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مختلط در استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد:

نمایشگاه اصفهان، نماینده انحصاری 
عمان اکسپو است 3

تئاتر اصفهان نتوانسته  روی پای خود 4
بایستد

نیمی از حجاج اصفهانی به عربستان 
اعزام شدند

8

 سردارمعصوم بیگی
رییس پلیس استان اصفهان شد

11

 
در گفت و گوی »زاینده رود« با مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم مطرح شد:

صفحه  9

استاندار اصفهان در همایش منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی استان 
اصفهان که در تاالر شیخ بهایی شاهین شــهر برگزار شد، اظهارکرد: شوراهای 
اسالمی شهرها باید با باال بردن افق دید خود، شــهرداران را از میان بهترین ها 
انتخاب کنند.رسول زرگرپورگفت: پیش از آنکه نام فردی به عنوان شهردار در 

شهرها بر سر زبان ها بیفتد، با مراجع ذی صالح هماهنگ باشید...

ادامه در صفحه 11

استاندار اصفهان:

 درآمد شهرداری ها نباید با
»فضافروشی وتراکم فروشی«تامین شود

نگاه ابزاری به دین، ریشه ایمان را می خشکاند

8

معــاون اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســتان اصفهان با 
اشــاره به وجود ۳۴۰ نشــریه چاپــی و الکترونیکی 
در اســتان اصفهان گفــت: ۷۰ درصد این نشــریات 
 به صــورت دائمی و بقیــه به صورت متفرقــه فعالیت 

دارند.
پرویز طاهری با اشــاره به وجود ۳۴۰ نشــریه چاپی و 
الکترونیکی در استان اصفهان اظهار داشت: ۷۰ درصد 
این نشریات فعال هستند و نزدیک به 25۰ نفر خبرنگار 
و مدیرمسئول داریم که در ســامانه خانه مطبوعات و 
سامانه جامع رسانه های کشــور ثبت نام کرده و دارای 

کارت عضویت هستند.
وی خبرنگاران را چشم تیز بین مردم دانست که مسائل 
روز را در جامعه رصد می کنند و افزود: خبرنگار یعنی 
مردم و مردم یعنــی خبرنگار و خبرنگاران مســائل و 
مشکالت را به مسئولین انعکاس می دهند و از این نظر 

جایگاه خاص و ویژه ای دارند.
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: برای ارتقای سطح 
کیفی خبرنگاران استان، دوره های مقدماتی و پیشرفته 
خبر و رســانه را به همــت تشــکل های خبرنگاری و 

رسانه های استان در سال گذشته برگزار کردیم.
وی افزود: در بحث معیشــتی نیز صنــدوق حمایت از 
هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در رابطه 
با بیمه خبرنگاران اقدام کــرده و خبرنگارانی که کارت 
خبرنگاری دارند به سهولت از این بیمه استفاده می کنند 
و سایر خبرنگاران با درج مدارک و رزومه خود در سامانه 
 جامع رسانه های کشور می توانند از این امکان بهره مند 

شوند.

وعده مسئوالن برای تنظیم بازار گوشت قرمز در اصفهان؛

التهاب بازار گوشت فروکش می کند
3

معاون ارشاد اصفهان مطرح کرد: 

فعالیت ۳۴۰ نشریه چاپی و 
الکترونیکی در اصفهان

4

خبرآخر

مدیر موزه موسیقی اصفهان:

بزرگ ترین معضل موزه ها،عدم فرهنگ موزه رفتن است
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اشکالی در قرارداد توتال وجود ندارد
غالمحسین محسنی اژه ای گفت: هیئتی در قانون پیش بینی شده که قراردادها را قبل از امضا 
بررسی کند؛ اما اشکال این است که این قرارداد امضا و نافذ شده بود و بعد به هیئت رفت؛ البته 

هیئت پرونده را مطالعه کرده و گفته است که اشکالی در این قرارداد وجود ندارد.

يادداشت

بین الملل

کره شمالی؛آماده پرتاب 
موشک به جزیره گوآم

ارتــش کره شــمالی آماده حمله موشــکی بــه پایگاه 
 نیروی هوایی آمریکا در جزیره گــوآم واقع در اقیانوس

 آرام است.
به نقل از اخبار منتشر شــده از خبرگزاری رسمی کره 
شمالی، رییس جمهور کره شمالی کیم جونگ اون، در 
حال بررسی امکان پرتاب موشک به جزیره گوآم است. به 
نقل از این بیانیه، پیونگ یانگ می تواند پایگاه های آمریکا 
در اقیانوس آرام را با موشک های بالستیک برد متوسط  
»هواسئونگ-12« مورد حمله قرار دهد. این موشک برای 

اولین بار در 14 ماه مه آزمایش شد.
گفتنی است در جزیره گوآم، پایگاه هوایی نیروی هوایی 
ایاالت متحده آمریکا »اندرسن« و همچنین پایگاه نیروی 

دریایی APRA متعلق به ارتش آمریکا مستقر است.
این واکنش پیونگ یانگ در پاســخ به ســخنان دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکاست. ترامپ روز سه شنبه به 
خبرنگاران گفت: »بهتر است کره شمالی، آمریکا را تهدید 
نکند. آمریکا می تواند با آتش و خشم، به گونه ای که جهان 

هرگز ندیده روبه رو خواهد شد.«

عملیات موشکی حشدالشعبی 
علیه داعش در مرز سوریه

یگان های موشــکی بســیج مردمی عراق، محل تجمع 
تروریســت های داعش را در مرزهای سوریه هدف قرار 

دادند.
یگان هــای موشــکی حشدالشــعبی محــل تجمــع 
تروریست های داعش را در مرزهای مشترک عراق و سوریه 
هدف قرار دادند. منابع خبری وابســته به حشدالشعبی 
اعالم کردند که نیروهایی از تیپ 2۸ بسیج مردمی عراق 
توانستند محل تجمع عناصر تکفیری داعش را در نواحی 

مرزی سوریه هدف حمالت مستقیم خود قرار دهند.
به نقل از شــبکه االعالم العراقــی، از نتایج این عملیات 
رزمندگان عراقی می توان به هالکت یافتن ۶ تن از عناصر 
داعش و نیز انهــدام خودروی زرهی حامل تســلیحات 

سنگین تروریست ها اشاره کرد.
الزم به ذکر است که نیروهای حشدالشعبی موفق شدند 
با انجام چندین عملیات نظامی در مقیاس گســترده در 
مرزهای مشترک عراق و سوریه، روند آزادسازی بخش 

وسیعی از این مناطق را اجرایی کنند.
این در حالی اســت که عناصر تکفیری داعش در تالش 
برای بازگشــت به نقاط مرزی عراق و ســوریه هستند؛ 
 چرا که این نواحی به لحاظ استراتژیکی از اهمیت باالیی 

برخوردار است.

عکس  روز يادداشتيادداشت

کافه سیاست

با انتصاب سه تن از بانوان در کابینه دوازدهم؛

روحانی مسئولیت دو معاونت و 
دستیار رییس جمهور را به زنان سپرد

رییس جمهور در احکام جداگانه ای مسئولیت دو معاونت ریاست 
جمهوری و همچنین دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی 
را به زنان واگذار کرد. حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، طی 
احکام جداگانه ای خانم دکتر معصومه ابتــکار را به عنوان »معاون 
رییس جمهور در امور زنان و خانواده«، خانم دکتر لعیا جنیدی را به 
عنوان »معاون حقوقی رییس جمهور« و خانم شهیندخت موالوردی 
را به عنوان »دســتیار رییس جمهور در امور حقوق شــهروندی« 
منصوب کرد. رییس جمهــور در این احکام جداگانــه، توفیق در 
خدمت به اسالم و ملت شــریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید را از خداوند بزرگ 

برای این دو معاون و دستیار خود مسئلت کرده است.

شوخی رییس مجلس با عکس گرفتن 
قشقاوی از سلفی بگیران

رییس مجلس با اشاره به مشارکت معاون وزیر امور خارجه در سلفی 
گرفتن نمایندگان با موگرینی، در قالب مزاح بــه وی این نکته را 
یادآور شد. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، هنگامی 
که حسن قشقاوی معاون امور مجلس وزیر امور خارجه برای دفاع از 
الیحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی 
آسیا در پشت تریبون قرار گرفت، پس از توضیح ضرورت الحاق به 
این پیمان، بدون آنکه ارتباطی میان موضوع باشــد، به مراسم روز 
تحلیف رییس جمهور اشاره کرد و گفت: نقطه اوج دیپلماسی برای 
ما مراسم تحلیف بود که حتی نسبت به مراسم تحلیف قبلی پرشورتر 
برگزار شــد و این خیلی عجیب بود. علی الریجانی رییس مجلس 
بالفاصله و با شوخی خطاب به وی گفت: البته خیلی عجیب تر هم 
بود مخصوصا با عکس سلفی که شــما گرفتید. این مزاح الریجانی 
خنده نمایندگان و قشقاوی را به دنبال داشت؛ قشقاوی هم در پاسخ 
به الریجانی گفت: من داشتم تالش می کردم که از سلفی گرفتن 

جلوگیری کنم؛ تالش بلیغی هم کردم و فیلمش هم موجود است.

طرح »مقابله با اقدامات خصمانه 
آمریکا« به هیئت رییسه تقدیم شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا به هیئت رییسه مجلس تقدیم 
شد. سید حسین نقوی حسینی از بررسی نهایی طرح مقابله با اقدامات 
خصمانه آمریکا خبر داد و گفت: صبح روز گذشته جلسه نهایی بررسی 
این طرح در کمیسیون امنیت برگزار شــد. نماینده مردم ورامین در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اصالحات نهایی این طرح صورت 
گرفت و به هیئت رییسه مجلس تقدیم شد. به گزارش مهر، یک فوریت 
این طرح حدود ســه هفته پیش در صحن علنی مجلس به تصویب 

رسیده بود.

ترکیه، احداث دیوار حائل در مرز 
ایران را آغاز کرد

رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این کشور احداث دیوار حائل 144 
کیلومتری در مرز خود با ایران را آغاز کرد. خبرگزاری دوغان ترکیه 
گزارش داد: »حریت سلیمان البان«، استاندار استان آغری در شرق 
ترکیه، از مراحل ساخت این دیوار بازدید کرده است. این رسانه گزارش 
داد که این دیوار دو متر عرض و سه متر ارتفاع دارد و از بلوک های بتنی 
ساخته شده است.ترکیه ادعا کرده که هدف از ساخت این دیوار، ارتقای 
امنیت و جلوگیری از ترددهای غیرقانونی اعضــای حزب کارگران 
کردستان )پ ک ک( است. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 
چند ماه پیش گفت که کشورش قصد دارد در مرز خود با عراق و ایران 
دیوارهایی مشــابه دیوار ۹11 کیلومتری احداث شده در مرز سوریه 
بسازد. مقام های وزارت خارجه ایران پیشتر گفته اند ترکیه باید ایران را 

در جریان مراحل ساخت دیوار در مرز دو کشور قرار دهد.

احمدی نژاد، از دادستان دیوان 
محاسبات شکایت می کند

عادل حیدری، وکیــل احمدی نژاد اعالم کرد: »از فیاض شــجاعی، 
دادستان دیوان محاسبات، به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش 
اذهان عمومی شکایت می شود.« فیاض شجاعی یکشنبه ۸مردادماه، 
در گفت وگو با روزنامه  »اعتماد« گفته بود که محمود احمدی نژاد، ۷ 
پرونده  تخلف دارد که به آنها رسیدگی شــده و براساس احکام قطعی 
صادرشده برای آنها، محکوم به جبران بیش از 11 هزار و ششصد میلیارد 
تومان تخلفات نفتی در زمان ریاست جمهوری خود شده است که البته 
کل اموالش هم کفاف آن را نمی دهد. براساس اعالم دادستان دیوان 
محاسبات، برای احمدی نژاد حکم انفصال از مشاغل دولتی نیز صادر 
شده است. احمدی نژاد، ۹ مردادماه، با انتشار نامه ای خطاب به مردم 
ایران، سخنان فیاض شجاعی را در مورد تخلفات مالی خود تکذیب کرد 

و وعده افشاگری داد.

ماکت موگرینی در شیراز برای 
گرفتن سلفی!

مشرق: ماکت موگرینی در شــیراز که روی آن نوشته شده: ماکت 
موگرینی در خیابان کریم خان در شیراز جهت گرفتن عکس سلفی 

اقشار کم درآمد.

پارلمان

تسنیم: سید حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون 
والیی مجلس، با اشاره به جلسه دیروز )چهارشنبه 1۸ مرداد( 
این فراکسیون برای بررسی سوابق وزرای پیشنهادی دولت 
دوازدهم گفت: مجمع عمومی فراکسیون والیی با حضور 
تمامی اعضا تشکیل جلسه داد و ما میزبان آقای قاضی زاده 
هاشمی وزیر پیشنهاد بهداشت و درمان بودیم.وی افزود: 
در این نشســت اکثریت اعضا بر وزارت آقای قاضی زاده در 
بهداشت و درمان اتفاق نظر داشتند و از خدمات، فعالیت ها 
و تالش های وی در حوزه بهداشت و سالمت تقدیر کردند. 
نقوی حسینی اظهار داشــت: اکثریت به اتفاق آرا معتقد 
بودند که ادامه فعالیت آقای قاضی زاده هاشمی در وزارت 
بهداشت، در ارتقای سطح سالمت و بهداشت و درمان کشور 
موثر است که به همین جهت اعضای فراکسیون والیی از 
وزارت وی حمایت کرده و جمع بندی مطالب این بود که 
فراکسیون والیی به گزینه پیشنهاد وزارت بهداشت رای 
اعتماد می دهند. وی در پایان خاطرنشــان کرد: در بخش 
دیگری از این جلسه اعضای فراکسیون نقطه نظرات، انتقاد 
و دیدگاه های خود را نیز نسبت به عملکرد آقای قاضی زاده 

هاشمی در 4 سال اخیر مطرح کردند.

