهان: 

مددجویان کمیته امداد، آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند

سعید نريمانی با گرم شدن هوا مردم برای خنک 
شــدن و فرار از گرما به نوشــیدن 
مایعات روی می آورند .از مصرف بی رویه آب در تابستان که 
بگذریم،اوج گرفتن مصرف مایعات یکی دیگر از عادت های 
شهروندان در فصل گرماست.روزگاری آب انبارها و پس از آن 
سقاخانه ها با کاشــی های رنگارنگ و کاســه های مسی و 
طالیی آب خنک را برای رهگذران به ارمغان می آورد.خنکی 
آب و یاد کردن از  ساالر شهیدان ،امام حسین )ع(، بخش جدا 
نشدنی سقاخانه ها بود.یکی دو دهه است که دیگر سقاخانه ها 
از رونق افتاده، اما باز همه مردمانی خیــر وجود دارند که با 
نصب آب سرد کن های عمومی به یاری تشنه لبان بشتابند 
و برای خود دعای خیــر ذخیره کننــد.آب معدنی یکی از 
مهم ترین مایعات پر فروش در تابستان است.حتما برای شما 
هم اتفاق افتاده که در ظهر یک روز تابستانی، تشنه جرعه ای 
آب باشــید ولی هیچ منبع آبی پیدا نکرده و به ناچار سراغ 
سوپرمارکت ها رفته تا یک بطری آب تهیه کنید.تجارت آب 
نزدیک به دو دهه است که رونق چشمگیری در امور معامالتی 
کشور ما یافته اســت. بطری های آب معدنی با مارک های 
مختلف و تبلیغات فراوان در اکثر مغازه ها به چشم می خورد.

با توجه به بی آبی چند ســال اخیر عده ای بــه این نتیجه 
رســیده اند که فروش آب یکی از پر  سود ترین معامالت در 

عصر بی آبی است.
اینکــه چگونه 

این همه شــرکت های تولید کننده آب معدنی تاســیس 
شده اند  نکته ای تامل برانگیز است! کوهستان های ایران پر 
از چشمه های طبیعی آب است که به یمن مصرف بیش از حد 
مردم بسیاری از این چشمه ها خشــک شده اند.بسیاری از 
چشمه های طبیعی آب مورد استفاده در این شرکت ها، در 
استان چهارمحال و بختیاری واقع  هستند.استانی که خود 
درگیر بی آبی است ولی چشــمه هایش برای عده ای منبع 
درآمد مناسبی شده اســت.در همین راستا رییس بهداشت 
محیط اســتان اصفهان درباره مصرف آب معدنی به مردم 
هشدار داده است. این مقام مسئول به همه کسبه توصیه کرد 
از قراردادن هر گونه مواد غذایی به خصوص آب های معدنی 
و چیپس و پفــک در معرض نور آفتاب خــودداری کنند تا 
ســالمت مردم به خطر نیفتد. مهدی رفیعی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا تصریح کرد: مردم باید به اثرات مضر آب های 
معدنی و دیگر مواد غذایی که در بیرون از مغازه ها و در مقابل 

نور خورشید قرار می گیرند، توجه داشته باشند.
وی افزود: اشعه مســتقیم آفتاب به دلیل داشتن طیفی از 
امواج به خصوص امــواج ماوراء بنفش) کــه قابلیت تغییر 
در ماهیت و ظاهر مــواد غذایی را دارد(، مــی تواند دمای 

و حتی باعث تغییر مواد غذایی را باال ببرد 
بیوشــیمیایی ماهیــت شــیمیایی  و 
معدنی و بطری ها وساختار ظروف آب 
مصرف شــود کــه بــرای  سالمت 

کنندگان اثرات سوء به همراه دارد.
رییس بهداشت محیط استان اصفهان تاکید کرد: تابش نور 
آفتاب باعث ورود مواد شیمیایی جداره بطری های آب معدنی 
به داخل آب می شود و این بدان معناســت که ما به همین 
راحتی اجازه می دهیم مواد شــیمیایی داخل بافت ظروف 

آب های معدنی تجزیه و وارد آب آشامیدنی شود.
وی هشــدار داد که این موضوع باعث ایجاد سرطان و سایر 

بیماری های خطرناک در انسان می شود.
رفیعی ادامه داد: بعضی از فرآورده های حجیم شــده ذرت 
مثل چیپس و پفک ها هم چنیــن وضعیتی دارند و به دلیل 
الیه های آلومینیومی که در بسته بندی آنها وجود دارد، نور 
آفتاب باعث فساد چربی داخل این فرآورده های حجیم ذرت 

شده و کلسترول آنها را باالمی برد.
وی به همه کسبه توصیه کرد از قراردادن هر گونه مواد غذایی 
به خصوص آب های معدنی و چیپس و پفک در معرض نور 
آفتاب خودداری کنند تا ســالمت مردم بــه خطر نیفتد.در 
ماه های گرم سال به کار گیری روش های عطش زدایی روشی 
مناسب برای جلوگیری از گرمازدگی است.نوشیدن آب لیمو 
و یا خوردن میوه هایی چون هندوانه می تواند به رفع عطش 
روزانه کمک کند.بطری های آب معدنــی در کنار تبلیغات 
درســت یا نادرستشــان یکی از عوامل آلوده سازی محیط 

زیست نیز  به حساب می  آیند.

هشدار مسئوالن به مردم در روزهای گرم سال؛

سالمت آب های معدنی در معرض نور آفتاب مورد تایید نیست

ذره بین

بررسی و پیگیری وضعیت زندانیان 
ایرانی در تایلند 

دادستان کل کشــور در دیدار رییس دادگاه قانون اساسی تایلند 
خواستار همکاری سیســتم قضائی این کشور در بررسی وضعیت 
ایرانیان زندانی در تایلند و انتقال آنان به ایران مطابق معاهده های 

فی مابین شد.
حجت االسالم والمسلمین منتظری در این دیدار با ابراز خرسندی 
از سفر رییس دادگاه قانون اساسی تایلند به کشورمان گفت:روابط 
دو کشور در سطح مناسبی قرار دارد و امیدواریم چنین دیدارهایی 
در سطوح مختلف سیاسی، قضائی، اقتصادی و سایر زمینه ها آثار و 

تبعات خوبی داشته باشد و برای دو کشور مفید واقع شود.
دادســتان کل کشــور تاکید کرد:موضع کشــور تایلند در قبال 
مســلمانان همواره موضعی مثبت و قابل توجه بوده و ما به عنوان 
کشوری مســلمان از این توجه و حســن نیت کشــور تایلند به 

مسلمانان قدردانی می کنیم.
منتظری وجود آرامگاه »شیخ احمد قمی« در تایلند و احترامی که 
به شخصیت او قائل هستند را نمونه ای از توجه دولت و مردم تایلند 
به مسلمانان دانست و افزود:روابط دو کشور ایران و تایلند می تواند 

بیش از پیش توسعه یابد.
وی با تشــریح جایگاه و ســاختار نظام قضائی جمهوری اسالمی 
ایران و استقالل آن از سایر قوا گفت:اســتقالل دستگاه قضائی از 
سایر قوا در جمهوری اسالمی ایران نمونه ای کم نظیر در نظام های 
قضائی دنیاســت و در این ســاختار دادســتان کل کشور دارای 
 وظایــف متعددی با هدف احقــاق عدالت و احیــای حقوق عامه

 است.
منتظری حضور دادستان کل در مراجع و شوراهای مختلف و دفاع 
از حقوق عامه را از وظایف دادستانی کل کشور و دادسراها دانست 
و تاکید کرد:دادستانی کل و نظام دادسرایی ایران با 45۰ دادسرا 
در سراسر کشــور به بیش از ۷۰ وظیفه ای که مطابق قانون دارد 

عمل می کند.
دادستان کل کشــور ابراز امیدواری کرد که این سفر به بهبود هر 
چه بیشــتر روابط دو کشــور کمک کند و برای دولت و مردم نیز 

ثمربخش باشد.
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برپایی نمایشگاه »من کامال آزادم«در مرکز بانوان آفتاب اصفهان
نمایشگاه »من کامال آزادم« همزمان با هفته عفاف و حجاب و با هدف ایجاد تحولی در 
پوشش های اسالمی از امروز تا ۲۸ تیرماه  در مرکز بانوان آفتاب اصفهان برگزار می شود.

 پنجمین دوره جشنواره قرآنی »آیات«، به همت   
دفتر تبلیغ، ترویج و توســعه فعالیت های قرآن و 
عترت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تدارک دیده شــده و با توجه به دوساالنه 
شدن این جشنواره، امســال رشته های مختلفی 

برای آن برنامه ریزی شده است.
اصغر امیرنیا، مدیــرکل دفتر تبلیــغ، ترویج و 
توسعه فعالیت های قرآن و عترت معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اشاره به 
برنامه ریزی برای برگزاری پنجمین دوره جشنواره 
قرآنی آیات اظهار داشت: امسال سعی داریم این 
جشنواره را در رشــته های مختلفی به میزبانی 
استان های کشورمان برگزار کنیم تا از این طریق 

پویایی و ظرفیت های استان ها را ارتقا بخشیم.
وی از برگزاری جشــنواره آیات در ١٢ رشته خبر 
داد و گفت: امسال این جشــنواره در رشته های 

»کاریکاتور«، »تئاتر«، »تصویرسازی«، »نگارگری 
گل و مرغ«، »شعر«، »داســتان«، »آوا و نغمات«، 
»پوستر«، »فیلم«، »نقاشــی«، »خوشنویسی«، 
»نقاشــی-خط« برگزار می شــود؛ البته هنوز 
استان های مجری این جشنواره قطعی نشده اند که 
پس از تامین بودجه استان های برگزار کننده نیز تا 

اواسط تابستان اعالم خواهند شد.
جشنواره قرآنی آیات با اهدافی همچون شناسایی 
نیروهای قرآنی هنرمند و اســتفاده از شیوه های 
جدید و کارآمد در موضوعات قرآنی هنری، تقویت 
و گسترش انس با قرآن کریم و اهل بیت)ع( در سال 
١٣٨9 آغاز به کار کرد و ٣ دوره از این جشــنواره 
برگزار شد، اما پس از آن ٣ ســال در برپایی این 
جشنواره وقفه افتاد؛ تا اینکه سال ١٣9٤ جشنواره 
قرآنی آیات، مجددا با تغییراتی در محتوا به صورت 

دوساالنه فعالیت خود را از سر گرفت.