سید حسن حسینی شاهرودی ســخنگوی فراکسیون 
حج و زیارت مجلــس با بیان اینکه ویــزای اکثر زائران 
ایرانی برای اعزام به سرزمین وحی تاکنون صادر شده، 
گفت: حدود یک ســوم از زائران ایرانی نیز به عربستان 

اعزام شده اند.
وی با تاکید براینکه مشــکل خاص و جدی برای زائران 
ایرانی در عربستان پیش نیامده است، ادامه داد: در بحث 
امنیت زائران نیز طی گزارشــاتی که به فراکسیون ارائه 
شده مشکل خاصی وجود نداشته است.حسینی تصریح 
کرد: ســعودی ها نیز در بدو ورود زائران ایرانی استقبال 
خوبی داشــته اند و در کل مشکل خاصی تاکنون درباره 

اعزام حجاج به سرزمین وحی نداشته ایم.
وی با بیان اینکه مقرر بود 50 درصد زائران ایرانی از طریق 
هواپیمایی عربستان به این کشور اعزام شوند، افزود: در 
آخرین لحظات این اتفاق رخ نداد و بار این کار بر دوش 
ایران ایر افتاد. حسینی شــاهرودی در ادامه گفت: اگر 
هواپیمایی عربستان شرایط الزم را برای بازگشت حجاج 
ایرانی فراهم نکند مقرر شــده تا از کشورهایی همچون 
قطر و مالزی هواپیماهایی از سوی ایران ایر اجاره شود تا 

کار بازگشت حجاج ایرانی را بر عهده بگیرند.

سخنگوی فراکسیون واليی مجلس:

فراکسیون والیی از قاضی زاده  
هاشمی حمایت می کند

سخنگوی فراکسیون حج:

عربستان همکاری نکند،از مالزی 
و قطر هواپیما اجاره می شود

در جلسه علنی مجلس اتفاق افتاد؛

 التماس نایب رییس برای 
رای دادن نمایندگان

عضو کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد:

احتمال حضور رییس سازمان 
انرژی اتمی در وزارت علوم

جلســه علنی دیــروز مجلــس همچون گذشــته با 
حاشیه های مختلفی همراه بود؛ از خواهش پزشکیان 
برای رای دادن نمایندگان گرفته تا گله الهوتی از »دور 

خود چرخیدن« نمایندگان در روند قانون گذاری!
الیحه حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتیکي کشــور، 
با مدیریت مسعود پزشکیان به عنوان رییس جلسه در 
دستور کار دیروز مجلس بود.خواهش براي راي دادن، 
ترفندي بود که مســعود پزشــکیان مجبور شد براي 
متقاعد ساختن نمایندگان به راي دهي درباره مفاد این 
الیحه،  از آن اســتفاده کند.نایب رییس مجلس هنگام 
راي گیري در مورد یکي از مواد، تالش کرد تا با صدا زدن 
برخي از نمایندگان آنها را بــه راي دادن ترغیب کند؛ 
حتي کار به جایي رسید که خطاب به یکي از نمایندگان 
گفت: »آقــاي دکتر راي بدید!  ممنون مي شــم«.  او با 
خنده ادامه داد: »پاشو یک راي بده، خواهش مي کنم! 

اسمت رو بگم؟ خواهش مي کنم راي بده!«
پزشکیان در بررسي بند دیگري از این الیحه، خطاب به 
یکي دیگر از نمایندگان که راي نمي داد، گفت: »حاضر 

بودن،  با راي ندادن تقابل داره! بفرمایید راي بدهید!«

تســنیم: یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس، از احتمــال واگذاری مســئولیت وزارت علوم 

دولت دوازدهم به رییس سازمان انرژی خبر داد.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به عدم معرفی وزیر علوم 
پیشنهادی دولت اظهار داشــت: طبق برخی شنیده ها 
»علی اکبر صالحی« رییس ســازمان انــرژی اتمی، از 

گزینه های مطرح شده از سوی دولت است. 
وی گفت: از نظر اقشار دانشگاهی، تصدی گری وزارت 
علوم جایگاه حساسی است و افرادی که از دانش باالیی 

برخوردارند، باید در این جایگاه حضور یابند. 
این نماینده مجلس با اشاره به توانمندی های صالحی از 
بعد علمی تاکید کرد: پس از انصراف یا عدم تمایل دکتر 
خاکی صدیق برای قبول این مسئولیت، دکتر صالحی 

جدی ترین گزینه وزارت علوم از سوی دولت است. 
به گــزارش تســنیم، چنــد روز پیــش، رســانه ها از 
خاکی صدیق به عنوان گزینه نهایی برای وزارت علوم یاد 
می کردند؛ ولی دولت در معرفی کابینه پیشنهادی وزیر 

علوم را معرفی نکرد.

به گزارش اســپوتنیک به نقل از فیلم مســتند نمایش داده شده در شب 
سه شنبه در کانال تلویزیونی تاجیکستان، وزارت کشور تاجیکستان، ایران را 
به حمایت مالی از تروریست های تاجیک در سال های ۹0 متهم کرده است.

به نقل از این فیلم مستند، قتل سیاستمداران، دانشمندان و روزنامه نگاران 
تاجیکی در سال ۹0 با حمایت مالی از ایران و بر اساس دستورات مستقیم 
عبدالحلیم نظر زاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان صورت گرفته است. 
پس از فروپاشی شوروی، بین نیروهای طرفدار دولت و گروه های مخالف، 
در تاجیکستان درگیری داخلی به وقوع پیوست که در ژوئن 1۹۹۷ به پایان 
رسید.همه اتهامات در این فیلم، بر اساس شهادت و اعترافات سه شورشی 
دستگیر شده علیه عبدالحلیم نظر زاده )تقی مراد عاشوروف، عبدالقدیر 
عبداالیف، سیم الدین قدرتوف( صورت گرفته است. این سه فرد در جریان 
بازجویی اعتراف کردند که در سال های ۹0 در پایگاه های آموزشی در ایران 

آموزش دیده  و پس از آن گذرنامه ایرانی دریافت کردند.

شبکه خبری سی ان ان به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که یک پهپاد ایرانی 
تا فاصله یکصد فوتی )31 متری( یک جنگنده اف-1۸ آمریکایی که قصد 
فرود آمدن بر ناو هواپیمابر »یو ا س اس نیمیتز« در خلیج فارس را داشته، 

نزدیک شده است.
این پهپاد حدود 100 فوت از پایین و حــدود 200 فوت از کنار با هواپیما 
فاصله داشته اســت. جنگنده اف-1۸ در فاصله چند هزار فوتی با عرشه 
ناو هواپیما بر و در انتظار فراهم شدن شــرایط برای فرود روی عرشه بوده 
است.این جنگنده مجبور شد بارها و بارها مانور دهد تا از برخورد با پهپاد 

جلوگیری کند که البته به نظر می رسید پهپاد مسلح نبوده است.
مقامات آمریکایی گفتند که اقدام پهپاد غیر ایمن و غیر حرفه ای بوده است. 
نظامیان آمریکایی از فرکانس رادیویی اضطراری برای محیط اطراف استفاده 
کردند تا به کسانی که هدایت پهپاد را در اختیار داشتند هشدار دهند که 
آن را به مسیر دیگری هدایت کند که در نهایت پهپاد به مسیر دیگری رفت.

تاجیکستان مدعی شد: 

ایران؛ حامی قتل های 
سال های 90 در دوشنبه

سی ان ان مدعی شد:

نزدیک شدن پهپاد ایرانی 
به جنگنده آمریکایی

حجم دیدارها و بیانات انجام شــده در دیدارها نشان دهنده 
رو به بهبود بودن روابط ایران و حماس و تصمیم دوســویه 
برای ترمیم روابط نسبت به سال های گذشته است. جنبش 
حماس نیز در واکنش به این ســفر در وب ســایت رسمی 
خود طی بیانیه ای تاکید کرد که با ایران در مورد گشــودن 
صفحه ای جدید در روابط دوجانبه در قبال دشمن مشترک 
 و حمایــت از فلســطین، مســجداالقصی و مقاومت توافق 

کرده است.

حضور العــاروری بازتاب هــای گوناگونی در رســانه های 
صهیونیستی داشته است. به طور نمونه می توان به گزارش 

روزنامه هاآرتص اشاره کرد.
این روزنامه درخصوص العاروری نوشــت: »هیئت حماس 
که صالح العاروری نیز یکی از اعضای آن است، با مسئولین 
ایران دیدار کرده. گفتنی است که العاروری مسئول نظامی 
حماس در کرانه باختری اســت. وی پیش از این ادعا کرده 
بود که ربایش سه نوجوان صهیونیستی در سال 2014)که 

بهانه تل آویو برای آغاز جنگ 51 روزه شد( را بر عهده داشته 
است.«

همچنین هاآرتص همانند دیگر رســانه های صهیونیستی 
ادعا کرده اســت العــاروری همان عضو حماس اســت که 
قطــر از وی خواســته بــود ایــن کشــور را تــرک کند و 
 گمانه زنی هایــی از رفتــن وی به بیروت مطرح شــده بود.

 کانــال دو رژیــم صهیونیســتی پیشــتر ادعا کــرده بود 
»صالــح العــاروری« کــه وی را فرد شــماره یــک تحت 
 تعقیــب رژیم صهیونیســتی نامیــده، در بیــروت و تحت

حمایت حزب ا... است.
همچنین اسرائیل تایمز در گزارشی از بهبود روابط خبر داد و 
مدعی شد میان حماس و سپاه پاسداران نیز دیداری صورت 

گرفته است.
آویگدور لیبرمــن وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی 
نیــز در ســخنانی گفته 
بــود العــاروری بــرای 
تقویت و آشــتی روابط 
و  لبنــان   . . . حــزب ا
 حماس به بیروت ســفر 
کرده اســت. یکی دیگر 
از حاشــیه های مهم تر از 
متن ســفر اخیر هیئت 
حمــاس بــه تهــران، 
انتشــار خبر دیدارها و 
صحبت های مطرح شده 
در رسانه رسمی حماس 
و به تبــع آن بازتاب آن 
در رسانه های نزدیک به 

مقاومت فلسطین بود.
در حالی کــه هیئتی بلندپایــه از حمــاس در بهمن ۹4 و 
اســفند ۹5 به تهران سفر کردند، در رســانه های حماس و 
وابسته به آن بازتابی نداشت؛ اما این ســفر با بیانیه رسمی 
و خبــر جداگانه در ســایت حمــاس  و دیگر ســایت های 
مقاومــت، با ذکــر تصمیم بــه بهبــود روابــط منعکس 
شــد.  لذا می توان این تغییر رفتار رســانه ای را نشــانه ای 
 بر احتمــال تالش جدی حمــاس برای نزدیکــی به ایران 

دانست.

تبیین: در هفته ای که گذشت، هیئتی از اعضا و رهبران حماس برای شرکت در مراسم تحلیف رياست 
جمهوری در مجلس شورای اسالمی به تهران سفر کردند. عزت الرشق، اسامه حمدان، صالح العاروری و 
زاهبر جبارين از اعضای اين هیئت بودند. اين هیئت همچنین ديدارهايی با دکتر الريجانی، دکتر ظريف و دکتر 

واليتی داشته است.

سفر هیئت حماس به ايران؛ واکنش ها و تحلیل ها

پایان محافظه کاری

خانه ملت: سفیر انگلیس در ایران با اشــاره به اقداماتی که 
درقبال وضع تحریم هــای جدید آمریکا علیــه ایران انجام 
می شــود، گفت: ما به دنبال برخی مذاکرات با آمریکایی ها 

هستیم و این یک اقدام ضروری است.
به گزارش مشــرق، نیــکالس هاپتون درخصــوص وضع 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، اظهار داشــت: آمریکا 

تحریم های جدیدی را علیه ایــران اعمال کرده و همکاران 
اروپایی آمریکا نسبت به این تحریم ها خوش بین نیستند.

سفیر انگلیس در ایران با اشاره به اقداماتی که در قبال وضع 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران انجام می شود، بیان کرد: 
ما به دنبال برخی مذاکرات با آمریکایی ها هستیم و این یک 
اقدام ضروری است. وی افزود: ما می خواهیم مطمئن شویم 

که برجام و نتیجه مثبت آن ادامه پیدا می کند.
نیــکالس هاپتــون در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
 اگــر آمریــکا از توافــق هســته ای خــارج شــود، 
کشــورهای اروپایــی چگونه برجــام را ادامــه می دهند، 
گفــت: انگلیس یقینــا می خواهد کــه برجــام ادامه پیدا 
 کنــد و برای آن هــرکاری کــه بتوانیم انجــام می دهیم و

 تالش می کنیم سایر هم پیمانان ما نیز این اقدام را نسبت به 
برجام داشته باشند.

واکنش انگلیس به خروج آمریکا از برجام

کانال دو رژيم 
صهیونیستی پیشتر 
ادعا کرده بود »صالح 

العاروری« که وی 
را فرد شماره يک 

تحت تعقیب رژيم 
صهیونیستی نامیده، 

 در بیروت و تحت
حمايت حزب ا... 

است
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مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری اصفهان مطرح کرد:

سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دالری 
کشور در تولید تجهیزات پزشکی

مدیــر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه صنعت پزشکی یکی از ۱۰ صنعتی است 
که بیشترین گردش مالی، رشد و تقاضای بازار را دارد، تاکید کرد: 
استانداری اصفهان برای اطالع رسانی و حمایت همه جانبه برای 
حضور و مشارکت ایرانیان در این نمایشگاه اعالم آمادگی می کند.

محســن ایروانی با بیان اینکه در ایران بیش از ۴۰۰ شــرکت در 
حوزه تجهیزات پزشــکی فعالیت می کنند، اظهار داشت: ارزش 
تولیدات تجهیزات پزشــکی ایران ســاالنه بیش از ۴۰۰ میلیون 
دالر است و همچنین شــرکت های دانش بنیان زیادی به تازگی 
در این حوزه فعال شــده اند؛ بــه همین دلیل ظرفیت بســیاری 
 برای ارائه دســتاوردهای ایران در نمایشــگاه هــای بین المللی

 وجود دارد. 
وی همچنین اعالم کرد: موضوع این نمایشــگاه را به صورت ویژه 
در کارگروه گردشگری اســتانداری اصفهان به ریاست استاندار، 
مطرح خواهیم کرد تا از نهایت ظرفیت استان برای این نمایشگاه 

استفاده شود.

ویژه

با مسئوالن

حوزه مهارت آموزی زنان تحصیلکرده دچار ضعف است
رییس شــورای عالی بانوان اتــاق بازرگانی اصفهــان گفت: بالغ بــر ۶۰ درصد از 
تحصیلکرده های دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می دهند، اما متاسفانه در حوزه 

مهارت آموزی ضعف هایی وجود دارد که این شورا سعی در حل این مشکل دارد.

استاندار خواستار شد:

 تقویت صندوق های حمایت
 از کشاورزی در اصفهان

استاندار اصفهان در دیدار سید عبدالکریم رضوی، رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهار 
داشت: با وجود اینکه اصفهان یک استان صنعتی است و 
کشاورزی در سایه صنعت قرار گرفته و با خشکسالی های 
چندساله مواجه بوده است ولی کشاورزی در استان جایگاه 
ویژه ای دارد. رسول زرگرپور به نیروهای زبده و باتجربه در 
بخش کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: همین موضوع 
باعث شده اســت که با وجود خشکسالی و کاهش سطح 
زیر کشت محصوالت کشاورزی در استان، میزان تولید 
محصوالت کاهش پیدا نکند. استاندار اصفهان اضافه کرد: 
با توجه به شرایط خاص اســتان باید سرمایه گذاری های 
بیشتری در بخش آبیاری های نوین و تغییر الگوی کشت 
انجام شــود و بر همین اساس الزم اســت صندوق های 
حمایت از بخش کشــاورزی در استان تقویت شود.وی با 
بیان اینکه استان هایی که با خشکسالی مواجه اند نیازمند 
سرمایه گذاری های بیشتری هستند، اذعان کرد: زمانی 
که استانی با خشکسالی مواجه می شود حجم فعالیت ها 
نیز افزایش پیدا می کند و فرصت و انرژی که در این بخش 
صرف می شــود هم از بعد توجیه اجتماعــی و هم از بعد 
مسائل ترویجی و کمک و مساعدت قابل مقایسه با دیگر 
استان ها که مشکل خشکســالی ندارند نیست. زرگرپور 
ادامه داد: با توجه به بلوغ باالی سیاســی مردم اصفهان، 
مطالبات آنها نیز جدی تر اســت و انتظارات بیشتری از 
مسئوالن دارند که این انتظارات باید برآورده شود.وی با 
اشــاره به ظرفیت ها و در کنار آن معضالت استان گفت: 
میزان اعتبارات دولتی اصفهان نسبت به پولی که به خزانه 
واریز می کنند بسیار ناچیز اســت و اصفهان در دریافت 
اعتبارات دولتی جزو استان های ردیف آخر است ولی با این 
حال باید میزان اختصاص اعتبار به صندوق های حمایتی از 
محل اعتبارات تملک دارایی استان بررسی شود. استاندار 
اصفهان همچنین مطرح کرد: مدیریت استان کمک خواهد 
کرد که صندوق های حمایت از توســعه سرمایه گذاری 
بخش کشاورزی قوت بیشتری یابد تا با مدیریت درست 
بخشی از مشکالت استان در بخش کشاورزی از این منظر 

برطرف شود.
سید عبدالکریم رضوی نیز در این دیدار ابراز داشت: این 
صندوق با هدف حمایت از توســعه ســرمایه گذاری در 
زیربخش های زراعت و باغبانی، دامــداری و دامپروری، 
جنگل و مرتع، شیالت و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با 

وظایف وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند.

قیمت انواع لپ تاپ ، نوت بوک

بازار

 Lenovo IdeaPad 110 لنوو
N3060 2GB 500GB

 9,900,000
ریال

 10,700,000
ریال

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان درباره تشکیل مرکز رشد 
صادرات اصفهان اظهار داشت: این طرح به عنوان پیشنهاد از طرف کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح شده است و به دنبال این هستیم 
تا با ایجاد این مرکز در راستای رشد صادرات و تجارت الکترونیک گام های 
موثری برداریم.مسعود گلشیرازی ادامه داد: خوشبختانه پیشنهاد تشکیل 
مرکز رشــد صادرات اصفهان، مورد اقبال هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان قرار گرفته و مراحل اجرایی آن برنامه ریزی خواهد شد.وی با بیان 
اینکه این اتاق وظیفه خود می داند تا بتواند مستعدان حوزه تجارت بین الملل 
و صادرات را شناسایی کند، خاطرنشان کرد: هدف مرکز رشد صادرات این 
است که گروه های شناسایی شــده را طی برنامه کوتاه مدت آماده کرده تا 
به عنوان واحدهای ای.ام.سی که شرکت های مدیریت صادرات هستند به 
کمک واحدهای تولیدی و تجاری کشور آمده و نقش واسطه گری را ایفا کنند.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی گندم را تاکنون ٨ میلیون و 
٣۶٥ هزار تن اعالم کرد و اظهارداشت: ارزش این میزان گندم خریداری شده 
بیش از ۱۰٢ هزار میلیارد ریال است که بالغ بر ٥۰ درصد مطالبات کشاورزان 
تاکنون پرداخت شده است.به گفته یزدان ســیف استان های خوزستان، 
گلستان، فارس، کرمانشاه، اردبیل و کردستان رتبه های اول تا ششم را در 
فروش گندم دارند. معاون وزیر جهاد کشاورزی تعداد مراکز خرید را ۱۴٣٣ 
خرید و تعداد محموله های تحویل گرفته شــده را یک میلیون و ٢۱۰ هزار 
محموله عنوان کرد. وی میزان خرید دانه روغنی کلزا را نیز ۱٨۰ هزار تن اعالم 
کرد و گفت: استان های گلستان، مازندران، خوزستان، فارس، اردبیل و قزوین 
رتبه های اول تا ششم را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.به گفته وی 
ارزش کلزای خریداری حدود ٥ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که قریب به ۹٨ 

درصد آن یعنی حدود ٥ هزار میلیارد آن ریال پرداخت شده است.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان:

 مرکز رشد صادرات 
در اصفهان ایجاد می شود 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 خرید تضمینی گندم
 به 8/۴ میلیون تن رسید

با افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت قرمز از نیمه دوم سال 
۹٥، مصرف این محصول به حد چشــمگیری کاهش یافته 
و درصد کمتری از مردم توانایی تهیــه آن را دارند؛ البته در 
سال های اخیر قیمت باالی گوشت قرمز همواره دهک های 
پایین جامعه را برای خرید این محصول پروتئینی مورد نیاز 
با مشــکل مواجه کرده، اما از زمستان سال گذشته وضعیت 
نوســان قیمت گوشت به گونه ای شــد که فعالیت بسیاری 
از دســت اندرکاران این حوزه را نیز تحت الشعاع قرار داد تا 
جایی که نرخ این کاال در اســتان به ۴۰ تا ٥۰ هزار تومان به 

باال هم رسید.
با این وجود اقدامات مسئوالن جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم 
بازار کشور و استان از سال گذشته برای متعادل تر شدن نرخ 
گوشــت راه به جایی نبرده و به گفته نماینده مردم سمیرم 
در مجلس، پیش بینی می شود با افزایش ۴۰ درصدی نرخ 
نهاده های دامی دوباره گرانی افسارگســیخته گوشت قرمز 

در راه باشد.
اصغرسلیمی افزود: قیمت گوشت ارتباط مستقیمی با تغییر 
نرخ نهاده های دامی دارد و اگر خبرها در زمینه افزایش نرخ 
نهاده های دامی صحت داشته باشد، باید منتظر افزایش نرخ 

گوشت به مراتب گران تر از نرخ کنونی باشیم.
وی تصریح کرد: بســیاری ازمردم توانایی خرید گوشــت را 
ندارند چه برسد به زمانی که نرخ نهاده های دامی با افزایش 
نیز روبه رو شود؛ بنابراین تقاضا دارم وزارت کشاورزی با ورود 
کارشناس، اجازه افزایش بدون حساب و کتاب نرخ نهاده های 

دامی را ندهد.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس ادامه داد: با افزایش نرخ 
نهاده های دامی بــه ویژه در فصل زمســتان و پاییز، گرانی 
بی رویه گوشــت در بازار تشدید می شــود و از همین رو با 
افزایش نرخ نهاده های دامی مشخص است که باید دهک های 

کم درآمد جامعه با خرید گوشت قرمز خداحافظی کنند.
ســلیمی با بیان اینکه مصرف گوشت برای تضمین سالمت 
پروتئینی شهروندان الزامی است، تصریح کرد: مردم حداقل 
باید برای افزایش سرانه بهداشت ٢ تا ٣ بار در هفته  مصرف 
گوشت را در برنامه غذایی شان قرار دهند، اما با وضعیت جاری 
اقتصادی  مردم، دهک های کم درآمــد جامعه  نمی توانند 

گوشت را در سبد غذایی شان قرار دهند.
وی با بیان اینکه افزایش ۴۰ درصدی اگر صحت داشته باشد، 
گرانی افسار گسیخته گوشــت را داغ تر می کند، یادآورشد: 

سونامی گرانی گوشت با افزایش چندبرابری نهاده های دامی  
به اوج  خود می رســد، اما گویا شرکت پشــتیبانی امور دام 
اصفهان برای جلوگیری از افزایش دوباره نرخ گوشت اقدام به 

واردات گوشت کرده است.
مدیرکل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان در این 
خصوص با اشاره به اینکه در راســتای سیاست های تنظیم 
بازار گوشت قرمز و مرغ شرکت پشتیبانی اموردام در راستای 
رفاه حال عموم شهروندان اقدام به برنامه ریزی و هماهنگی 
برای واردات این دو فرآورده پروتئینی کرده است، تاکید کرد: 
هیچ محدودیتی برای عرضه فرآورده های پروتئینی درسطح 

کشور و استان وجود ندارد.
علی اکبر نجفی افزود: وظایف سه گانه این شرکت، حمایت 
از تولید داخلــی، تنظیم بازار مواد پروتئینــی و نهاده های 
دامی و حفظ ذخایر اســتراتژیک کشور شامل پنج محصول 
گوشت قرمز، مرغ، ذرت، سویا و جو اســت. وی تاکید کرد: 
با التهاب قیمت گوشــت قرمز در روزهای اخیر با همکاری 
بخش خصوصی و با تعامل کمیته تنظیم بازار استان، گوشت 
قرمز از آسیای میانه ارمنستان، گرجستان وارد ایران و استان 
اصفهان شده است.مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان 
اصفهان بیان داشت: تمام گوشت قرمز وارداتی که معموال از 
کشورهایی مانند استرالیا، روسیه و بخشی از آسیای میانه به 
ایران فرستاده می شود زیر نظر شرکت پشتیبانی اموردام و با 

نظارت تنظیم بازار عرضه می شود.
به گفته نجفی، گوشــت وارداتی تماما قابــل ردیابی بوده و 
می توان تا شــبکه های مویرگی و کوچک ترین فروشگاه ها 
آن را دنبال کرد.وی تاکید کرد: ســازمان حمایت از مصرف 
کننده و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات نیز بر این 
موضوع نظارت دارند. گوشت وارداتی فقط به منظور تنظیم 

بازار داخلی بوده و از این چرخه نباید خارج شود.
مدیرکل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان با بیان 

اینکــه در ســال جــاری 
تمام صــادرات دام زنده به 
کشورهای حاشــیه خلیج 
فارس متوقف شــده است، 
گفت: روزانه بین ٨۰ تا ۱۰۰ 
تن گوشت قرمز گوسفندی 
الشه ای از کشورهای ذکر 
شده وارد کشــور می شود 
که با قیمت ٢۹ هزار تومان 
توسط واردکننده و قیمت 
مصرف کننده در اســتان 
اصفهان ٣٢ هزار تومان به 

مردم عرضه می شود.
وی یادآور شــد: از اواسط 
تیرمــاه امســال تاکنون 
بیــش از ٥ هزار الشــه در 

فروشگاه های کوثر، شــرکت های تعاونی مصرف، اتحادیه 
صنف گوشت قرمز توزیع و به دست مردم رسیده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان، اظهار داشت: برگزاری 
پاویون های جمهوری اسالمی ایران در برخی از نمایشگاه های 
مهم جهان در رسته ها و شاخه های مختلف، همواره بخش مهمی 
از فعالیت شرکت نمایشگاه های اصفهان بوده و این شرکت در 
سال جاری نیز برای چهارمین ســال متوالی، به عنوان نماینده 

انحصاری مرکز نمایشگاهی عمان اکسپو و با مجوز رسمی سازمان 
توسعه تجارت، پاویون ایران را در هفتمین نمایشگاه و کنفرانس 
تجهیزات و خدمات پزشــکی عمان، برگزار می کند.رســول 
محققیان با اشاره به اینکه کشور عمان از نظر ارتباطات سیاسی 
و اقتصادی با ایران در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و نگاه دولت 