معاون آموزشــی حوزه علمیه اصفهان گفت: استان 
اصفهان در کنار استان های قم و مشهد، جزو سه حوزه 

علمیه برتر در کشور است. 
حجت االســالم محســن جاللی در نشست خبری 
پذیرش سراســری حوزه های علمیه با اشــاره به 
اینکه حوزه های علمیه در سراســر کشــور زیر نظر 
حوزه علمیــه قم اداره می شــود، اظهار داشــت: 
حوزه علمیــه اصفهان با قدمت طوالنــی و با حضور 
 اســاتید بزرگ، از حوزه های برتر کشــور محسوب 
می شود.وی با بیان اینکه از ســال ١٣7٤ که آیت ا...  
مظاهری به حوزه علمیه اصفهان آمدند، این حوزه رونق 
بســیار خوبی پیدا کرد، افزود: پس از انتخاب آیت ا... 
طباطبایی  به عنوان مدیر حوزه علمیه استان، به گستره 
خوبی از نظر کمیت و کیفیت مدارس و امور دست پیدا 

کردیم.
معاون آموزشی حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: وظیفه 

قرآنی حوزه است که ادامه دهنده راه اهل بیت)ع( باشد 
که بعد از انقالب اسالمی و به برکت رهنمودهای امام 
راحل)ره( ما در حوزه های خواهران و برادران رشد بسیار 
خوبی در تمام مدارس علمیه استان داشتیم که بعضی 
از این مدارس، از مدارس علمیه برتر در کشور است. 
وی افزود: پذیرش در حوزه علمیه هر سال از استان قم 
آغاز می شود، مرحله اول بهمن ماه سال گذشته بود، 
نخستین آزمون نیز در فروردین امسال برگزار شد اما 
سایت حوزه علمیه اصفهان همچنان باز است و مرحله 
دوم نیز ٢5 تیر ماه با آزمون کتبی ورودی برگزار خواهد 
شد. معاون آموزشی حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه 
پس از قبولی در آزمون کتبی مصاحبه و بررسی سالمت 
روحی و جسمی داوطلبان انجام می شود، گفت: مرحله 
سوم نیز اواخر مرداد ماه برگزار می شود که در این سه 
مرحله، داوطلبان انتخاب می کنند که به سمت حوزه 

علمیه بیایند.

مدیر گروه اطالع رسانی رادیو قرآن، از پخش برنامه ای جدید با عنوان 
»مجله خبری قرآن« خبر داد.

مهران رهبر حقیقت  مدیر گروه اطالع رسانی رادیو قرآن، با اشاره به اینکه 
این رسانه قصد دارد با برقراری تعامل با مخاطب از یک سو و افزایش سطح 
ارتباطات با دســتگاه ها و مراکز قرآنی ازسوی دیگر، ارتباط سه جانبه 
موثرتری میان این سه ضلع برقرار کند، گفت: »مجله خبری قرآن« در 
شورای طرح و برنامه این شبکه به تصویب رسیده که به زودی پخش آن 

از رادیو قرآن شروع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این رابطه باید به گونه ای عمل شود که نیازها و 
مصالح نسبت به یکدیگر دچار قوت و ضعف نشوند، افزود: از آنجایی که 
از اصلی ترین ارکان رسالت پیامبران، آگاه ساختن مردم و امر به معروف 
و نهی از منکر اســت، ما نیز در گروه اطالع رسانی یک شبکه رادیویی 
که مزین به نام مبارک قرآن کریم است، بر خود واجب می دانیم که در 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی موثر در میان آحاد جامعه با تکیه بر کالم 

وحی فروگذار نباشیم.

حوزهعلمیهاصفهان؛جزو۳حوزهبرترکشورپنجمیندورهجشنوارهقرآنی»آیات«در۱۲رشتهبرگزارمیشود پخش»مجلهخبریقرآن«بهزودیازرادیوقرآن
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سمیه مصور زنان و بانوان از ارکان اساسي جوامع بشري اند که عالي ترین نقش 
سازنده را با عناوین همســر و مادر در دوایر زیستي انساني دارا 
هستند. اگر بانوان در جامعه اي سالم، با کمال و عفت پیشه بوده و از انحرافات بنیان برانداز 
به دور باشند،  آن جامعه در کمال سالمت اخالقي و سعادت انساني خواهد بود. از این رو با 
توجه به اهمیت نقش زنان برای تشــکیل جامعه ای متعالی، استعمار جهانی از گذشته 

تاکنون هجمه های فرهنگی زیادی را برای فلج کردن نیمی از جامعه به کار برده است.
کشف حجاب، هجمه فرهنگی استعمار علیه جوامع اسالمی است

کشف حجاب یکی از هجمه های فرهنگی استعمار علیه جوامع اسالمی بود که در قرن 
اخیر اتفاق افتاد. حجت االسالم علی صغیرا با بیان این مطلب گفت:  استعمار برای تامین 
منافعش  باید فساد و فحشــا  را در میان جوانان رواج می داد و از آنجایی که موثرترین و 
اصلي ترین و مهم ترین ابزار فحشا  زنان بودند آنان را از حجاب جدا کرد؛  زیرا  تا زماني که 

زنان محجبه اند راه را بر اي ایجاد فساد و ترویج فحشا مي بندند.
 این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تفکرات »همفر« در خصوص حجاب در کشورهاي 
اسالمي و طریقه نفوذ سلطه استعمار به این کشورها و مبارزه با این پوشش، تصریح کرد: 
این اندیشمند اســتعماري معتقد است که گرفتن پوشــش از زنان کشورهاي اسالمي 
موجب سست شدن پایه هاي استقرار این کشــورها و بنیان نهادن حکومت استعماري 

در دیار اسالمي مي شود.
 صغیرا، یکی از عوامل سقوط کشور آندلس و تغییر دین رسمی آن پس از چندین قرن 
حکومت مســلمانان در این کشــور را بی حجابی زنان و دختران دانست و افزود: کشور 
آندلس با وجود اینکه چندین بار مورد هجوم قرار گرفته بود و شکست ناپذیر به نظر می 
رسید با بحث بی حجابی و سست کردن مقاومت جوانان این کشور از این طریق  به نابودی 
کشیده شد. وي اظهار داشت: امتداد این تفکر استعماري در کشورمان تا زمان انقالب و 
پس از آن رویدادي قابل لمس اســت و ردپاي تفکر ضد حجاب را مي توان به راحتي در 

ادوار مختلف تاریخ تا به امروز مشاهده کرد.
 صغیرا با بیان اینکه امروز بحث بر سر بمب اتم و سخت افزارهاي جنگي نیست بلکه مقوله 
جنگ نرم و تهاجم فرهنگي مطرح است و متاسفانه دشمنان اسالم در این زمینه موفقیت 
هایي را نیز کسب نمودند، گفت: تبدیل شدن ایران اسالمي به عنوان یکي از بزرگ ترین 

بازارهاي مصرف لوازم آرایشي، یکي از نمونه هاي وجود پررنگ تهاجم فرهنگي است.
 وي همچنین به ارتباط بي حجابي با فروپاشــي خانواده ها اشــاره کرد و بیان داشت: 

کارشناسان اجتماعي بر این باورند که براي فروپاشي یك جامعه باید بنیان خانواده هاي 
آن جامعه را نشانه رفت.

 صغیرا با اشــاره به فرموده حضرت علي)علیه الســالم( پیرامــون اینکه عبرت موجب 
پاکدامني مي شود، گفت: وضعیت نابسامان اخالقي در کشورهاي اروپایي مي تواند درس 

عبرت خوبي براي خانواده هاي جوامع اسالمي باشد.
 وي اذعان داشت: ارتقاي سطح آگاهي بانوان در زمینه نگاه ابزاري نظام سلطه و استعمار 
به حجاب و به طور خاص»چادر«، موجب پذیرش و رعایت بیش از پیش حجاب مي شود.