جمهوری اسالمی ایران نیز بر توسعه این روابط است، بیان داشت: 
از این رو حضور در نمایشــگاه های این کشور فرصت مناسبی 
است تا فرصت های تجاری ایران شناسانده شده و دستاوردهای 
کشور به عمان که دروازه ورود به بازار شمال و شرق آفریقا، هند و 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه است، وارد شود. وی تصریح کرد: 
نمایشگاه اصفهان اولین شرکتی است که به بازار عمان ورود کرده 
اما متاسفانه زمانی که یک بازار جدید ایجاد می شود، رقبا به جای 
تالش برای تقویت و حفظ آن، با برخی رفتارهای غیرحرفه ای، این 

بازار را تخریب کرده و به منافع ملی آسیب می زنند.  وی با تاکید بر 
اینکه مجوز انحصاری برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه پزشکی 
عمان متعلق به شرکت نمایشــگاه اصفهان است و این شرکت 
حاضر نیست برای منافع مالی، مجموعه هایی را در این نمایشگاه 
ثبت نام کند که در شأن جایگاه و منزلت جمهوری اسالمی ایران 
نیستند و به وجهه و اعتبار ملی، ضربه می زنند، افزود: این در حالی 
است که برخی رانت ها و ارتباطات نادرست، راه ورود ایران به بازار 

عمان و همچنین اعتبار ملی را خدشه دار خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان:

نمایشگاه اصفهان، نماینده انحصاری عمان اکسپو است

سکه تمام بهار آزادی
11،840،000 ریال)طرح جدید(

6،350،000 ریالنیم سکه

3،750،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،172،260 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

وعده مسئوالن برای تنظیم بازار گوشت قرمز در اصفهان؛

التهاب بازار گوشت فروکش می کند

مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان درباره 
آخرین فعالیت های بازرســی اصناف در بحث قاچاق کاال 
اظهار داشــت: با بررســی های انجام شــده در واحد های 
صنفی به این نتیجه رســیدیم که کســبه شاغل در سطح 
 شــهر متخلف نیســتند و علت اغلب خطاها،عدم آموزش

 است.
جواد محمدی فشــارکی تصریح کرد: در ایــن راه کمیته 
آموزش و پیشــگیری تشــکیل شــد که در آن بازرسان 
بــه مجموعه های صنفــی مراجعه کــرده و با مشــاهده 
تخلف هــا، راه کارهای الزم به کســبه آموزش داده شــده 
 و فرجــه یک هفتــه ای بــرای رفع تخلــف به آنهــا داده 

می شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان ادامه داد: 
پس از فرجه یک هفته ای در صــورت تکرار تخلف، پرونده 
بررسی می شود. در ســال ۹٥، نزدیک به ۴٥ درصد نسبت 
به سال ۹۴ بازرسی ها افزایش پیدا کرده که در این راه ۶٣ 
درصد کاهش پرونده داشــته ایم که ایــن خبر خوبی برای 

مردم و کسبه بود.
وی بیان کرد: این موضوع در ســال جاری حتی در موضوع 
کاالی قاچاق نیز ادامه دارد و در صورت مشــاهده، کاالی 
قاچــاق در همان لحظه ثبــت و ضبط می شــود. با وجود 
شــرایط اقتصادی در مرحله نخســت تذکرات الزم و اخذ 

 تعهدات انجام می شود و در صورت تکرار، برخورد الزم انجام 
می گیرد.

مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان گفت: 
به عنوان مثــال در مجموعه صنایع دســتی نزدیک به ٥۰ 
میلیارد ریال در واحدهای صنفی کاالهای صنایع دســتی 
قاچاق جمع  آوری و تنظیم پرونده شده و این در حالی است 
که در ســال ۹٥ به همین واحدهای صنفی تذکرات خاص 

داده شده بود.

معاون مسکن وزیر راه  و شهرسازی در گفت وگو با فارس 
در پاسخ به این ســوال که پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی 
درباره کاهش اقساط تسهیالت ٨۰ میلیون تومانی خرید 
مســکن از صندوق یکم در چه مرحله ای اســت، گفت: 
یکی از پیشــنهادات عمده ای که وزارت راه و شهرسازی 
همواره در مذاکرات خود با بانک مرکــزی ارائه می کند 
گســترش بازار رهن و تقویت قدرت خرید، خریداران و 
مصرف کنندگان واقعی است.حامد مظاهریان افزود: این 
پیشنهاد و درخواست در تمام مذاکرات به این شکل است 
که میزان تسهیالتی که بانک ها برای خرید مسکن ارائه 
می کنند، درصد باالتری از خرید مسکن را پوشش دهد و 

بازپرداخت اقساط در توان خریداران مسکن باشد.
مظاهریان تاکید کرد: پس برای پوشش بیشتر و باال رفتن 
درصد این پوشش باید میزان وام افزایش یابد؛ چراکه در 
حال حاضر میزان پوشش وام در شهرهای کوچک برای 

خرید مسکن ٨۰ درصد و تهران تا ٥۰ درصد است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
در مذاکرات با بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرده ایم 
که میزان وام باید افزایش یابــد و طول مدت بازپرداخت 
اقســاط از ۱٢ ســال به ۱٥ سال برســد و نرخ سود این 
تسهیالت که در حال حاضر در بافت فرسوده ٨ درصد و در 

سایر نقاط ۹/٥ درصد است کاهش یابد.

وی تصریــح کرد: هرچند معتقد هســتیم که این ســه 
خواسته ما به توان اعتباری بانک ها بستگی دارد و بانک 
مرکزی نیز به خوبی می داند که وزارت راه و شهرســازی 

طرفدار این موضوع است و از آن حمایت می کند.
مظاهریان ادامه داد: بانک مرکزی با این ســه خواسته و 
پیشنهادات در مذاکرات مخالفتی نداشته، اما به هر حال 
موافقت با این موضوع نیز به شــرایط اعتباری بانک ها و 

رهایی بانک ها از دارایی های سمی بستگی دارد.

معاون مسکن وزیر راه  و شهرسازی خبرداد:

ارائه پیشنهاد افزایش ۳ سال در مدت بازپرداخت وام مسکن

اصناف

مدیر بازرسی اصناف اصفهان:

۵۰ میلیارد ریال صنایع دستی قاچاق در اصفهان جمع آوری شد

خبر

 Asus VivoBook ایسوس
 Max X541SC Celeron

 11,200,000
ریال

 16,600,000
ریال

Acer ASPIRE E15 ES1- ایسر
533 N4200 4GB 500GB

 12,300,000
ریال

 12,420,000
ریال

از سال گذشته تاکنون گرانی، گریبانگیر بازار گوشت قرمز شــده در حالی که قیمت ها سر به آسمان 
 گذاشته و مردم کم درآمد توان خرید یک کیلوگرم گوشــت را هم ندارند و رکود در این بازار شدت

 گرفته است.

با وضعیت جاری 
اقتصادی  مردم، 

دهک های کم 
درآمد جامعه  

نمی توانند 
گوشت را در سبد 
غذایی شان قرار 

دهند
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بهناز جعفری از خبرنگاران عذرخواهی کرد
بهنازجعفری اواخر خردادماه در نشست خبری سریال»زیر پای مادر« درگیری لفظی شدیدی 
با بعضی از خبرنگاران داشت که با عذرخواهی از آن خبرنگارگفت:تا مدت ها بعد از آن اتفاق 

دچار عذاب وجدان شده بود.

دیدگاه

از امروز تا ۳شهریور ماه؛

نمایش»پینوکیو«روی صحنه می رود
نمایش »پینوکیو« یه نویســندگی و کارگردانی امیر شیخ جبلی از 
امروز تا ۳ شهریور ماه در سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی ورزشی 
جنب اداره راه و شهرسازی اصفهان روی صحنه می رود. کارگردان 
این نمایش در مورد جزئیات آن گفت: متن این نمایش برداشتی آزاد 
از داستان »پینوکیو« نوشته کارلو کلودی است که در فضایی فانتزی 
و خالق نوشته شده؛ امیر شیخ جبلی تصریح کرد: داستان پینوکیو را 
همه شنیده اند، اما در این روایت، روباه مکار و گربه نره که نسخه ای 
از کتاب پینوکیو را در دست دارند در تالشند تا مسیر قصه را تغییر 
دهند. وی ادامه داد: ساختار شــکنی در روایت قصه و تلفیق عناصر 
جذاب، فانتزی، خالق و کاربردی در تئاتر کودک به همراه اتفاق های 
متفاوت در تمامی عناصر تئاتر مثل طراحی صحنه، موسیقی، نور و... 
در تالشند تا ارتباط مناسب تمامی گروه های سنی با این اثر نمایشی 
شاد، موزیکال و خاطره انگیز را افزایش دهند. عالقه مندان برای دیدن 
این نمایش که با همکاری تاالر هنر و گروه تئاتر نگار ســبز زنده رود 
اجرا می شود می توانند از امروز تا۳شــهریور ماه )به جز ۳۰ مرداد( 
هر روز رأس ساعت ۲۰:۴۵ به سالن آمفی تئاتر جنب اداره کل راه و 
شهرسازی واقع در خیابان سعادت آباد، روبه روی سیلو مراجعه کنند.

نمایش

ابالغ رای
5/164 کالسه پرونده: 951395 شــماره دادنامه: 9609976794400766 تاریخ 
رسیدگی: 96/4/22 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
داوود باطنی به نشانی: خ جی خ خواجه عمید خ فرهنگیان کوچه استاد شهریار کوچه 
گل برگ بن بست مژگان ک 11. خوانده: رسول مهرابی به نشانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه 50/000/000 ریال الباقی ثمن معامله و خسارات قانونی و تقاضای 
تامین خواسته. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای داوود باطنی به طرفیت آقای رســول مهرابی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله یکدســتگاه خودرو سواری دوو ماتیز 
به شماره 893/53 ص99 مطلق خسارات و تامین خواسته باتوجه به مدارک ابرازی 
خواهان که شامل یک برگ کپی مصدق قولنامه عادی مورخ 95/11/18 می باشد و 
باتوجه به سند رسمی وکالت فروش خودرو مورد معامله از سوی مالک به آقای داوود 
باطنی که همگی داللت بر صحت معامله دارد و باتوجه به ابالغ قانونی به خوانده و 
عدم حضور ایشان در جلسه رسیدگی و عدم ارائه الیحه ای مبنی بر دفاع از خویش 
شــورا در خصوص مطالبه الباقی ثمن معامله خواسته خواهان را محمول به صحت 
دانسته و با اســتناد به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را 
محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 2470000 ریال 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست )96/2/17( لغایت 
اجرای حکم در حق خوانده صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و درخصوص 
درخواست تامین خواسته باتوجه به عدم واریز خسارت احتمالی توسط خواهان با استناد 
به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم اســتماع صادر و اعالم می گردد قرار 
صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 13358 شــعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()363 کلمه،4 کادر(
ابالغ رای

5/170 کالســه پرونده: 960023 شــماره دادنامه: 9601248-96/4/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: اعظم زکی زاده به نشانی: اصفهان 
خ صغیر کوچه الله پالک 5. خوانده: عبدالرسول اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی و 
قانونی در خصوص نقل و انتقال قطعی سند یکدستگاه سواری پراید به شماره انتظامی 
387/53س27 به انضمام هزینه دادرســی مقوم به 70/000/000 ریال. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان خانم اعظم 
زکی زاده بطرفیت خوانده آقای عبدالرسول اسماعیلی شاهزاده علی اکبری بخواسته 
الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال 
قطعی سند یکدستگاه سواری پراید به شــماره انتظامی 387/53س27 به انضمام 
هزینه دادرســی مقوم به 70/000/000 ریال باتوجه به محتویات پرونده و مدارک 
پیوستی و اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخ 96/3/27 بشرح دادخواست 
تقدیمی به استناد قراردادهای فیمابین و نظر به استعالم به عمل آمده از ناحیه شورا 
در راستای خواسته خواهان و وصول پاسخ به شماره ثبت 961024 مورخ 96/1/15 
و باتوجه به اینکه پالک خودرو به نام خواهان می باشــد و باتوجه به ایادی ماقبل و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیه مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض به خواسته 
خواهان ابراز و ارائه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 
219 و 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در دفاتر رسمی جهت انتقال سند یک دستگاه سواری پراید به شماره 
انتظامی 387/53س27 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/990/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 13324 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)372 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/171 کالسه پرونده: 960055 ش 6 شــماره دادنامه: 9609976793600732-
96/4/27 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: علی اصغر 
احمدی به نشانی: اصفهان خ پروین خ شیخ طوســی غربی ک ش رفیعیان پ 30. 
خوانده: 1- شایان داودی مفرد به نشانی اصفهان مرداویج خیابان استقالل شمالی 
کوچه 21 پ 25، 2- عبدالحمید سیدی به نشانی مجهول المکان. خواسته: الزام به 
انتقال سند رسمی خودرو پژو پارس به شماره 685ی41 ایران13. گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان علی اصغر احمدی به طرفیت 
خواندگان 1- شایان داودی مفرد 2- عبدالحمید سیدی به خواسته الزام خواندگان 
نسبت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند 
قطعی سند یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره انتظامی 685ی41 ایران 13 به 
انضمام هزینه دادرسی مقوم به 100/000/000 ریال ضمن بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و جوابیه استعالم از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر معرفی خواهان بعنوان 
مالک پالک خودرو پژو پارس به شماره 685ی41 ایران 13 و باتوجه به ارائه وکالت 
نامه های خریداران قبلی از طرف خواهان و تسلسل ایادی فیمابین خواندگان، دعوی 
مطروحه را وارد دانســته و باتوجه به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی اعالم نموده 
که سند رسمی به نام خوانده ردیف دوم می باشــد به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 
221 و 223 و 225 ق.م حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو پژو پارس بشماره انتظامی 685ی41 ایران 
13 و 2/600/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان محکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
باتوجه به اینکه خودرو به نام خوانده ردیف اول نمی باشــد و دعوی متوجه وی نمی 
باشد نسبت به خوانده ردیف اول قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. م الف: 13287 
شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()369 

کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/383 شــماره صادره: 960705831421897 - 96/5/14 آقای نوراله شاه نوشی 
فروشانی فرزند محمد کاظم به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت شــش دانگ پالک شماره 
120/551 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 406 دفتر 36 
امالک ذیل ثبت 22800 بنام غالمرضا براتیان ورنوسفادرانی فرزند فتح اله ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 64733- 84/4/14  دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 63 به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به 
موجب سند دفتر نزد رهن است نحوه گم شدن یا از از بین رفتن جابجایی/ مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4465 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )251 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/413 شــماره صادره : 1396/42/399345 - 1396/5/15 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب گاوداری پالک شــماره 4611/1 مجزی شده از اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام اکبر دستجرد فرزند 
ابوالقاسم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/06/15 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 15163 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/439 شماره صادره : 1396/42/399823 - 1396/5/16 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3736 فرعی مجزی شده از 4483/151 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ابوالقاسم جمشیدی 
فرزند آقاجان در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/06/15 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 15313 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609973633300299 شــماره پرونــده:  /454
9509983633300405 شــماره بایگانی شــعبه: 950408 خواهان: خانم شریفه 
جمالی فرزند علی با وکالت آقای مسیح بیات فرزند نصرت اله به نشانی اصفهان دروازه 
تهران جنب بانک مسکن کوچه شهبازی مجتمع نگین طبقه 5 واحد 19. خوانده: آقای 
حبیب اله افتخاری فرزند گل محمد به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 9 
درب یخچال پ 4/7 . خواسته: طالق به درخواست زوجه. دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دعوی خانم شریفه جمالی با وکالت مسیح بیات به طرفیت آقای حبیب 
اله افتخاری هر دو تبعه افغانستان بخواسته صدور حکم طالق از جهت عسر و حرج 
حاصل از ترک زندگی به منظور اجرای صیغه طالق، دادگاه باتوجه به اینکه مقررات 
قانون مدنی افغانستان راجع به احوال شخصیه شیعی مذهبان دارای مقررات همشکل 
با مقررات ایران می باشد و بدین ترتیب موضوع ماده 961 قانون مدنی در تمتع اتباع 
خارجه از حقوق مدنی ایران متحقق است و عالوه بر این باتوجه به بند »1« ماده 12 
کنوانســیون مربوط به وضعیت پناهندگان )مصوب سال 1951 میالدی( که دولت 
جمهوری اسالمی ایران نیز به آن ملحق گردیده است احوال شخصیه پناهندگان را 
تابع قانون اقامتگاه و در واقع همان کشوری که پناهنده در آن اقامت دارد قرار داده 
است و با عنایت به دادنامه استنادی شماره 9409973633300354 مورخ 94/2/26 
در احراز از رابطه زوجیت و اظهارات شهود تعرفه خواهان که حکایت از رابطه زوجیت 
طرفین )تلویجاً( و ترک زندگی )صراحتاً( توسط خوانده دارد و با عنایت به عدم نتیجه 
در سعی داوران طرفینی به صلح و سازش در اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده 
مصوب ســال 1391 و همچنین ماده 26 همین قانون و مــاده 1130 قانون مدنی 
حکم بر اجبار زور به طالق زوجه صادر می نماید بدیهی اســت احراز شرایط صحت 
صیغه طالق از جمله رعایت مفاد مواد 1134 و 1131 و 1140 و 1131 قانون مدنی 
و همچنین رعایت ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در ارائه گواهی 
پزشک ذی صالح در باب وجود یا عدم وجود جنین در عهده عضو مجری صیغه طالق 
میباشد و نوع طالق نیز با وصفی که از حیث عسر و حرج مورد مطالبه واقع شده است و 
در این مراتب حکم در واقع از سوی حاکم شرع لحاظ می گردد و چنانچه رجعی لحاظ 

گردد به نوعی نقض غرض صورت پذیرفته اســت بویژه اینکه رای اصراری شماره 
60 مورخ 1382/3/27 هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز حاوی همین استدالل می 
باشد در حکم بائن است و دادگاه با وصفی که زوجه حقوقی مالی خود را در این پرونده 
خواستار به رسیدگی شده اســت و خود را نیز فاقد فرزند اعالم داشته است مواجه با 
تکلیفی در هر یک مراتب اخیر نمی داند رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشــد. م الف: 4392 شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )493 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9409973633300354 شــماره پرونــده:  /455
9209983633300882 شــماره بایگانی شــعبه: 920904 خواهان: خانم شریفه 
جمالی فرزند علی با وکالت آقای مسیح بیات فرزند نصرت اله به نشانی اصفهان دروازه 
تهران ک شهبازی مجتمع نگین طبقه 5 واحد 17. خوانده: آقای حبیب اله افتخاری 
فرزند گل محمد به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مهریه. دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در این پرونده خانم شریفه جمالی تبعه افغانستان با وکالت آقای مسیح 
بیات به طرفیت آقای حبیب اله افتخاری که تبعه افغانستان و مجهول المکان است به 
طرح دعوی در مطالبه 14 عدد سکه بهار آزادی موضوع صداقیه عادی و غیررسمی که 
ضمیمه به دادخواست خود نموده است اقدام داشته و وکیل خواهان در پاسخگویی به 
لزوم استماع شهادت حداقل دو نفر شاهد به صحت سند صداقیه عادی صرفاً مکتوبه 
ای را به عنوان گواهی از سوی احد از شهودین که اتفاقاً جاری کننده خطبه عقد ازدواج 
زوجین )به شرح همان گواهی( نیز بوده است ارائه داشته است و متعاقباً در جهت اثبات 
صحت سند صداقیه پرونده کالسه 920150/ح/3 را مورد اشاره واقع داشته است و 
مطالعه پرونده مذکور نیز حاکی از آن است که خانم شریفه جمالی در استناد به سند 
عادی نکاحیه ای که متضمن صداقیه عادی به میزان 14 عدد سکه بوده است خواستار 
طالق از باب عسر و حرج شده اســت و وکیل زوج نیز در آن پرونده متعاقب از ابالغ 
دادخواست و ضمائم، ادعایی عسر و حرج زوجه را بالدلیل دانسته و خواستار رد دعوی 
طالق و یا به عبارتی خواستار تداوم زندگی زوجین شده است، علیهذا دادگاه باتوجه به 
وجود پرونده استنادی مورد اشاره به شرح فوق نیازی به بررسی و احراز صحت صداقیه 
عادی از طریق ادای شهادت شــهود نمی یابد چه آنکه محتویات پرونده استنادی و 
ازجمله الیحه وکیل زوج به شــرحی که فوقًا توضیح گردید داللت بر درخواست به 
رد دعوی طالق و یا به عبارتی درخواست به ادامه و تداوم زندگی و زوجیتی دارد که 
مبنای آن همان سند نکاحیه عادی است که همینک بواسطه آن به طرح دعوی مطالبه 
صداقیه عادی مندرج در آن سند پرداخته شده است و بدین ترتیب زوج بواسطه وکیل 
خویش در واقع به صحت سند نکاحیه عادی که مستند دعوی طالق بوده است اقرار 
ضمنی نموده است، سند نکاحیه ای که متضمن صداقیه ای با 14 عدد سکه بوده است 
و همینک مطالبه آن موضوع خواســته زوجه در پرونده جاری واقع شده است بویژه 
اینکه درخواســت )زوج( به تداوم زندگی در پرونده استنادی مربوط به طالق حسب 
مقررات طی خواسته جاری بررسی موضوع مهریه نیز از باب تعیین تکلیف حقوقی 
مالی ناشی از زوجیت زوجه و از جمله آن مهریه زوجه نیز بوده است و دفاعیه وکیل 
زوج در آن پرونده با وصف آن مراتب لزوماً صورت پذیرفته است و دعوی خواهان در 
مطالبه 14 عدد سکه حسب مراتب اخیر محمول به صحت تشخیص و استناد به ماده 
1082 قانون مدنی و همچنین در استناد به بند 1 ماده 12 کنوانسیون پناهندگان و با 
وصفی که اصحاب دعوی تبعه افغانستان می باشند و اینکه مقررات مدنی افغانستان 
مغایرتی با قوانین مدنی ایران که برگرفته ای متون فقهی مشــترک می باشد ندارد 
خوانده را محکوم به پرداخت 14 عدد سکه موضوع ادعا خواهان محکوم می نماید 
و همچنین در خصوص درخواست به تادیه خسارات دادرسی توسط وکیل خواهان 
نیز خوانده را به پراخت هزینه دادرسی به رقم 105/000 ریال و حق الوکاله وکیل به 
رقم 111/600 ریال محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 4393 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )611 کلمه، 6 کادر(

کارگردان تئاتر اصفهان:

 تئاتر اصفهان نتوانسته 
روی پای خود بایستد

کارگردان تئاتر اصفهان با اشــاره به اجرای تئاتر خود 
اظهار داشت: نمایش »باد اســب است« به نویسندگی 
محمد چرمشــیر در تاالر هنر اصفهان و از سوی بخش 
آموزش تاالر  تا ۲6 مرداد ســاعت ۲۰:۳۰  روی صحنه 

می رود.
رادنوش مقدم افزود: نمایش »باد اســب است« روایت 
زنان حرمسرای ناصرالدین شاه است و داستانی از وقایع 
و اتفاق هایی که سرنوشت زنان آن دوره را رقم می زند. 
در خالصه داستان آمده که صد و هشتاد و چهار زن در 
اندرونی، تصمیم به انتقام از شــاه برای ســتم هایی که 
دیده اند می گیرند تا اینکه دست روزگار سرنوشت آنان 

را تغییر می دهد.
کارگردان تئاتر اصفهان گفت: بهاره طهماسبی، زینب 
رضایی، راضیه محبی، زهرانیلی، طاهره علیمحمدی، 
صدف غرضی، نگین میزان، مریم اعظمی، زهرا زفره ای، 
فاطمه بخشی، فاطمه الماسی، فرشته خیراللهی، مرضیه 
مختاریان، پریچهر صدیقیان، پریســا پاکروان، مهسا 
رحیمی و وحید محزونی، جواد کریمی، صادق محمدی، 

هومن شمس از جمله بازیگران این نمایش هستند.
وی با اشاره به حمایت های مســئوالن از تئاتر اصفهان 
بیان کرد: تاالر هنر و شهرداری در حوزه تبلیغات شهری 
به ما کمک کردند اما از نظر مالــی چه تئاتر خصوصی 
و چه دولتــی همچنان فقیر اســت که بایــد در حوزه 

حمایت ها، اتفاقی در بودجه فرهنگی رخ دهد.
مقدم خاطرنشــان کرد: تئاتر اصفهان نتوانســته روی 
پای خود بایســتد و باید هنرهای نمایشــی به سمت 
مستقل شــدن حرکت کنند و موسســات و نهادهای 
تنها کاری که می توانند برای کمــک به تئاتر و حرکت 
در مسیر خصوصی ســازی آن انجام دهند این است که 
تهیه کنندگان و خیران فرهنگــی را با کارگردانان قابل 

اعتماد آشنا کنند.

اینستاگردی

 چهره متفاوت بهنوش طباطبایی 
در آینه های روبه رو

بهنوش طباطبایی در نقش نزهت در نمایشنامه »آینه های روبه رو« 
به کارگردانی محمد رحمانیان در صفحه اینستاگرامش  تصویری از 
گریم دیدنی خود در این فیلم را منتشر کرد. گفتنی است؛ فیلم نامه 
»آینه های روبه رو« سال 1۳۵9توسط بهرام بیضایی نوشته شد، اما 
هیچ گاه امکان ساخته شدن این فیلم فراهم نشد.این تنها اثر بهرام 
بیضایی است که مستقیم به مسائل مربوط به انقالب اسالمی ایران 
در سال ۵7 می پردازد و در ذات خود یکی از عاشقانه ترین آثار اوست.

نوشتن فیلم نامه »آینه های روبه رو« شاید بخشی از پاسخ بیضایی به 
این پرسش بوده که اساسا چرا در سال ۵7در ایران انقالب اسالمی به 
وقوع پیوست. بهنوش طباطبایی در صفحه اینستاگرم خود نوشت:

»نزهت حق نظر : هر کــس باید یه جوری از بین بــره ، خب ، چرا 
راهش این نباشه...

»آینه هــای روبه رو « اثــر بهرام بیضایــی بــه کارگردانی محمد 
رحمانیان،تاالر وحدت«

بازدید از موزه های کشورمان در همه شهرها، یکی از عوامل موثر 
در توسعه گردشگری شهری و همچنین بستری برای تقویت 
صنعت گردشگری ایران خواهد بود که ملت و دولت، باید برای 
رونق بخشی به آن تالش کنند.به نظر می رسد موزه موسیقی 
ایران،می تواند یکی از محفل های جالب و جذاب برای اهالی 
موسیقی و حتی ســینما و میراث فرهنگی باشد که جذابیت 
برای آن، از جنبه های اینترنتی و سنتی، اهمیت دارد.به این 
بهانه و به منظور بررسی وضعیت تنها موزه موسیقی در اصفهان 
که در سال 1۳9۴، تاسیس شده است، گفت وگویی داشتیم 
با شهریار شکرانی،مدیر موزه موسیقی اصفهان که شرح آن را 

در ادامه می خوانید.
چه شد که تصمیم به تاسیس موزه موسیقی گرفتید؟

هدف ما از تاســیس این موزه، معرفی ســازهای موســیقی 
ایرانی،ملی،محلی و همچنین معرفی بزرگان موسیقی،تاریخ 
موسیقی و در کنار آن اجرای موســیقی زنده است و درواقع 
هرکسی که وارد این موزه می شود با همه ابعاد موسیقی ایران 

و همه مناطق کشور آشنا می شود.
وضعیت موزه های موســیقی ایران را در مقایســه با 

موزه های کشورهای خارجی چگونه ارزیابی می کنید؟
این موزه اولین و تنها موزه تخصصی موسیقی در کشور است.