حجاب از شعائر الهی است
کارشناس مسائل مذهبی، پیرامون راهپیمایی روز عفاف و حجاب بیان کرد: خداوند می 
فرماید کسی که شعائر الهی را بزرگ بدارد، از تقوای او نشأت می گیرد؛ یکی از شعار الهی 
حجاب است و کسانی که در این راهپیمایی شــرکت می کنند، حمایت خود را از حکم 

الهی اعالم می کنند.
حجت االسالم صغیرا ادامه داد: با وجود حجم باالی تبلیغاتی که علیه حجاب و عفت در 
ایران و دنیا صورت می گیرد، عده ای هم هستند که فریاد عفاف و حجاب، اسالم خواهی 

و عمل به دستورهای دین اسالم سرداده و همین حرکت ها و برنامه ها نیز خوب است.
وی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن می فرماید »من شما را به یك چیز دعوت می کنم 
که برای خدا، یا به صورت جمعی و یا اگر جمع با شــما همراه نشدند، به صورت فردی 
قیام کنید«؛ یکی از نمونه های این قیام ها همین راهپیمایی عفاف و حجاب است که هم 
دلگرمی برای افراد محجبه و مومنان در جامعه بوده و هم ضربه ای به کسانی است که در 

زمینه بی حجابی و بی عفتی تبلیغ می کنند.
لزوم انجام کار فرهنگی تمیز در مقوله عفاف و حجاب

وی با اشاره به مهم ترین وظیفه نهادهای فرهنگی در مقوله عفاف و حجاب، گفت: مقام 
معظم رهبری راه مقابله با تهاجم فرهنگی را کار فرهنگی دانسته اند؛ بنابراین اولین وظیفه 
ما کار فرهنگی است که در بحث آتش به اختیار بر کار فرهنگی تمیز تاکید شد و باید توجه 

کرد برخی مواقع ما اقداماتی انجام می دهیم که اثر عکس دارد.
استاد حوزه و دانشگاه، با اشــاره به لزوم افزایش آگاهی مردم نسبت به عفاف و حجاب، 
اظهار کرد: البته نســبت به کســانی که به دنبال قانون شــکنی و دهن کجی به حکم 
 خداوند هستند، باید اقدامات با قاطعیت و بدون خشونت مانند سایر قوانین کشور انجام 

شود.

قرار بود این شــــهر مرکز حکومت و امارت عمر سعد شود؛ کسی که به خاطر 
امیری بر ری، حاضر شــــد سپاه یزید را یاری کند و رو در روی حســین)علیه 
الســالم( بایســتد و او را به شهاد ت برساند. عمــر ســعد هرگــز تصورنمی 
کرد که آرزوی حکومت بر ری که بــه گفته خودش نور دیده او بود، به ســرانجام 
نرســد؛ همان گونه که سیدالشهدا)علیه الســالم( به اوفرموده بــود که هرگز 
گندم ری را نخواهــد خورد. اما این، همه داســتان این سرزمین نیســت. نام 
ری گرچه پس از عاشــورا بر زبان ها افتاد و یاد آور دنیا طلبی و سیاست زدگی 
د شمنان والیت شد، اماتاریخ سرنوشت د یگری برای او رقم زد. مســــافری به 
ری عزیمت کرد و بار دیگریاد و نام عاشورای حســینی را به نام این شهر پیوند 
زد. عبد العظیم حسنی، سیدی از تبار حسن بن علی)علیه السالم( که پیش از 
آنکه منسوب به خاند ان نبوت باشد و به این ویژگی شهره شود، به واسطه خدمت 
به چهار امام معصوم)علیهم الســــالم( مورد عنایت شــــیعه و امامان شیعه 
قرار گرفت. او درچهارم ربیع الثانی ســال 173 هجری قمری د ر مد ینه متولد 
شــد و 79 ســال عمر او بــا دوران امامت چهار امام معصوم یعنی امام موسی 
کاظم)علیه السالم(، امام رضا)علیه الســالم(، امام محمد تقی)علیه الســالم(و 
امام علی النقی)علیه الســالم(مقارن بوده و محضر ســه امــام آخری را درك 
و احادیــث فراوانی از آنــان روایت کرد ه اســــت. او را »عبد العظیم« نامیده 
اندکه نشانه عظمت و بزرگی اوســت؛ زیرا امام هادی او را دوست خود دانست و 

شیعیان را د ر پرســش های خود به سوی او هد ایت می کرد.
عبد العظیم حســنی د ر حالی پنهانی وارد ری شــــد که قراری برای جلوس 
شاهانه وحکومت بر آن شــهر نداشت. او آمد ه بودتا همچون رهبرانش هدایتگر 
مردمی باشدکه تشــنه معارف د ینی بودنــد. گرچه تنها یك د رخت ســیب 
تکیه گاهش بود،اما در مدتی کوتاه حاکــــم د ل های مردم شــــد و با روایت 
امام هادی )علیه السالم(نامش با نام حســــین)علیه السالم( پیوندخــــورد.  
این بار با گذر چنــــد دهه از واقعه کربال، مرد ی از د یــــار علم و عمل نام ری 

را با حسین)علیه الســالم( پیوند داد تا این ســرزمین نه جوالنگاه عمرسعد که 
یاد آورکربالی حسینی و مأمن شیعیان او باشد.

ری در گذر زمان
مســافر ری د ر ســرداب کوی بردگان ســاکن می شود. یکی از شــیعیان د ر 
رویایی صادقه، پیامبر)صلــــی ا... علیه وآله( را می بیند که د رخت ســیبی را 

به او نشان می د هد که نویدبخش بارگاه مردی از خاند ان وحی اســــت. او به 
واســطه رویایش باغ را وقف می کند که اکنــون محل حرم شــاه عبد العظیم 
حسنی)علیه السالم( اســت؛ بارگاهی که خود میزبان چهره های مهم سیاسی 
و مذهبی شیعه شده. با گذر زمان، شهر ری به واسطه بارگاه عبد العظیم)علیه 
السالم(به منطقه ای استراتژیك برای شــیعه تبدیل شد. حجت االسالم د کتر 

اصغر قائد ان د ر این ارتباط می گوید: شهر ری، یکی از مناطق اســــتراتژیك 
برای گســترش تشیع بوده است. عضو هیئت علمی گــروه تاریخ و تمدن ملل 
اسالمی د انشگاه تهران می افزاید: پس از تد فین عبد العظیم)علیه الســــالم( 
مرد م برای زیارت به ری مهاجرت کرد ند. بدین ترتیب آمار شــیعیان د ر این 
منطقه رو به افزایش گذاشت و ری به پایگاهی برای گسترش فرهنگ شیعی تبد 
یل شد. وی اد امــه می د هــد: توجــه خــــاص حکومت های شیعی مانند 
علویان، صفویه و قاجار به بارگاه عبدالعظیم)علیه السالم( برای احیا و گسترش 
حرم، موجب گرایش مضاعف شــیعیان به این مکان شد و بر حجم مهاجرت ها 
افزود. این پژوهشــــگر تاریخ، از احداث حوزه های علمیه به عنوان پایگاه های 
نشر تفکر شیعی برای رونق بیشــــتر حرم توسط حکام یاد کرد ه و تصریح می 
کنــــد: احد اث مدارس علمیه ســبب تجدید حیات کانون های نشر فرهنگ 

شیعی د ر این منطقه شد.
اســتاد د انشــــگاه تهران اظهار مــی د ارد:شــــرق شناســان و ســیاحان 
غربی د رســــفرنامه های خود، از ســــفر به شهر ری و حــــرم عبدالعظیم 
حســــنی و نیز توجه مــرد م ایران بــــه زیارت این مــــکان یاد و عنــوان 
می کنند که اماکــن مذهبی در ایران زمین سبب شکل گیری اجتماعات گرم و 
صمیمی بین عموم می شود. د ر این سفرنامه ها از توجه مسیحیان ایران به حرم 

عبدالعظیم)علیه الســالم( مطالبی نوشته شده است.
استاد دانشــگاه تهران به نقش سیاسی ری در دوره مشــروطه اشاره می کند 
و می گویــد: همجواری ری بــا تهران در دوره قاجار موجب شــد بســیاری از 
مشــــروطه خواهان، از حرم عبدالعظیم)علیه الســالم( به عنوان »حرم امن« 
بهره ببرند و در آنجا بست بنشــینند. همچنین یکی از اماکنی که پادشاهان در 
آن به صورت علنی در بین مرد م حاضر می شدند، حرم عبدالعظیم)علیه السالم( 
بوده اســت؛ چنان که وقتی ناصرالدین شــاه برای زیارت به ری مراجعت کرد، 

مخالفانش فرصت ترور او را یافتند.

نگاهی به تاثیرگذاری حضرت عبد العظیم حسنی د ر تاریخ شیعه؛

رازپیوندیكنامباحسین
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برگزاریمسابقاتلیگدستهیکگلفدرزمیننقشجهان
حسینعلی یوســفی ، دبیر هیئت گلف اســتان اصفهان گفت: مسابقات لیگ 
 دسته یک گلف باشگاه های کشور، در زمین بازسازی شده نقش جهان برگزار 

می شود.

تیم ملی ایران در ادامه رقابت های مقدماتــی جام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه ۹ شــهریور ماه ســال جاری در 
کره جنوبی به مصاف این کشور خواهد 
رفت. ســاعت این دیــدار ابتدا از 
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
ساعت۲۰ به وقت محلی )۱۵:۳۰ 
به وقت ایران( اعالم شده بود، اما 
فدراسیون فوتبال کره جنوبی این 
دیدار با یک ســاعت تاخیر مواجه 
شده و از ســاعت ۲۱ به وقت محلی 

)۱۶:۳۰ به وقت ایران( آغاز خواهد شد.
ورزشــگاه جام جهانی ســئول  میزبان این بازی حســاس است. 
شــاگردان کی روش در آخرین دیدار خود در ایــن رقابت ها ۱۴ 
شهریورماه در تهران به مصاف سوریه خواهند رفت. این دیدار نیز 
از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. تیم ملی 
ایران در گروه اول مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه در آسیا تا 
پایان هفته هشتم این رقابت ها صعود خود به عنوان تیم اول گروه 

به جام جهانی را قطعی کرده است.