البته موزه دیگری در تهران وجــود دارد که با همکاری اداره 

فرهنگ و ارشاد و شهرداری اداره می شود.
این دو موزه به نسبت موزه های موسیقی جهان جای کار دارد تا 
به سطح موزه های بین المللی برسد ولی موسیقی ایران با فراهم 
شدن شرایط پتانســیل الزم را دارد تا به یکی از جذاب ترین 

موزه های موسیقی جهان تبدیل شود.
چه شرایطی برای ارتقای سطح موزه های ایران وجود 

دارد؟
بزرگ ترین لطمه به موزه »نداشتن مکان دائمی« است؛ چراکه 
سرمایه گذاری در محلی که استیجاری است مقرون به صرفه 
نیست. از جهت دیگر نداشتن فضای کافی برای نمایش سازها 
از مشکالت دیگری است که می توان به آن اشاره کرد. نیاز ما 
در حال حاضر فضای ســه برابری فضای فعلی است تا آنچه 
موردنظرمان است را برای بازدیدکنندگان به نمایش بگذاریم.

آیا موزه اصفهان استانداردهای الزم را دارد؟
بله،کسب جایزه در شاخص اســتاندارد موزه موفق از طرف 
ســازمان جهانی موزه ها)آیکوم(، درســال1۳9۵، نشــان از 

استاندارد بودن این موزه دارد.
تفاوت آثــار نمایش داده شــده در موزه های ایران و 

کشورهای خارجی در چه موردی است؟
تفاوت عمده موزه های ایران و جهان در مورد پشتوانه مالی قوی 
داشتن موزه های خارج از کشور است. در صورت فراهم شدن  

این شرایط می توانیم اشیای قیمتی و قدیمی تری را در موزه ها 
به نمایش بگذاریم.

استقبال شهروندان اصفهانی از موزه موسیقی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

اســتقبال شــهروندان از این موزه قابل قبول نیســت و آمار 
بازدیدکنندگان خارجی رقم باالتری را نشان می دهد.به طور 
مثال در فصل تابســتان در مقابل بازدید 1۰ تا 1۵ توریست 
خارجی حدود ۴تا ۵ نفر از همشهریان بازدید می کنند، درواقع 
فرهنگ موزه رفتن در کشور ما جا نیفتاده البته جدیدا آموزش 
و پرورش با فرستادن بازرسیانی به موزه تالش هایی در زمینه 
فرهنگ سازی، آموزش و تشویق کودکان برای رفتن به موزه 
را کرده است ولی هنوز به تفاهم نامه مشخصی نرسیده ایم. در 
این رابطه رسانه های گروهی نقش بسزایی در فرهنگ سازی 
دارند. نا آشنایی شهروندان با موزه موسیقی به حدی است که 
شــهروندانی که برای بازدید مراجعه می کنند اطالع ندارند 
که این موزه با چه هدفی تاسیس شــده اســت و ما باید برای 

آنها توضیح دهیم که اینجا موزه 
موسیقی اســت و با آموزشگاه 
موسیقی فرق می کند.از طرفی 
هنوز تابوی موسیقی برای برخی 
از سازمان ها وجود دارد و بازدید 
از موزه های دیگر را نســبت به 
موزه موسیقی ترجیح می دهند.

معضالت و مشکالت موزه ها 
چیست؟

بزرگ ترین معضل موزه ها، عدم 
فرهنگ موزه رفتن است و نیاز به 
بررسی جدی دارد؛ البته در این 
مورد ســازمان میراث فرهنگی 
همکاری خوبــی دارد و از این 
نظر راضی هستیم. معضل دیگر 
مربوط به نداشتن فضای کافی 
برای نمایش اشیا در موزه هاست؛ 
چراکه هزینه ای که برای اجازه 

فضا پرداخت می کنید با هزینــه ای کــه  از بازدید دریافت 
می کنید،قابل جبران نیســت. برای همین مدیران بعضی از 
موزه ها زیرمجموعه شهرداری می روند تا بتوانند از فضای آن 
استفاده کنند. موزه خصوصی از این نظر مظلوم واقع می شود 
مگر اینکه دولت حمایت کند. با وجود این شرایط و نوپا بودن 
موزه موسیقی، موفق به کسب رتبه برتر موزه خصوصی در سال 
1۳9۵ شدیم و در حال حاضر این موزه در سایت های راهنمای 
گردشگری جهان درج شده است و از تمام دنیا برای بازدید از 

این موزه مراجعه می کنند.

مدیر موزه موسیقی اصفهان:

بزرگ ترین معضل موزه ها،عدم فرهنگ موزه رفتن است

موسیقی در فرهنگ و تمدن ایران زمین، از جایگاه واالیی برخوردار بوده و جای جای اقلیم پهناور ایران،  اعظم 
با موسیقی های ملی و مقامی، شهره خاص و عام اســت. موزه موسیقی که یکی از موزه های جدید حاجی رضازاده

کشورمان مانند موزه صنعت برق و موزه حیات وحش است، متاسفانه برای شهروندان اصفهانی، خیلی 
شناخته شده نیست.

بزرگ ترین لطمه 
به موزه »نداشتن 

مکان دائمی« 
است؛ چراکه 

سرمایه گذاری 
در محلی که 

استیجاری است 
مقرون به صرفه 

نیست
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ویژه 

گروهی از دانشجویان هلندی با استفاده از رزین چغندر قند خودرویی قابل تجزیه 
زیستی ساخته اند.

این دانشجویان خودرویی از مواد طبیعی ساخته اند که با سرعت ۸۰ کیلومتر در 
ساعت حرکت می کند.

خودروی الکتریکی در حقیقت از رزین چغندر قند ساخته شده که با الیه هایی از 
گیاه کتان پوشیده می شود. یانیک ون ریل یکی از اعضای گروه سازنده دانشگاه 
آیندهون می گوید: فقط چرخ ها و سیستم ترمز از مواد زیستی ساخته نشده اند. 

این خودرو »لینا« نام گرفته است.
همچنین در ساختار آن نرخ قدرت به وزن تقریبا مشابه فایبرگالس است و فقط 

۳۲۰ کیلوگرم وزن دارد.
 اما نمونه ساخته شده هنوز آزمایش های تصادفات را انجام نداده؛ زیرا جنس بدنه 

خودرو مانند فلز خم نمی شود و می شکند.
اما گروه سازنده خودرو تصمیم دارند در ســال جاری و پس از دریافت اجازه از 
مقامات حمل و نقل هلند، »لینا« را آزمایش کنند. خودروی سبک وزن با باتری 
لیتیومی فعال می شود و بازده قدرت آن ۸ کیلووات است.این نخستین خودروی 

دنیاست که به طور کامل از مواد ترکیبی طبیعی ساخته شده است.

توسط یک دانشجو؛

هلند از چغندرقند خودرو می سازد
مجهز به دوربین هوشمند؛

منتظر موبایل ضدضربه و آب سامسونگ باشید

یک شرکت فناوری، با مواد اولیه تجهیزات نظامی موبایلی ساخته که ضد ضربه، 
آب، لرزش و گرد و غبار است.

سامسونگ نسخه مقاوم تری از گلکسی S۸، پرچمدار جدید خود رونمایی کرده 
است.  این دستگاه به نام »گلکسی S۸ Active« با مواد اولیه ای تولید شده که 
در تجهیزات  نظامی به کار می رود و به جای لبه های خمیده، نمایشگری مسطح 
با طراحی سنتی و باتری بزرگ تر و قدرتمند تر )۴ هزار میلی آمپر(  دارد.  در کنار 
این موارد یک قاب فلزی و ضربه گیر از دستگاه در برابر ضربه، ساییدگی، چرخش 

و سقوط از ارتفاع 1/5متری محافظت می کند.
سامسونگ درباره دستگاه جدید می گوید: این موبایل در برابر ضربه، آب، لرزش 

و گرد وغبار مقاوم است.
گلکسی S۸ Active مجهز به دوربین هوشــمند، ۶۴ گیگابایت ذخیره قابل 
افزایش و سریع ترین پردازشگر کوالکام است. همچنین در بخش امنیتی آن نیز 

اسکنر اثر انگشت و قرنیه به کار رفته است.
عالوه بر آن دارای فناوری Knox یک بستر امنیتی موبایل )دارای درجه نظامی( 

است که برای حفاظت از یکپارچگی دستگاه ساخته شده است.

نیکان آقا بابایی دانشــجوی ایرانی رشــته طراحی دانشــگاه ترنت، با کمک 
روشی ارزان ســبزیجات را بدون خاک و با مقدار کمی آب پرورش می دهد. او 
 در حقیقت یک باغچه کوچک معلق ســاخته که در هر محیطی قادر به تولید 

محصول است.
 او امیدوار است روزی بتواند قحطی را در جهان، ریشه کن و برای مردم مناطق 

حومه نشین درآمدزایی کند.
 محصوالت کشاورزی که در ایستگاه فضایی بین المللی تولید شده بود، مبنای 

الزم برای فناوری های آقا بابایی را فراهم کرد.
فضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی، دانه گیاهان را در بالش های کوچکی 
کاشتند که جایگزین خاک بودند و  به رشد ریشه  و ذخیره آب کمک می کردند.

آقا بابایی نیز با استفاده از همین فناوری باغچه کوچک معلق خود را ساخت.
او پس از کاشت دانه ها در باغچه، یک محلول مغذی را روی ریشه گیاهان اسپری 
کرد. باغچه معلق عالوه بر ارزان بودن، به خانواده های ساکن در شرایط نامساعد 
آب و هوایی کمک می کند تا سبزیجات پرورش دهند. این باغچه معلق کوچک 

در مقایسه با روش های معمولی ۹۰ درصد آب کمتری مصرف می کند.

علم پژوهی

پرداختموبایلیپولخردتاشهریورماهممکنمیشود
نصرا... جهانگرد معاون وزیر ارتباطات گفت: برای تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق 
رسیده ایم تا امکان نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر 1۰ هزار تومان از طریق شبکه بانکی 

روی موبایل حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور ماه فراهم شود.

برای مبارزه با قحطی؛

دانشجوی ایرانی باغچه معلق بدون خاک 
ساخت

هوش سنج

کشاورزی 7۴۹ گوسفند می خرد. 7۰۰ گوسفند را 
روی هم به مبلغی معادل با مبلغ خرید 7۴۹ گوسفند 
می فروشــد. هر رأس از ۴۹ گوســفند باقی مانده را 
به قیمت یک رأس از 7۰۰ گوســفند فروخته شده 
قیمت گذاری می کند و آنها را می فروشد. او در کل 

این معامله چند درصد سود می کند؟

1۳۲ بار.
در نظر بگیرید نفر اول با 11 نفر دست می دهد. نفر 
دوم هم با یازده نفر دست می دهد؛ اما از آنجایی که 
یک بار آن با نفر اول بوده و ما آن را در محاسبات خود 
لحاظ کرده ایــم، تنها 1۰ مورد آن را می شــماریم. 
به همین ترتیب نفر ســوم ۹ بار و به همین ترتیب. 
درمجموع در ابتدای جلســه ۶۶ بار دست داده شده 

و در کل 1۳۲ بار.
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نبرد انفجاری از جمله بازی هایی اســت که شاید در نگاه 
اول به جذابیت موجود در آن پی نبرده و تنها آن را فرزند 
خلف عناوین قدیمی ســبک شــوتم آپ قلمداد کنید؛ 
 اما کافی اســت کمی فرصت بــه بازی دهید تــا خود را 
نشان دهد. آنجاست که متوجه می شوید نبرد انفجاری 
می تواند یکی از بهترین همدم های شما در اوقات فراغت 
کوتاه مدت باشــد. اما نکته جالب این بازی این است که 
استودیو مدریک در اقدامی تحسین برانگیز، نبرد انفجاری 
را بومی سازی کرده تا بازیکن ها از محیطی تماما فارسی 

لذت ببرند.
گیم پلی نبرد انفجاری یا PolyBlast ، مشــابه عناوین 
شوتم آپ قدیمی است. در بازی سه منطقه گوناگون وجود 
دارد که از هر کدام می توانید تیرهایی را به صورت مستقیم 
شلیک کنید تا دشمنانی را که از باالی صفحه به شما حمله 

می کنند، از بین ببرید.
نکته جالب اینجاست که دشمنان  ثابت نبوده و به همراه 

موانع در مســیرهایی حرکت می کننــد. از طرفی تنها 
می توانید در سه ردیف مستقیم تیراندازی کنید و همین 
موضوع باعث می شــود تا بازی با چالــش خود، هیجان 
بیشــتری را به مخاطب منتقل کند. اکنون شــما به این 
مسئله، محدودیت موجود در تیرها را هم بیفزایید تا بدانید 
که دود از کنده بلند شده و نبرد انفجاری برخالف ظاهرش 

عنوان ساده ای نیست.
از گیم پلی که فاصله بگیریم به بخش موسیقی و گرافیک 
می رسیم. ترک اســتفاده شــده در این عنوان، به غیر از 
جذابیت خود، کامــال این احســاس را در بازیکن ایجاد 

می کند که در حال تجربه یک شوتم آپ کالسیک است. 
از دیدگاه گرافیکی هم محیط پس زمینه زیباست. شاید 
در ابتدا از نبــود تنوع در مناطق بازی گلــه کنید، ولی با 
کمی پیشروی متوجه می شوید که محیط ها هم عوض 
 خواهند شــد. برای دانلود این بــازی می توانید از لینک 

goo.gl/zLcT5Q استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی بازی نبرد انفجاری؛ 

فرزند خلف

شواهد جدید نشان می دهند؛

ناهید احتماال زمانی یک 
اقیانوس داشته است

ما غالبا مریخ را به عنوان یکی از معدود سیاراتی در نظر 
می گیریم که مانند زمین احتماال زمانی پتانسیل حفظ 
حیات را در خود داشته )و شاید دارد(؛ اما حاال شواهدی 
به دست آمده که نشان می دهد ناهید نیز احتماال چنین 
مشخصه ای داشته است. شبیه ســازی های تازه انجام 
شده با استناد به نشریه »تحقیقات جغرافیایی: سیارات« 
نشان می دهند این سیاره که زمانی نماد فرار اثر گازهای 
گلخانه ای بوده، احتماال زمانی یک اقیانوس را درون خود 

جای داده است.
یافته های جدید که ماه گذشته منتشر شدند، براساس 
این فرضیه شکل گرفته اند که ترکیب بهینه ای از پوشش 
ابری، دی اکســید کربن و آب در ابتــدای عمر ناهید، 

احتماال زمانی پذیرای حیات بوده اند.
مایکل وی از جمله اخترفیزیکدانان موسسه مطالعات 
فضایی Goddard ناساست که در این تحقیق حضور 
نداشته؛ با این همه ســال قبل وی به همراه همکارانش 
اعالم کرد که گردش بسیار کند ناهید )معادل با 11۶ روز 
زمینی( احتماال در تراکم پوشش ابری روی این سیاره 
نقش داشته و باعث شده که 715 میلیون سال قبل این 
سیاره دمایی خنک معادل 15 درجه سانتی گراد داشته 
باشد. این در حالی است که هم اکنون دمای ناهید برابر 
با ۴۶۰ درجه سانتی گراد گزارش شده و به باور بسیاری 
از دانشمندان مطالعه، علل این اختالف دما می تواند به 

نتایج خوبی منتهی شود.
وی در مصاحبه اخیرش با ساینس نیوز گفت: این تالش 
به درک عمیق تــر ما از اگزوپلنت های قابل ســکونت 
می انجامد. در همین رابطه Marcq نیز اعالم کرد اینکه 
در گذشته اقیانوســی روی ناهید وجود داشته باشد یا 
خیر، پرسشی مناقشه برانگیز و بی پاســخ است؛ اما با 
کم رنگ تر شدن امیدها برای وجود شرایط زندگی روی 
TRAPPIST-1 هرگونه شواهد و اطالعات مثبتی که 
نسبت به همسایگان نزدیک مان به دست بیاید، می تواند 

خوشحال کننده باشد.

سرفصل برنامه های جهرمی:

 ورود شبکه های جهانی
تحویل محتوا

سرفصل برنامه های محمدجواد آذری جهرمی، گزینه پیشنهادی 
رییس جمهور برای دراختیار گرفتن سمت وزیر ارتباطات در دولت 

دوازدهم منتشر شد.
محمدجواد آذری جهرمی در این برنامه، سرفصل اقدامات مدنظر 
۴ ســال آینده در وزارت ارتباطات را با چشم انداز »توانمندسازی 
کشور و مردم با افزایش آگاهی جمعی و اخالقی مبتنی بر خالقیت، 
همدلی و مسئولیت پذیری برای بهره مندی اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و زیست محیطی از انقالب دیجیتالی« تعریف کرده است.

در این برنامه، اتخــاذ رویکرد فرصت محوری به توســعه اقتصاد 
دیجیتالی، مبتنی بر فناوری اطالعات و کاربردها و محتوای بومی 
بر بستر شبکه ملی اطالعات به عنوان استراتژی کالن عنوان شده 

است.
در همین حال ازجمله اهداف کالن استراتژیک در این برنامه توسعه 
متوازن عادالنه، امن، ایمن و پایدار دسترســی پهن باند به شبکه 
ملی اطالعات بــا رعایت صیانت اجتماعی و فرهنگی و متناســب 
با تقاضا با افزایش ســرعت و کیفیت و نیز کاهش قیمت خدمات 
 پهن باند مطابق با سیاســت های کلی و قانون برنامه ششم عنوان 

شده است.
ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر 
فناوری اطالعات و ایجاد فضای رقابتی و حمایت از اپراتورهای غیر 
دولتی ارائه کننده خدمات این بخش، از جمله راهبردهای وزارت 

ارتباطات در دولت دوازدهم است.
در این برنامه، وزیر پیشــنهادی ارتباطات، دسترســی ۸۰ درصد 
خانوارها به پهن باند و دسترســی به اینترنت با ســرعت حداقل 
۲۰مگابیت بر ثانیه و تامین 1۰۰ درصدی زیرساخت های ارتباطی 
اطالعاتی و مقرراتــی را از جمله اهداف اســتراتژیک خرد اعالم 

کرده است.
در بخش سیاســت های اجرایی نیز استفاده حداکثری از ظرفیت 
بخش خصوصی، به کارگیری محصوالت راهبردی تولید داخل و 
اجازه ورود شبکه های جهانی تحویل محتوا )CDN( به کشور و نیز 
مجوز فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور، در چارچوب قوانین و 

مقررات کشور، از اولویت های این برنامه اعالم شده است.

 عینک جدید گوگل برای خواص 
به بازار آمد

گوگل عینک هوشــمند خود برای کاربــران انترپرایز را به قیمت 
155۰ یورو / 1۸۲۹ دالر راهی بازار کرد.

 Streye ادیشــن انترپرایز با دسترســی به ســرویس و پلتفورم
تعریف شده و فرق عمده آن با عینک هوشمند قبلی گوگل، باتری 
7۸۰میلی آمپر ساعتی آن است که برای یک روز کاری به راحتی 

جواب می دهد.
اســکرین ۶۴۰ در ۳۶۰ پیکســلی، پردازنده اینتــل اتم، حافظه 
۳۲گیگی، وای فای سریع تر)دوآل باند ۲/۴ و 5 گیگاهرتز(، بلوتوث، 
۲گیگ رم، دوربین 5 مگاپیکســلی با زوم ویدئویی 7۲۰ پیکسل، 
سنسور جی پی اس و اسپیکر جدید با قدرت پخش بیشتر، از دیگر 
ویژگی های عینک ســری جدید گوگل است که به کاربران عادی 

خریدش توصیه نمی شود.

هر سه مدل آیفون سال 2017 اپل 
همزمان معرفی می شوند

شــایعات زیادی پیرامون تاخیر در عرضه »آیفــون ۸« به گوش 
رســیده، اما امروز »مینگ-چی کو« تحلیل گر باســابقه موسسه 
KGI Securities می گوید این موبایل پریمیوم دقیقا همزمان 

با دو مدل دیگر یعنی آیفون 7s و 7s پالس رونمایی خواهد شد.
او می گوید هر سه مدل آیفون جدید به طور همزمان در ماه آینده 
میالدی یعنی سپتامبر معرفی می شوند، اما »آیفون ۸« عرضه اولیه 
بسیار محدودی خواهد داشت و حداکثر بین ۲ الی ۴ میلیون از این 

دستگاه برای سه ماهه سوم سال جاری آماده می شود.
به گفته »کو« تمامی آیفون های جدید به فناوری شارژ سریع مجهز 
هستند، اما شارژر و کابل مخصوص آن باید به صورت جداگانه تهیه 

شود؛ یعنی همان وضعیتی که کاربران آیپد پرو با آن مواجه اند.
»کو« می گوید آیفون 7s و مدل پــالس آن هم اکنون در مرحله 
تولید انبوه قرار داشــته و در همان سه رنگ مشــکی، نقره ای و 
طالیی عرضه می شوند. هنوز مشخص نیست چرا اپل تنوع رنگ 

موبایل هایش را در سال ۲۰17 کاهش داده است.
تحلیلگر ارشد موسسه KGI همچنین اعالم کرد که تمام مشکالت 
قبلی در تامین قطعات آیفون ۸ برطرف شده و این موبایل در اواخر 
ماه جاری میالدی )اوت( به تولید آزمایشــی و ســپس در اواسط 

سپتامبر به تولید انبوه خواهد رسید.

 افتتاح صفحه رسمی اپل 
در اینستاگرام

روز دوشــنبه هفته جاری، اپل، شرکت بزرگ سازنده گوشی های 
هوشمند آیفون، به جمع سایر رقبای خود در اینستاگرام پیوست.

این روزها صفحات اجتماعی سهم بسیار زیادی از فضای مجازی 
را به خود اختصاص داده و از نظر جذب کاربر در نقطه باالیی قرار 

دارند. 
از طرفی بعضی از شــرکت های تولیدکننده وسایل مختلف، این 
شبکه های اجتماعی را وسیله ای برای تبلیغ محصوالت خود قرار 
داده اند و از این طریق قصد دارند از کاربران بی شمار این شبکه ها 

برای افزایش فروش محصوالتشان استفاده کنند.
در این بین شرکت های تولیدکننده گوشی های هوشمند نیز دست 
به کار شده و هر کدام صفحاتی در شبکه های اجتماعی مخصوصا 
اینستاگرام ساخته اند. شرکت های بزرگی مانند سامسونگ، ال جی 

و هواوی نیز در اینستاگرام صفحه دارند.
گفتنی است اخیرا شرکت اپل نیز در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
صفحه ایجاد کرده است. اپل تاکنون در صفحه اینستاگرام خود هیچ 
تصویری از محصوالتش قرار نداده  و گویا قصد تبلیغ محصوالتش 
را ندارد، اما ظاهرا تصاویری که در این صفحه قرار می گیرند توسط 
گوشی های هوشمند ساخت شرکت اپل ثبت شده اند. صفحه اپل 
در اینســتاگرام با نام »apple« حدود دو روز است که راه اندازی 

شده و تاکنون دنبال کننده های زیادی داشته است.

به همین منظور قصد داریم ابزاری را برای یادگیری هوشمندانه 
و به خاطر ســپردن مطالب به شــما معرفی کنیم. یادیز یک 
سیستم هوشمند جهت برنامه ریزی و ارائه محتوای آموزشی 
است که با بهره مندی از الگوریتم های نوین در به خاطرسپاری 
مطالب، کمک قابل توجهی به بهبود فرآیند یادگیری می کند. 
اما اینکه چگونــه این کار را انجام می دهــد، در ادامه توضیح 

خواهیم داد.
پــس از نصــب و ورود بــه اپلیکیشــن یادیز، الزم اســت 
در آن ثبــت نام کنید تــا بتوانید بــه امکانــات گوناگونش 
دسترسی داشــته باشــید. در صفحه اصلی یادیز سه بخش 
را مشــاهده می کنید: کتابخانــه، میز مطالعه و فروشــگاه. 
فروشــگاه جایی اســت که محتوای مد نظرتان را خریداری 
 می کنید کــه می تواننــد مطالب درســی یا غیر درســی

 )که به آنها یادپک گفته می شود( باشند.
در تب کتابخانه فهرســت یادپک های دانلود شده نشان داده 
می شــود و با کلیک روی هر یک از آنها مشخصاتی نظیر نام، 
تعداد کارت ها و تعداد دفعاتی که مطالعه انجام شــده است 

برایتان به نمایش در می آید.
اما مطمئنــا از خود می پرســید که کارت ها چــه کاربردی 
دارند؟ کارت ها دقیقا همانند فلش کارت های فیزیکی حاوی 
اطالعاتی راجع به یــک موضوع خاص هســتند که با هدف 
یادگیری تهیه شــده و در هر یادپک قرار گرفته اند. در همین 
رابطه در هر کارت ابتدا ســوال به نمایش در می آید و پس از 
آن نیز می توانید با ضربه زدن روی گزینه »جواب« در پایین 

صفحه پاسخ آن را ببینید.
یادیز این امکان را در اختیار شــما قــرار داده که کارت های 
مهم را هم از طریق کتابخانه و هم هنگام مطالعه، با زدن روی 
عالمت ستاره در گوشه چپ هر کارت مشخص کنید؛ پس از 
آن قادر خواهید بود یک مطالعه را فقط بر اساس این کارت های 

عالمت گذاری شده بسازید.
روش کار با این اپلیکیشن نیز بسیار ســاده است؛ به گونه ای 
که شما قادرید از فروشگاه، یادپک مورد نظرتان را پیدا کرده 
و بعد از دانلود به فهرست یادپک هایتان بفرستید. برای یافتن 
بهترین مطالب ممکــن نیز نظرات کاربــران یادیز می تواند 

راهنمای خوبی برای شما باشد.
کاربران برای مطالعه یادپک های خود ملزم هســتند در تب 
کتابخانه روی یادپک منتخب کلیک کرده و ســپس از دکمه 
ســاخت مطالعه که پیش روی آنها قرار دارد، استفاده کنند و 
سپس به کمک الگوریتم هایی که اپلیکیشن برایشان در نظر 

گرفته، به یادگیری کارت ها بپردازند.
بنابراین باید از بین دو گزینه »الگوریتم پیشرفته« یادیز که به 
شما کمک می کند با مرور مطالب در روزهای متوالی، آنها را 
راحت تر به خاطر بسپارید یا گزینه »مرور نکات« که صرفا برای 
مرور نکات و خواندن مطالبی با جنبه حفظی کمتر مناســب 