کره جنوبی-ایران؛ یک ساعت 
دیرتر

خبر  روز

نقل قول روز

بازار نقل و انتقاالت در ایران معموال هر ســال سوژه های عجیبی 
دارد. یکی از سوژه های امسال هم مهرداد 
بایرامی است؛ بازیکنی که با تیم دسته 
اولی مس کرمان قرارداد بســته 
بود اما با ماشین سازی تبریز هم 

قرارداد  بست! 
امجــد مســعودزاده مدیرعامل 
باشــگاه مس کرمان در این باره 
می گوید: »بایرامی با باشــگاه مس 
قــرارداد دارد. زمانــی کــه تیم ما 
در بروجرد اردو داشــت، به این شــهر آمد اما در 
تمرینات شرکت نکرد و بدون اطالع ما اردو را ترک کرد؛ تا اینکه 
روز دوشنبه شنیدیم با ماشین سازی قرارداد بسته است. در حال 
تنظیم نامه ای برای ارسال به سازمان لیگ و کمیته اخالق هستیم 
و قرارداد این بازیکن را هم ضمیمه این نامه خواهیم کرد تا تکلیف 

بایرامی مشخص شود.«
مســعودزاده می گویــد: »تعجب می کنــم که چطور باشــگاه 
ماشین سازی، با اینکه می دانســته این بازیکن با ما قرارداد دارد، 
دوباره با او قرارداد بســته اســت؟! بایرامی بازیکــن مس کرمان 
اســت و به او رضایت نامه  نداده ایم و نخواهیم داد. با شکایتی که 
 می کنیم قطعا جلوی بازی ایــن بازیکن برای ماشین ســازی را

 می گیریم.«

 مورد عجیب بایرامی 
قرارداد با دو تیم !

وزیر ورزش و جوانان، با اشــاره به حدود ۴ هزار پروژه 
نیمه تمام ورزشــی گفت: اتمام ایــن پروژه ها به ۱۰ 
هزار میلیارد تومــان اعتبار نیــاز دارد و هدف وزارت 
 ورزش و جوانان تکمیل پروژه هایی با اولویت پیشرفت 

باالست. 
مسعود ســلطانی فر اظهار کرد: برای حل این مشکل 
نیز درصدد  هستیم که برنامه ریزی کنیم و از ظرفیت 

بخش خصوصی نیز استفاده ببریم.
وی با اشــاره به افتتاح اســتادیوم های بزرگ ورزشی 
در نقــاط مختلف کشــور گفت: جمهوری اســالمی 
ایران خوشــبختانه در ایجاد توازن منطقه ای و توزیع 
عادالنه امکانات و زیر ســاخت های ورزشــی کارنامه 
درخشانی دارد؛  چرا که روزگاری فقط ورزشگاه آزادی 
امکان میزبانی مســابقات مهم بین المللی را داشــت؛ 
اما اکنون در اصفهان، شــیراز، اهواز، تبریز و مشــهد 
ورزشــگاه های بزرگی داریم و ۲۰ مرکز اســتان هم 
دارای اســتادیوم پانزده هزار نفری هســتند که این 
نشــان دهنده کارنامه درخشــان جمهوری اسالمی 
در زمینه ســخت افزاری ورزشــی بــوده و طی این 
 سال ها دستاوردهای بزرگ ورزشــی به ارمغان آمده

 است.
 وزیــر ورزش و جوانــان بــه موفقیت هــای فوتبال 
 اشــاره و تصریح کرد: تیم ملی فوتبــال ایران صعود 
 تاریخــی و مقتدرانــه ای به جــام جهانی داشــت و 
در این بین با توجه به صعود تیم های رده های ســنی 
 فوتبال بــه جام جهانــی، همچنین عناوین ســومی 
جهــان در فوتســال و فوتبال ســاحلی یــک رکورد 
 تاریخی به دســت آمــد که بــرای ایــن موفقیت ها 
 حمایــت و پشــتیبانی هــای خوبــی هــم صورت 

گرفت.
ســلطانی فر ظرفیــت مدیریتی بانــوان در ورزش را 
مورد تاکید قــرار داد و تصریح کــرد: قطعا از این پس 
درمقایســه با قبل، از توانمندی مدیریتــی بانوان در 
ورزش نیز استفاده خواهیم کرد؛ چرا که اعتقاد داریم 
 در این بخش هم آنها مــی توانند موفقیت های خوبی 

کسب کنند.
وزیر ورزش و جوانان حــق پخش تلویزیونــی را نیز 
مورد توجه قرار داد و اظهار داشــت: با رییس رســانه 
ملی جلســاتی را برگزار کرده ایم و هدفمان این است 
که در یک رابطــه برد -  برد حق پخــش تلویزیونی را 

محقق کنیم.

اتفاق روز

سلطانی فر: 

رابطه برد برد حق پخش 
تلویزیونی را محقق می کنیم

کمی که تاریخ ورزش شهر را مرور کنیم ستاره های تکرار 
نشــدنی فوتبال را می بینیم که از زمین های خاکی سر 
برآورده اند و تا عضویت در تیم ملی و تیم های باشگاهی 

اروپا و آسیا پیش رفته و افتخارآفرینی کرده اند.
با آغاز رقابت های فوتبال زمین خاکی محالت در شــهر 
اصفهان، عالقه مندان بــه فوتبال کاپ محالت در زمین 
خاکی شهدای مارچین شــاهد رقابت جذاب و دیدنی 
فوتبالیســت های زمین خاکی محالت بودند. مسئول 
ورزش محالت سازمان ورزش شهرداری اصفهان، بااشاره 
به برگزاری رقابت های کاپ محالت به میزبانی ۵ منطقه 
شــهرداری گفت: با برنامه ریزی مناسب و پیگیری های 
همکارانمان موفق شــدیم نزدیک به ۷۰ تیم محلی از 
مناطق ۱۵ گانه شــهر را ثبت نام و ســازماندهی کنیم. 
محســن رویگری از برگزاری این رقابت ها در صبح روز 
جمعه هر هفته در زمین های خاکــی خبر داد و گفت: 
متاسفانه طی دو، سه سال گذشته شاهد تعطیلی کاپ 
محالت بودیم که با توجه به ظرفیت ویژه این رقابت ها 
در استعدادیابی و کشف بازیکنان مستعد و جویای نام، 
باید گفت امروز اتفاق خوبی در ورزش شهر رقم خورده 
اســت و امیدواریم مربیان فوتبال باشگاهی اصفهان با 
حضور در کنار زمین های خاکی، عالوه بر تشــویق این 
عزیزان، فوتبالیســت های جوان و با استعداد را مد نظر 
خود قرار داده و بســتر رشــد را برای آنها فراهم سازند.

پای صحبت قدیمی ترهــا و پیشکســوتان فوتبال که 
بنشینیم همه از خاطرات شیرین و جذاب دوران جوانی 
فوتبال خود و هیاهو و شور و حال کاپ های محالت در 
زمین های خاکی فوتبال می گویند؛ دفترچه خاطراتی 
ارزشــمند که در هر برگش نام قهرمانانی بزرگ چون 
رسول کربکندی، احمدرضا عابدزاده، عبدالعلی چنگیز، 
منصور ابراهیم زاده، امیرحسین شاه زیدی و... نقش بسته 
است. اصغر قاسم زاده مسئول ورزش محالت شهرداری 
اصفهان در دهــه ۷۰ که از فوتبالیســت های قدیمی و 
برگزار کننده کاپ های محــالت در زمین های خاکی 
اصفهان بوده است، از شور و هیجان ویژه و وصف ناپذیر 
 مسابقات فوتبال زمین های خاکی محالت یاد می کند 
و می گوید: هرســاله با حضــور ۵۰۰ تیــم و ۱۲هزار 
 ورزشــکار کاپ های زمین خاکی در محالت و مناطق 
مختلف سازماندهی می شد و در زمین های خاکی میدان

شاه زید، سرچشــمه بابلدشت، زمین پشــه مشتاق، 
پرســپولیس تخت فوالد، فرح آباد، همت آباد، نقش 
جهان، نصرآباد و در یکی، دو دهه اخیر زمین های پل 
هوایی جاده فرودگاه و... با حضور مشــتاقان بی شمار 

برگزار می شد.
قاسم زاده با اشاره به اینکه بیشــتر بازیکنان تیم های 
منتخب استان و تیم های آموزشگاه ها از دل کاپ های 
محــالت و زمین های خاکی برآمده و توســط مربیان 
جذب تیم های مطرح باشگاهی و ملی می شدند گفت: 
مزیت زمین های خاکی فوتبــال و کاپ های محالت 
این بود که همه عالقه مندان واقعی و عاشــقان فوتبال 
در آن شــرکت می کردند و به واســطه همین عالقه و 
حضور مستمر و تمرین های سخت، رشد چشمگیری 

هم داشتند.
این پیشکســوت ورزش شهر با اشــاره به حضور علی 
پروین در دیدارهــای نهایی این رقابت هــا و در کنار 
زمین های خاکی فوتبال، از برگزاری جشنواره اختتامیه 
کاپ های محالت در ورزشــگاه تختی در ســال های 
گذشــته همراه با حضور تمام تیم های فوتبال زمین 
خاکی و خانواده هایشان یاد می کند و می گوید در آیین 

اختتامیه کاپ محالت جای سوزن انداز نبود.
قاسم زاده از شهید حســن غازی که فوتبال خود را از 
زمین های خاکی چشــمه پاقلعه تبرک اصفهان آغاز 
کرده اســت یادی می کند و می گویــد: در کاپ  های 
محالت افراد بزرگی چون شهید غازی حضور داشتند 
و عالوه بر بعد ســالمت و ورزش، به فرهنگ در ورزش 
هم بسیار بها داده می شد که در این راه مدیرانی چون 
تیمسار شــیرانی، احمدرضا مهنام، حسین چرخابی و 
حسن آقاجان که کاپ گندم طالیی محالت را برگزار 
می کرد زحمات بســیاری کشــیدند و ردپای خود را 
برجای گذاشــتند و ما هــم اگر بخواهیــم در این راه 
تاثیرگذار باشــیم، بدون تردید باید ورزش محالت را 
تقویت کنیم که ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان 
اکنون در این مسیر است و به خوبی با برنامه های مدون 

به ورزش محالت اهمیت داده و به آن می پردازد.

آغاز رقابت های فوتبال زمین خاکی محالت شهر اصفهان؛

شوروحالفوتبالیدرزمینهایخاکی
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معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان گفت: با 
راه اندازی نرم افزارهای ترافیکی، بســتر فنــاوری اطالعات 
 در حــوزه حمل ونقــل و ترافیک شــهر اصفهــان تکمیل

 می شود.
علیرضا صلواتی در مراسم رونمایی از شبکه فناوری اطالعات 
حوزه حمل ونقل و ترافیک که در قالب شصت و دومین برنامه 
از ســری برنامه های هر هفته چند افتتاح برگزار شد، اظهار 
کرد: یک سال و نیم گذشــته گروهی تحت عنوان مشاوران 
مردمی ترافیک شهر اصفهان در تلگرام راه اندازی شد تا مردم 

نقطه نظرات و پیشنهاد های خود را مطرح کنند.
وی افزود: در این گروه شــهروندان و مدیران حضور دارند و 
خیلی بی پیرایه مسائل، انتقادات و پیشنهاد های خود را مطرح 
می کنند؛ بر این اساس در این گروه که هم اکنون ۱۶۰۰عضو 
دارد، پیشنهادی مطرح شد که چرا از ظرفیت شهروندان در 

حل ترافیک شهر استفاده نمی کنید.
معاون شــهردار اصفهان ادامه داد: از آن زمان ایده شــبکه 
فناوری اطالعات شکل گرفت تا با استفاده از تکنولوژی روز به 

شهروندان بهترین خدمات را ارائه کنیم.
صلواتی اضافه کرد: بر این اساس تیمی در شهرداری اصفهان با 
حضور معاونت حمل ونقل، معاونت برنامه ریزی و سازمان فاوا 

شکل گرفت تا نیازها احصا شود.

وی به طراحی نرم افزارهای ترافیکی اشاره کرد و گفت: پس از 
بررسی نیازها، نرم افزار و سایتی تحت عنوان »اصفهان ترافیک« 
راه اندازی شد که در بازار و فضای مجازی بارگذاری شده است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: بر این 
اساس هرگونه کاربری شهر اصفهان، از همه حوزه ها ازجمله 
حوزه های درمانی، رفاهی، تفریحــی، مذهبی و اقتصادی به 

شهروندان اطالع رسانی می شود.
صلواتی تاکید کرد: شــهروندان با اســتفاده از نرم افزار نقشه 
ترافیک آنالین می توانند ترافیک، مســیر مراکز آموزشــی 
ورزشــی، مکان هــای تفریحــی، بیمارســتان ها، ظرفیت 
پارکینگ های شهر، هتل ها و حتی کاربری های خدماتی مثل 
نانوایی ها، بانک ها و سیستم های خودپرداز را به صورت آنالین 

مشاهده کنند.
وی تصریح کرد: همه خدماتی که یک شــهروند نیاز دارد در 
این نرم افزار قابل رؤیت است و شــهروندان می توانند آن را از 

بازار دانلود کنند.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان به نرم افزار 
ترافیک یار اشاره کرد و گفت:  شهروندان با استفاده از نرم افزار 
»ترافیک یار« می توانند مشکالت ترافیکی، حوادث و غیره را 

به کارشناسان مرکز کنترل ترافیک ارائه دهند.
صلواتی با اشاره به اینکه در نرم افزار »ترافیک یار« شهروندان 

ناظر هستند، افزود: نرم افزار ترافیک یار برای اولین بار در کشور 
در اصفهان رونمایی شده و قابل تسری به کل کشور است.

وی از نرم افــزار دیگری تحت عنوان »ترافیک پدیا« ســخن 
گفت و اظهار کرد: در این نرم افزار همــه اطالعات موردنیاز 
شــهروندان در زمینه حمل ونقل و ترافیــک در قالب کتاب 
و مقاله به روزرسانی می شــود. تاکنون ۱۲ هزار داده در این 

نرم افزار پیاده شده و تا پایان امسال به ۳۰ هزار داده می رسد.
معاون شهردار اصفهان ادامه داد: این نرم افزار به صورت رایگان 
در اختیار مردم قرار می گیرد تا سطح دانش شهروندان ارتقا 

یابد.
صلواتی به نرم افزار ترافیک کال اشــاره کرد و گفت: نرم افزار 
ترافیک کال اولین پرتال آموزش فرهنگ ترافیک محســوب 
می شــود که مباحث ترافیکی را به ۵ زبان فارسی، انگلیسی، 

عربی، فرانسوی و پرتقالی مطرح می کند.
وی آخریــن نرم افــزار ترافیکی شــهر اصفهــان را نرم افزار 
ترافیکســتان معرفی کرد و گفــت: با توجه بــه اینکه تاثیر 
کلیپ های کوتاه بســیار بیشــتر از سخنرانی هاست،  در این 
نرم افزار مجموعه تولیدات رســانه ای، پویانمایی و فیلم های 
کوتاه با موضوع آموزش ترافیک طراحی شــده اســت که در 

فضای مجازی توزیع می شود.
معــاون شــهردار اصفهان 
افزود: باور ما این اســت که 
با راه اندازی ایــن نرم افزارها 
بستر فناوری اطالعات برای 
حمل ونقل و ترافیک شــهر 
اصفهان تکمیل می شــود؛ 
البتــه باید ایــن نرم افزارها 
به مرورزمــان جدیدتــر و 
به روزتر شــود تا بــه لحاظ 
در  خللــی  زیرســاختی 

اطالع رسانی ایجاد نشود.
صلواتی به همراهی شورای 
فعلی و شــورای جدید شهر 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: 
به طــور حتم بــا همکاری 
مدیریــت شــهری، شــهر 
اصفهان مسیر تعالی و توسعه 
پایدار را با سرعت طی خواهد 

کرد.
وی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، شهر اصفهان 
در سال ۱۴۰۰ در حوزه تخصصی ترافیک و حمل ونقل پاک و 

هوشمند، شهر نمونه خواهد شد.

با
نرم افزارهای 

ترافیکی 
بستر فناوری 

اطالعات در 
حوزه حمل ونقل 

و ترافیک شهر 
 اصفهان تکمیل

 می شود

خواب آلودگی، اصلی ترین عامل تصادفات جاده ای است
در ایران، ســاالنه۳۵۰میلیون ســفر انجام می شــود که از این تعداد،۲۵۰میلیون سفر، جاده ای 
 اســت؛ خســتگی وخواب آلودگی وســرعت غیر مجاز از اصلی ترین عوامل تصادفــات جاده ای

 به شمار می رود.

+  اصفهاناخبار

محرومیت زدایی وتوزیع عادالنه خدمات با رویکرد محله محوری از راهبردهای اصلی مدیریت شــهری اصفهان در 
سال های اخیر است. در همین راستا شهرداری اصفهان پروژه های عمرانی و خدماتی متعددی را در دستور کاری خود 

قرار داده است تا دیگر تفاوتی بین شمال و جنوب شهر احساس نشود.
براین اساس با اجرای طرح هر هفته چند افتتاح، به تدریج محرومیت از 

چهره مناطق۱۵گانه شهری زدوده شده است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهارکرد: بودجه محرومیت زدایی 
در دوره دوم شورای اسالمی شهر در سال۲/8۳میلیاردتومان بوده است 
که درهمین راستا برای سال۹۶این بودجه به 8۰میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
رضا امینی یادآور شــد: مجموعه مدیریت شــهری اصفهــان با طرح 
موضوعاتی نظیر محله محوری، شهروندمداری، قانون مداری،مشارکت 
شــهروندی ورویکرد علمــی جهادی، بیــش از هر زمــان دیگری در 
 پی تجدید ســاختار محلــه ای شــهر اصفهان و اســتوار کــردن برنامــه های خود بر اســاس محالت شــهری

 است.

رییس شورای اسالمی شهر خبر داد:

افزایش80میلیارد تومانی بودجه محرومیت زدایی 

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار اظهار داشت:پروژه پردیس هنر در۲فاز احداث مي شود که اکنون نیز فاز اول این پروژه 
در دست اجراست.

رضا کریمي افزود: فاز اول پردیس هنر آبشار  به مســاحت7هکتار تاکنون۶۶درصد پیشرفت داشته و تا آبان ماه سال 
جاري تکمیل مي شود. 

وي با اشــاره به اینکه در فاز اول این پروژه آمفي تئاتر، سایت هنرمندان، 
 ،VIP آبشارهاي خیابان آبشار، رســتوران، برکه مرکزي، برج آبنما، جاده
پارکینگ و محوطه ورودي احداث مي شود ادامه داد: زیر سازي پارکینگ 

این فاز تکمیل شده و اکنون نیز آماده آسفالت است. 
مدیر پروژه پردیس هنر آبشارگفت: براي عملیات اجرایي فاز اول پردیس 
هنر آبشار ۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.کریمي با اعالم 
اینکه کاربري هایي همچون گلخانه و پارک سرپوشیده شبیه باغ گل ها و 
همچنین کاربري هاي فرهنگي شامل موزه احجام ، پارک بازي کودکان با 

روحیه مینیاتور و سالن آمفي تئاتر با گنجایش ۳ هزار نفري که به طرف رودخانه و پشت به آفتاب براي مجموعه در نظر 
گرفته شده است، از آغازعملیات اجرایي فاز دوم پردیس هنر آبشار در  نیمه دوم سال جاری خبر داد.

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار خبر داد:

تکمیل فاز اول پردیس هنرآبشاردر سال جاری

مدیریت ساماندهی ناژوان خبر داد:

تغییر ساعات کاری مراکز 
گردشگری ناژوان در فصل تابستان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: ساعات کاری مراکز تفریحی-
گردشگری ناژوان همچون باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها و موزه 

صدف ها تغییر یافت.
حسن شفیعی با اشاره به اینکه ســاعات فعالیت آکواریوم ناژوان 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۱ است، ادامه داد: شهربازی ناژوان نیز 

هر روز از ساعت ۱7:۳۰ تا ۲۴ آماده استقبال از گردشگران است.
وی اضافه کرد: همچنین باغ پرندگان هر روز از ســاعت 8:۳۰ الی 
۱۹، باغ خزندگان و موزه صدف ها نیز از ساعت ۹ الی ۲۱ فعال است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان عنوان کرد: باغ پروانه ها نیز همه روزه 
از ساعت ۹ الی ۱۹آماده پذیرایی از گردشگران است.

شفیعی به ســاعات کاری تله سیژ ناژوان اشــاره کرد و ادامه داد: 
تله سیژ ناژوان در فصل تابســتان صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴و 
بعدازظهرها از ساعت ۱۶ الی ۲۰ آماده پذیرایی از گردشگران است.

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان:

شهروندان از خرید امالک بدون 
سند خودداری کنند

مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان به شهروندان توصیه کرد که تا 
حد امکان از خرید امالک بدون سند مالکیت خودداری کنند و اگر 
ملک قولنامه ای است بررسی کنند که قبال به فرد دیگری واگذار 

و فروخته نشده باشد.
مسعود حیدری اظهارداشــت: یکی از مشکالت شهروندان، خرید 
امالک بخصوص در محله های جدید شــهر اســت کــه با انجام 
بررسی ها و استعالم های الزم از شهرداری می توانند از متضرر شدن 

خود جلوگیری کنند.
مدیر امور حقوقی شــهرداری اصفهان در ادامــه اظهار کرد: امور 
حقوقی شــهرداری اصفهان تقریبا ۱۰ وظیفه مهم و اساســی بر 
عهده دارد که ازجمله آنها رسیدگی به مشکالت حقوقی شهروندان 
و اعالم نظر مشورتی در موارد ارجاعی، تهیه و تنظیم لوایح دفاعی 
و انجام وظایــف نمایندگی از طرف شــهرداری، تقاضای تعقیب 
متجاوزان به حقوق شهرداری که همان تجاوز به حقوق شهروندان 
محسوب می شود، بررســی اطالعات جمع آوری شده جهت ارائه 
نظریات مشورتی، وصول بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها، 
رســیدگی به اعتراضات و شکایات رســیده در اثر اجرای طرح و 

اظهارنظر درباره آنهاست.
وی با اشاره به اینکه اداره حقوقی شــهرداری اصفهان دو وظیفه 
عمده بر عهده دارد و باید به نوعی از حقوق مردم و شهرداری حمایت 
کند و در مراجع قضائی پاسخگوی آنها باشد،گفت: البته این اداره 
امروز پا را فراتر از دفاع از حقوق مردم گذاشته و به نوعی در راستای 
پیشگیری از وقوع جرایم نیز فعالیت می کند و اقدامات مفیدی در 
این راستا انجام داده اســت که ازجمله آنها می توان به کمیسیون 
ماده ۳8که مربوط به حل اختالف بین کارفرمایان با شهرداری است 

یا چاپ کتب حقوقی مرتبط با قوانین و حقوق مردم، اشاره کرد.
حیدری خاطرنشــان کرد: اداره حقوقی شهرداری اصفهان، تمام 
دعاوی مربوط به شــهرداری اصفهان را که به نوعی از شــهرداری 
شکایت شده پاسخگوست و حتی اگر حقوق شهرداری تضییع شده 

باشد، آن را مورد پیگیری قرار می دهد.
وی یادآور شد: مسئولیت حساس و خطیر اعمال قانون و مقررات 
و دفاع از حقــوق شــهرداری در رابطه با دعــاوی مطروحه علیه 
شــهرداری و طرح دعاوی به منظور وصول حقوق شهرداری، رفع 
اشکاالت حقوقی موجود در واحدها و حل وفصل آنها، روشن کردن 
بعضی از موارد غامضی )تفســیر و تعلیل( و اظهار نظر حقوقی در 
رابطه با ســواالت مطروحه از ســوی واحدهای تابعه، همچنین 
تنظیم دادخواست شکوائیه کیفری، اظهار نامه و اخطاریه، مزایده 
و مناقصه و همکاری در اجرای آرای کمیسیون های موضوع کانون 
شهرداری ها، پاســخ به اســتعالم های مراجعین، ابالغ قوانین و 
مقررات و چگونگی اجرای آنها، شرکت در کمیته ها و کمیسون های 
خاص و غیره، از جمله وظایفی اســت که برعهــده اداره حقوقی 

شهرداری است. 

میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان: 

پایگاه مطالعات باستان شناسی 
فریدن تاسیس می شود

به نقــل ازروابط عمومــی 
اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، مدیرکل 
فـــرهــــنگی،  میــراث 
صنایع دســتی وگردشگری 
استان اصفهان در هفتمین 
نشست انجمن های میراث 
فرهنگی شهرستان فریدن اظهار داشت:امروزه مباحث 
مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
یکی از مهم ترین مقوله های کشــور بوده و شاید برای 
اولین بار است که تمامی مســئوالن عالی رتبه کشور، 
به ویژه در راستای تحقق مقوله اقتصاد مقاومتی، به طور 

یکسان بر توسعه و ترویج این مباحث اعتقاد دارند.
فریدون الهیاری افزود: متاسفانه در سال های گذشته 
به میراث ارزشــمند فرهنگی غرب اســتان اصفهان 
به ویژه منطقه فریــدن بزرگ، آن گونه که شایســته 
است، پرداخته نشده؛ بنابراین با توجه به اینکه فریدن 
بزرگ یکــی از مهم ترین پایگاه های باستان شناســی 
استان به شــمار می رود، انتظار داریم تا همگی نهادها 
و ارگان هــای اجرایی با همکاری مردم و تشــکل های 
دوســتداران میراث فرهنگی دست به دست هم داده و 
بکوشیم تا درخشش میراث فرهنگی فریدن بزرگ را 
به عنوان یک ســرمایه هویتــی و ظرفیتی مهم جهت 
توســعه اقتصادی مردم منطقه با تدبیــر و خالقیت 
 و با برنامه ریزی علمــی به همه گردشــگران معرفی 

کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دســتی وگردشگری 
استان اصفهان بیان کرد:با توجه به وجود محوطه های 
فراوان باســتانی در منطقه فریدن بزرگ، برنامه ریزی 
الزم برای تاســیس پایگاه های باستان شناسی فریدن 
بزرگ صورت گرفته و طرح آن بــرای تایید نهایی به 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی کشور ارســال شده که 

امیدواریم به زودی این پایگاه در منطقه تاسیس شود.
الهیاری با اشاره به مباحث گردشگری و صنایع دستی 
افزود:با تاسیس خانه صنایع دستی در شهرستان های 
اســتان به ویژه فریدن، به دنبال پژوهش و شناسایی 
صنایع دســتی غنی شهرســتان بخصوص شــناخت 
صنایع دستی روستاهای فریدن هستیم،زیرا بسیاری 
 از این صنایع دســتی با گذر ایام، رو به فراموشی رفته 

است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل فناوری اطالعات با راه اندازی نرم افزارهای ترافیکی

سه شنبه های بدون خودرو با کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت
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درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اسالم، همواره محل رفت و آمد چهره های 
هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول سال، 
در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است برای آنکه 
در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح گرفته 
تا گالری های عکس و نقاشــی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال 
انقالب اسالمی

زمان: ۱۰ تا ۱۳ مرداد
 عالقه منــدان بــرای ثبــت نام بــه آدرس 

www.isffestival.ir مراجعه کنند.

زاینده رود

شهرداری

شهردار اصفهان در مراسم رونمایی از شبکه فناوری اطالعات 
حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت: فرهنگ ســازی در حوزه 

ترافیک از رویکردهای اصلی تیم مدیریت شهری است. 
مهدی جمالی نژاد در این مراسم که در قالب شصت و دومین 
برنامه از ســری برنامه های هر هفته چند افتتاح برگزار شد، 
اظهارکرد: از ۲ سال گذشــته اقدامات ارزشمندی در حوزه 
حمل و نقل آغاز شد و قرار بود فعالیت های این حوزه تنها به 
اقدامات سخت افزاری ختم نشود و فناوری های سخت را در 

کنار فناوری های نرم داشته باشیم.
وی افزود: در کنار اینکه پروژه های بزرگ و شاخصی در شهر 

داشــتیم و افتتاح می کنیم و پروژه هــای محله محور که با 
حضور شهروندان و همدلی مدیران هر هفته افتتاح یا کلنگ 

زنی می شود، قرار بود اقدامات نرم افزاری نیز داشته باشیم.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه فرهنگ سازی در حوزه 
ترافیک بســیار اهمیت دارد، ادامه داد: اصفهان پروژه های 
متعددی همچون احداث زیرگــذر، روگذر، تقاطع و تعریض 
خیابان داشته و دارد اما متاســفانه هنوز مشکالت ترافیک 
و مسائل زیســت محیطی آن حل نشده اســت؛ بنابراین در 
کنار این اقدامات ارزشمند و زیربنایی باید کارهای فرهنگی 

انجام شود.

جمالی نژاد اضافه کرد: خوشبختانه رویکرد شورای چهارم، 
مســائل فرهنگی بــود و در دوره پنجم نیز اعضای شــورا 
فرهنگ دوست هســتند و به طور حتم اقدامات شاخصی در 
این حوزه خواهند داشــت بنابرایــن امیدواریم این اقدامات 

فرهنگی تداوم یابد.
وی به طرح سه شــنبه های بدون خودرو اشاره کرد و گفت: 
طرح ســه شــنبه های بدون خودرو انصافا مورد اســتقبال 
همشــهریان قــرار گرفت؛ بنابرایــن امیــدوارم این پویش 
 تعطیل نشود و با استقبال شــهروندان این طرح ادامه داشته 

باشد.

شهردار اصفهان:

رویکردهای اصلی تیم مدیریت شهری، فرهنگ سازی در حوزه ترافیک است
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امام محمد باقر )علیه السالم(:
خداوند اهل رفق و مدارا است و رفق و مدارا را دوست دارد و 

پاداشی بر آن می دهد که بر خشونت و سختگیری نمی دهد. 
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4- کیلویی بخرید
برای برگــزاری یک میهمانی، اگــر بخواهید غذا را 
خودتان تهیه کنید، انرژی زیادی تلف می شــود و 
جنازه تان به مراسم می رسد و اگر از بیرون سفارش 
دهید هزینه زیادی روی دوش  شما می افتد. بهترین 
کار ترکیب کردن دو مورد اســت. برنج را خودتان 
درســت کنید که هم کیفیت باالیی داشته باشد و 
هم هزینه کمتری، در کنار آن  هم می توانید کباب را 
از کبابی به صورت سیخی بخرید و از آشپزخانه ها یا 
برخی هایپرمارکت ها خورشت را به صورت کیلویی 
تهیه کنید. شما با هزینه دو یا سه پرس چلوخورشت 
قیمه می توانید یک کیلو خورشت قیمه خریداری 

کنید که برای تعداد زیادی میهمان  جواب می دهد.
5- فروشگاه های زنجیره ای را از دست ندهید

به جای خرید خرد از سوپر مارکت سرکوچه، سعی 
کنید از احتیاجات حداقل 20 روزتان یک لیســت 
نوشــته و آنها را از هایپرمارکت هــای بزرگ تهیه 
کنید. هایپرمارکت ها چند مزیت بزرگ دارند، تنوع 
جنسشان باالست و شما می توانید یک کاال را با چند 
برند متفاوت مقایسه کنید و مهم تراز آن، تخفیف های 
خوبی می دهند. هیچ وقت نگذارید یک هایپرمارکت 
بزرگ از زیر دستتان در برود. حداقل یک بار به آن سر 
بزنید، شاید اجناس مورد عالقه تان را با بهترین قیمت 
ردیف کرده باشد؛ البته یادتان باشد تعدد کاال نباید 
باعث ایجاد نیاز کاذب شود. برای مقابله با نیاز کاذب، 
یک راه حل مناســب وجود دارد. باید یک لیست با 
دو ستون تهیه کنید که یک ستون نیازهای مهم و 
دیگری نیازهای درجه دو باشــد. ابتدا طبق لیست، 
نیازهای اصلی را تهیه کنید؛ اگــر پول اضافی ماند 

بگذارید برای ستون دوم.
 6- چاشت ببرید

سرکار، دانشگاه، مدرسه و... خوردنی های خوشمزه 
ببرید تا مجبور نباشــید یک ســاندویچ بخرید یا از 
ســوپر مارکت چیپس و امثــال آن را تهیه کنید. 
خانم هایی که کیف همراه شان هست می توانند یک 
خوردنی خوشمزه که فاسد شدنی هم نباشد همیشه 
همراه شان داشته باشند. در فصل تابستان هم بطری 

کوچک آب را فراموش نکنید. 
7- کنسرو کنید

بعضی میوه ها فصل دارند. مثال اوایل تابستان بهترین 
فصل برای خرید آبغوره است. بهتر است این روزها 
برای مصرف یک سالتان آبغوره طبیعی تهیه کنید 
تا هم از ســالمتش مطمئن باشــید و هم چند ماه 
بعد هزینه زیــاد پرداخت نکنید. ایــن قضیه برای 
آبلیمو، گوجه فرنگی، آلبالــو و... هم صدق می کند. 
اگر نتوانستید کنسرو کنید و مثال گوجه فرنگی گران 
بود، از جایگزینش اســتفاده کنید چیزی مثل رب 

گوجه فرنگی.

گوناگون

ترفند هایی  برای مدیریت 
هزینه خورد و خوراک)2(

یادداشت

ایده هایی که اصــا تمایلی به اومدن 
ندارن

حاال که این همه از نقش کار کردن، خوندن و 
تمرکز روی پیدا کردن ایده های جدید گفتیم، بد نیست اشاره کنم 

به روزهایی که اصال ایده ها به وجود  نمیان.
 یه روزهایی هست که شما برای نوشتن، طراحی یا کارکردن به یه 
ایده فسقلی به ظاهر بی اهمیت احتیاج دارین ولی هیچ چیزی به 
ذهنتون نمی رسه. انگار که همه ایده ها توی یخچال بودن و یه نفر 
قبل از شما همه شون رو خورده یا مثال همه ایده ها رو ریخته بودن 
توی یه بادکنک اما یه نفر قبل از شــما اون بادکنک رو ترکونده. 
زندگی خیلی از اونهایی که کارشون به ایده و ایده پردازی مربوط 
می شه پر از روزهاییه  که قطار ایده ها دیر می رسه. نمی دونم کسی 
هســت که بتونه این موضوع رو توضیح بده یا نه اما تنها راهی که 
توی این مواقع به فکر من می رسه اینه که »رهاش کنم.« پافشاری 
و اصرار روی یه موضوع، همیشه هم جواب نمی ده. گاهی این کار 
فقط ذهن آدم رو خسته می کنه و به جای اینکه شما رو به هدفتون 
نزدیک کنه، فقط ازش دورتر می شــین. بــرای همین اگه کاری 
خیلی گره خورد )البته اگه پای مرگ و زندگی در بین نبود( بهتره 
برای یه مدت کوتــاه، اون کار رو 
رها کرده و خودتون رو با چیز 
دیگه ای سرگرم کنین. 
بذاریــد ناخودآگاه 
شما در آرامش 
کار خودش رو 
بکنه، اونوقت 
می بینیــن 
کــه باالخره 
یکــی از این 
ایده هــای توی 
ترافیک مونده، از راه 
می رسه و کارتون رو 

راه می ندازه.  

باغ 
کاغذی

کتاب »تمدن شناسی« اثر عطاا...بیگدلی از سوی نشر سدید روانه               
بازار کتاب شد.ظهور و سقوط تمدن ها در ادوار مختلف تاریخی از 
علل و عوامل متعددی سرچشمه می گیرد، علل و عواملی که نوع 
تحلیل و توجه به آن در ظهور و ســقوط تمدن های دیگر بی تاثیر 
نخواهد بود. مسئله اساسی ظهور و سقوط تمدن ها در ادوار مختلف 
تاریخی زمینه ساز توجه جدی اندیشــمندان غربی به خصوص 
شرق شناسان پس از عصر روشنگری شده اســت، به طوری که 
آنها را به نگارش و تحلیل تاریخی تمدن های بزرگ واداشته و این 
تحلیل ها بسترساز ساخت تفکر اندیشمندان مشرق زمین شده و از 

 همین رو در وابستگی اندیشه ای ما به غرب، تاثیری غیرقابل انکار
 داشته است.

در مقابل این جریان سازی تحلیلی از وقایع تاریخی و علل ظهور و 
سقوط تمدن ها توسط اندیشمندان غربی، در دوران معاصر علمای 
اسالمی تالش کرده اند تحلیل های تمدنی بریافته از مبانی اسالمی 
را احیا و از خالل مباحث کالمی و معرفتی بسط و گسترش دهند. 
کتاب »تمدن شناسی« که توسط عطاا... بیگدلی نوشته شده است، 
ســعی دارد انگاره های تاریخی- تمدنی و دالیل ظهور و سقوط 

تمدن ها و وضعیت تمدنی انقالب اسالمی را تحلیل کند.

تمدن شناسی  ایده ها)4(

آلباتروس، پرنده ای دریایی اســت که بزرگ ترین عرض 
بال را در بین پرنده های موجود دارد. عرض بال برخی از 
گونه های این پرنده تا 3/7 متر می رسد. روش پرواز این 
پرنده باعث می شود بتواند هزار کیلومتر در روز را بدون 

بال زدن پرواز کند.
بال های آلباتروس مســتحکم و خمیده شکل بوده و در 
ناحیه جلویی ضخیم تــر و دارای شــکل آیرودینامیک 
هســتند. آلباتروس ها قادر به طی مســافت های بسیار 
طوالنی به کمک دو روش اوج گیری دینامیکی و باالبری 
شیب هستند که توسط اکثر پرندگان دریایی با بال های 
بزرگ استفاده می شــود. در اوج گیری دینامیکی، پرنده 
به طور مکرر وارد جریان هــوای در حال وزش در ارتفاع 
باالتر شده و با گرفتن انرژی در اثر حرکت در جریان هوای 
سریع، مجددا وارد الیه  پایینی می شود؛ در نتیجه از تغییر 
سرعت افقی باد برای گرفتن انرژی استفاده می کند. تنها 
در قســمت دور زدن، در ابتدای ورود به جریان باالیی و 

پایینی، نیاز به صرف انرژی وجود دارد.
زیستگاه آلباتروس بیشتر در اقیانوس منجمد جنوبی و 

اقیانوس آرام شمالی اســت و در حال حاضر در اقیانوس 
اطلس شمالی وجود ندارند. هرچند سنگ واره هایی یافت 
شده که بر وجود آنها در گذشته داللت دارد. آلباتروس ها 
بزرگ ترین پرندگان دریایی پروازگر هســتند و بال های 

بلند و باریک و منقار قالب دار دارند.
گفته شده اســت که آلباتروس ها قادر به خوابیدن حین 
پرواز هســتند، هرچند هنوز این گزاره توسط مشاهده 

مستقیم تایید نشده است.

پرنده ای که می تواند بدون بال زدن هزار کیلومتر پرواز کند
دانستنی ها

حرف حساب

اندکی برایش بگو؛ او همه چیز را می فهمد!
برای همدل خود، الزم نیســت همــه چیز را 
بگویی تا او اندکی از تــو را بفهمد ؛بلکه کافی 
اســت اندکی بر زبان بیاوری تــا او همه تو را 

دریابد... 

»نون نوشتن«
محمود دولت آبادی

 ندا
 شاه نوری

مدیریت درمـان تامین اجتماعی اسـتان اصفهان  در نشسـت مطبوعاتی خود به مناسـبت 
هفته تامین اجتماعـی  در ارائه گزارش عملکرد سـال 95 با اشـاره به 3 میلیـون 293 هزار 
نفـر بیمه شـده تامیـن اجتماعـی گفت: در سـال گذشـته مجمـوع هزینـه هـای مدیریت 
درمان در دو بخش درمان مسـتقیم و غیرمسـتقیم بیش از یک هـزار و 364 میلیارد تومان 

بوده اسـت.

افتتاح  پلی کلینیک به وسعت 5000 متر
دکتر علـی اعتصـام پور بـا بیـان اینکـه از اسـتقرار دولـت آقـای روحانـی تاکنـون، حدود 
5000 متـر پلـی کلینیـک کلنگ زنی شـده و اکنـون به مرحلـه تجهیـز و افتتاح رسـیده، 
از سـه افتتاحیـه درمانـی در هفتـه تامیـن اجتماعـی در اسـتان اصفهـان خبـر داد کـه 
از 2 بیمارسـتان در نجـف آبـاد بـا تجهیـزات هتلینـگ مـدرن، تجهیـزات ماموگرافـی و 
سـونوگرافی پیشـرفته، افتتـاح سـاختمان کمیسـیون هـای پزشـکی، تکمیـل بخـش 
 آنژیوگرافی بیمارستان شـریعتی و شـروع عملیات هتلینگ بیمارستان شـریعتی رونمایی

 می شود. 
مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان اصفهـان  خاطرنشـان کـرد: جهـت پاسـخ به 
نیازهای درمانـی بیمه شـدگان تامین اجتماعـی در بخش درمان مسـتقیم 3 بیمارسـتان 

و 25 پلـی کلینیـک و درمانـگاه عمومـی و تخصصی فعال هسـتند.
دکتـر اعتصـام پـور بـه بهـره بـرداری از پلـی کلینیـک بیمارسـتان غرضـی بـا مسـاحتی 
بالـغ بر 5 هـزار متر مربـع و تجهیـزات کامل اشـاره کـرد و در ادامه از سـاخت بیمارسـتان 
بـزرگ میـالد 4 خبـرداد و افـزود: نهایتـا مجـوز ایـن بیمارسـتان پـس از گذشـت 4 
 سـال تاخیـر بـه دلیـل مشـکالت اداری اخـذ شـده و امسـال شـاهد شـروع سـاخت ایـن

 بیمارستان خواهیم بود.

رتبه سوم کشوری مدیریت درمان در درمان مستقیم 
وی گفـت: مدیریـت درمان اسـتان اصفهان در بخـش درمان مسـتقیم )ویزیت سـرپایی(، 
رتبه سـوم کشـوری را در سـال 1395 به خـود اختصـاص داده اسـت  و در مجمـوع تعداد 
ویزیت پزشـکان عمومی، متخصـص و دندان پزشـکان مراکز تابـع مدیریت درمان اسـتان 
اصفهان در سـال 1395، بـه بیـش از 5 میلیـون و 237 هـزار و 757 نفر می رسـد و از این 
تعداد، سـهم ویزیت پزشـکان عمومـی 63 درصد، سـهم پزشـکان متخصـص 29 درصد و 

سـهم دندان پزشـکان 8 درصد بوده اسـت.
مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان اصفهـان گفت: در سـال گذشـته هزینـه های 
صورت گرفته در بخش درمان مسـتقیم توسـط این سـازمان حـدود 425 میلیـارد و 142 
میلیون تومـان بوده کـه 12 میلیـارد آن صرف خریـد تجهیزات پزشـکی مورد نیـاز مراکز 
درمانی، 25 میلیارد تومـان هزینه مواد مصرفی پزشـکی، 33 میلیـارد و 86 میلیون تومان 

برای دارو هزینه شـده اسـت. 

رتبه دوم مدیریت درمان در درمان غیرمستقیم
مدیریـت درمان اسـتان اصفهـان، هزینـه های صرف شـده در بخـش درمان غیرمسـتقیم 
در سـال 95 را، 939 میلیـارد و 147 میلیـون تومـان اعـالم کـرد کـه مربـوط بـه هزینـه 

صورتحسـاب هـا و نسـخ سـرپایی بیمـه شـدگان در مراکز طـرف قرارداد اسـت. 
وی تعداد بیماران بسـتری در سـه بیمارسـتان شـریعتی اصفهان، دکتر غرضـی و حضرت 
فاطمه الزهرا)س( در نجـف آباد را 79 هـزار و 129 نفر در سـال 1395 اعالم کـرد و افزود: 

از سـهم 9/8 درصدی مدیریت درمان اسـتان اصفهـان از کل اعمال جراحی بسـتری انجام 
شده در بخش درمان مسـتقیم در 3 بیمارسـتان شـریعتی و دکتر غرضی اصفهان و فاطمه 
زهرا)س(نجـف آباد بـا 49 هـزار و 758 عمـل جراحـی و 10 هـزارو 284 زایمـان طبیعی 

و سـزارین بوده اسـت و ما رتبـه دوم کشـور را در این مورد به خـود اختصـاص داده ایم.
دکتـر اعتصـام پـور، امکانـات بخـش درمـان مسـتقیم را شـامل 3 بیمارسـتان در 
شهرسـتان های اصفهـان و نجـف آبـاد، 10 پلـی کلینیـک در شهرسـتان هـای اصفهـان، 
خمینی شـهر، فالورجان، شـهرضا، شـاهین شـهر و میمـه، مبارکـه و لنجـان،  6 درمانگاه 
تخصصـی در شهرسـتان هـای اصفهـان، خمینـی شـهر، گلپایـگان و نجـف آبـاد،  8 
درمانـگاه عمومی در شهرسـتان های اصفهان، اردسـتان، شـاهین شـهر و میمـه، فریدن، 
 فریدونشـهر و ناییـن و یـک مرکـز تخصصـی دندانپزشـکی در شهرسـتان اصفهـان اعالم

 کرد. 
وی تعـداد مراکز تشـخیصی و درمانـی طرف قـرارداد تامیـن اجتماعی در اسـتان اصفهان 
در بخش غیرمسـتقیم را بیـش از 4342 مرکز با دفتر رسـیدگی به اسـناد پزشـکی تامین 
اجتماعـی عنـوان کـرد و گفـت: در ایـن راسـتا 2567 پزشـک عمومـی، متخصـص، فوق 
تخصص و دندانپزشـک طرف قرارداد تامیـن اجتماعی فعالیت می کننـد. همچنین، برخی 
از مهم تریـن هزینـه های دفتـر رسـیدگی به اسـناد پزشـکی شـامل هزینه صورتحسـاب 
بیمـاران بسـتری حـدود 417 میلیـارد و 877 میلیـون تومان، هزینه نسـخ پزشـکان بالغ 
بـر 164 میلیـارد و 35 میلیـون تومـان، هزینـه داروخانه هـا حـدود 232میلیـارد و 504 
میلیون تومـان، هزینه مراکـز پاراکلینیـک بالغ بـر 111 میلیـارد و 937 میلیـون تومان و 
 هزینه خسـارات متفرقه )بسـتری و سـرپایی( به مبلغ 12 میلیـارد و 794 میلیـون تومان

 هستند. 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

مدیریت درمان استان اصفهان به احراز رتبه دوم کشوری در درمان غیرمستقیم نائل شده است
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