است، یکی را به دلخواه انتخاب کنید.
کارکرد الگوریتم مرور نکات مشخص است و با دو گزینه »بلدم« 
و »بلد نیستم« می توانید به کارت ها پاسخ دهید. در صورت 
استفاده از گزینه »بلد نیستم« کارت مورد نظر از یادپک حذف 

نشده و بعدها مجددا برای شما به نمایش در می آید. 
اما با انتخاب الگوریتم پیشــرفته یادیز ۳ گزینه متفاوت برای 
پاسخ تحت عناوین آسان )۲ روز(، متوسط )1 روز( و دوباره )1 

دقیقه( مقابل تان قرار می گیرد.
در همین خصوص کاربران بــا انتخاب هر یک از این گزینه ها 
در واقــع دوره مــرور خود را انتخــاب می کنند. بــه عنوان 
 مثال فرض کنید یادپکــی برای یادگیری لغات انگلیســی
 انتخاب کرده اید و برای پاســخ دادن به یکــی از کارت ها از 
گزینه آســان )۲ روز( اســتفاده می کنید. با انجــام این کار 
۲ روز بعــد در صورتــی کــه بــه آن مطالعــه ســر بزنید، 
 مجــددا آن کارت بــه منظــور مــرور دوبــاره بــه شــما

 نشان داده خواهد شد.
با مراجعه به تب میز مطالعه نیز با یک سری اعداد جلوی هر 

مطالعه مواجه خواهید شد.
 سطر اول کلیه کارت های انتخابی برای یادگیری و سطر دوم 
تعداد کارت های جدیدی که باید در یک روز یاد بگیرید را به 

شما نشان می دهد.
سطر سوم نیز تعداد کارت  هایی را به نمایش در می آورد که 
در روزهای قبلی یاد گرفته اید و اکنون طبق پاســخ هایی که 

داده اید، زمان دوره آنها فرا رسیده است.
یادیــز به کاربــران این اجــازه را مــی دهد که جــزوه ها و 
کتاب هایشان را به صورت یادپک در بیاورند و در فروشگاه به نام 
خود به فروش برسانند. کافی است پس از مطالعه راهنما برای 
تکمیل عضویت خود به این لینک مراجعه کنید. این اپلیکیشن 
 iOS هم اکنون برای پلتفورم اندروید در دسترس بوده و نسخه
آن نیز به زودی در دسترس کاربران این پلتفورم قرار می گیرد.

 این اپلیکیشــن کاربــردی را می توانید با اســتفاده از لینک   
goo.gl/k6szhW  دانلود کنید.

معرفی اپ یادیز؛ 

مطالبدرسیوغیردرسیراهوشمندانهیادبگیرید

در دنیایی به سر می بریم که در آن روزانه در حال فراگیری مطالب گوناگونی از محیط پیرامون خود هستیم. 
در همین رابطه قدرت یادگیری سریع و به خاطر سپردن مطالب، از جمله استعدادهایی به شمار می رود که هر 

کسی از آن برخوردار نیست.

ویژه 

فناورانه 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند 
الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شــماره 139460302008008594 - 94/8/30- 
غالمعلی باقری فرزند خدر ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 1718 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت 193/25 

مترمربع
2. رای شماره 139560302008002654 - 95/4/12- مجتبی 
رزمی پور فرزند گودرز ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 13 فرعی از 171 اصلی مهدیه به مساحت 214 مترمربع.
3. رای شــماره 139560302008003405 - 95/5/27-  
غالمحسین کدیور فرزند نصراله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفــروزی از پالک 1385 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ300 مترمربع.
4. رای شماره 139560302008003406 - 95/5/27-  اکرم 
زارع فرزند عبدالخلیل سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پــالک 1385 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ300 مترمربع.
5. رای شماره 139560302008004019 - 95/6/29- شهین 
رفیعی فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از 
پالک 369 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 193/95 مترمربع.
6. رای شماره 139560302008005546 - 95/9/28-  حسن 
آقاسی فرزند حبیب اله ششدانگ : الف( قسمتی از یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 2.2775   به مســاحت 11/93 مترمربع که به 
انضمام ششدانگ پالک 2.2777 جمعا تشکیل یک باب مغازه را 
داده است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی 
در ازاء تمامت 3.3 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 2.2775 

انتقال عادی از طرف محمد آزادیپور.
ب( قسمتی از یک باب مغازه پالک 2.2777 به مساحت 18/26 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.2775 جمعا تشکیل یک 
باب مغازه را داده است است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ 
راهرو اشــتراکی در ازاء تمامت ششدانگ پالک 2.2777 انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف محمد آزادیپور.
7. رای شــماره 139560302008006190 - 95/10/19-  
یوسف براهیمی فرزند مســیح اله 203 سهم و یک-سوم سهم 
مشاع از 241 سهم  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از 
پالک 2611 فرعی از 23 اصلی سود آباد به مساحت ششدانگ  

231/95 مترمربع.
8. رای شــماره 139560302008006191 - 95/10/19-  
میتراالسادات فاطمی شهرضا فرزند سیدجمال  38 سهم و بیست 
و نه - چهل و هشتم سهم مشاع از 241 سهم  ششدانگ یکباب 
خانه سه طبقه مفروزی از پالک 2611 فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 231/95 مترمربع.
9. رای شــماره 139560302008006576 - 95/11/1-  زیبا 
قاسمی اسفه ساالری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 951 فرعــی از 3 اصلی موغان به مســاحت 218/45 

مترمربع.
10. رای شــماره 139560302008007013 - 95/11/20-  
پروانه درویش پوریان فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 46 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 102 مترمربع.

11. رای شماره 139560302008007095 - 95/11/24-  ماه 
نساء کیانی فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 
از پالک 958 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت 146/06 

مترمربع.
12. رای شــماره 139560302008007106 - 95/11/25-  
محمد ابراهیم جمالی فرزند محسن سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 9868 و 1074 و 13055 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 205/90 مترمربع.
13. رای شــماره 139560302008007107 - 95/11/25-  
فاطمه کمیلی فرد فرزند محمدتقی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 9868و 1074و 13055 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 205/90 مترمربع.
14. رای شــماره 139560302008007137 - 95/11/27-  
سهیال قاســمی فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یکباب ساختمان 
مفروزی از پالک 515 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 
215 مترمربع در ازاء 227- ده هزارم ســهم مشــاع از 6 سهم 
ششــدانگ پالک 100.515 انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

حسن تاکی.
15. رای شماره 139560302008007202 - 95/12/5-  فرج 
اله امیری فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1641 و 5289 و 9078  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 113 مترمربع.
16. رای شــماره 139560302008007217 - 95/12/5-  
افسرآغا فاطمی شهرضا فرزند سیدمصطفی یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 15 الی 20 و 93 و 94 و 
1065 الی 1075  فرعی به شماره 1623 فرعی تبدیل شده است 
از 100 اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 154/10 مترمربع.

17. رای شــماره 139560302008007218 - 95/12/5-  
اسماعیل گیوی فرزند حســینعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 15 الی 20 و 93 و 94 و 1065 الی 
1075  فرعی به شــماره 1623 فرعی تبدیل شده است از 100 

اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 154/10 مترمربع.
18. رای شماره 139560302008007219 - 95/12/5-  نفیسه 
الصاق شهرضا فرزند شکراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 15 الی 20 و 93 و 94 و 1065 الی 1075  
فرعی به شماره 1623 فرعی تبدیل شده است از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت ششدانگ 154/10 مترمربع.
19. رای شــماره 139560302008007225 - 95/12/5-  
شــیرین مهدی رجبی فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 383  فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت 

111/64 مترمربع.
20. رای شــماره 139560302008007490 - 95/12/19-  
افسانه کیانی فرزند غالمحسین ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1334  فرعی از 32 اصلی دســت 

قمشه به مساحت ششدانگ  225/70 مترمربع.
21. رای شــماره 139560302008007491 - 95/12/19-  
شهرام صادقی فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1334  فرعی از 32 اصلی دست قمشه به 

مساحت ششدانگ  225/70 مترمربع.
22. رای شــماره 139560302008007533 - 95/12/21-  
عبدالحسین هادی فرزند حبیب اله ششــدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان تحتانی به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی  مفروزی از پالک 

3079  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت  39/40 مترمربع.
23. رای شماره 139560302008007534 - 95/12/21-  سید 
رسول کهنگی فرزند سیدهاشم ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 
1126  فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت ششدانگ 38/45 

مترمربع.
24. رای شــماره 139560302008007536 - 95/12/21-  
بلورجان عطائی فرزند جمشید ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 5273  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 117/46 

مترمربع.
25. رای شــماره 139560302008007571 - 95/12/22-  
فاطمه براهیمی فرزند علی اصغر ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1121  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

154/08مترمربع.
26. رای شــماره 139560302008007656 - 95/12/25-  
محمد ستایش فر فرزند فضل اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 187  فرعی از 50 

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ  151/40 مترمربع.
27. رای شماره 139560302008007657 - 95/12/25-  اکرم 
فرشاد فرزند مسیح سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 187  فرعی از 50 اصلی اله 

آباد به مساحت ششدانگ  151/40 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008000184 - 96/1/19-  محمد 
کافی فرزند علیرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 989  

فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت 234/24 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008000404 - 96/1/28-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی آن 
متعلق به غیر می باشد از 49  اصلی منوچهرآباد به مساحت 68/60 

مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008000405 - 96/1/28-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی آن 
متعلق به غیر می باشد از 49  اصلی منوچهرآباد به مساحت 362 

مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008000406 - 96/1/28-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یک واحد کارگاه بلوک زنی 
که اعیانی آن متعلق به غیر می باشد از 49  اصلی منوچهرآباد به 

مساحت 1715 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008000408 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یک واحد دامداری که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49  اصلی منوچهرآباد به مساحت  

137/50 مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008000410 - 96/1/29-  
ابراهیم حیاتی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1433 فرعی از 50  اصلی اله آباد  به مساحت 102/12 مترمربع.
34. رای شماره 139660302008000414 - 96/1/29-  محمد 
آقابائی فرزند عبدالعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

562 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 128/85 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008000415 - 96/1/29-  
مرتضی کفاش فرزند ولی اله شصت حبه و شصت، یکصدوشصت 
و هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1035 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 118/95 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008000416 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

188/50 متر مربع.
37. رای شماره 139660302008000417 - 96/1/29-  اعظم 
کفاش فرزند محمدرضا یازده حبه و یکصدوهفت، یکصدوشصت 
و هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1035 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 118/95 مترمربع.
38. رای شــماره 139660302008000421 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

166/50 متر مربع.
39. رای شــماره 139660302008000438 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

150/30 متر مربع.
40. رای شــماره 139660302008000439 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

383/65 متر مربع.
41. رای شــماره 139660302008000442 - 96/1/29-  
سیدمحمد موسوی فرزند عبدالمطلب ششدانگ یکباب خانه به 
استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مفروزی از پالک 380  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت 141/75 مترمربع در ازاء نیم سهم 
مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن انتقال عادی از طرف سید 

سلمان موسوی.
42. رای شــماره 139660302008000496 - 96/1/31-  
مصطفی صالحی فرزند فتحعلی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 383  فرعی از 100  اصلی فیض آباد  

به مساحت 174/80 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008000518 - 96/1/31-  
مرتضی طاوسی فرزند عبدالحسین ششدانگ یک واحد تجاری 
مفروزی از پالک 2058  فرعی که به شماره 7848 تبدیل شده 

است از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 161/46 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008000519 - 96/1/31-  
احمدرضا رضایی مقدم فرزند نعمت اله ششــدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 386  فرعی از 23  اصلی ســود آباد  به 

مساحت 263/65 مترمربع.
45. رای شــماره 139660302008000520 - 96/1/31-  
عباسعلی گالبی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 480  فرعی از 21  اصلی رشکنه به مساحت 

ششدانگ 120/66 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008000521 - 96/1/31-  
نســرین اکبری فرزند غالمرضا سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 480  فرعی از 21  اصلی رشکنه به 

مساحت ششدانگ 120/66 مترمربع.
47. رای شماره 139660302008000714 - 96/2/10-  جعفر 
بهرامی فرزند عیسی ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی 
از پالک 519  فرعی که به شماره 14416 تبدیل شده و 14414 

فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 145 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008000780 - 96/2/12-  
حسین فروغی فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 101  فرعی از 176  اصلی اسالم آباد به مساحت 26/42 

مترمربع.
49. رای شماره 139660302008000803 - 96/2/13-  رفعت 
ذوالفقاری فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مفــروزی از پالک 3754  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت 180 مترمربع.
50. رای شــماره 139660302008000804 - 96/2/13-  
محمود گرامی فرزند فتح اله شش سهم و دو سوم سهم مشاع از 
140 سهم ششدانگ پالک 1946  فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
در ازاء شش سهم و دو سوم سهم مشاع از 140 سهم ششدانگ 
پالک شــماره 1946 فرعی از 2 اصلی انتقال عادی از غالمرضا 

پارسایی.
51. رای شــماره 139660302008000805 - 96/2/13-  
فرحناز گالبی فرزند محمدعلی شش سهم و دو سوم سهم مشاع 
از 140 سهم ششدانگ پالک 1946  فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
در ازاء شش سهم و دو سوم سهم مشاع از 140 سهم ششدانگ 

پالک شــماره 1946 فرعی از 2 اصلی انتقال عادی از غالمرضا 
پارسایی.

52. رای شــماره 139660302008000806 - 96/2/14-  
محمدرضا رفعت فرزند محمدجعفر یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 849  فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 439  مترمربع.
53. رای شماره 139660302008000807 - 96/2/14-  پروین 
میرمســیب فرزند یحیی چهار دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 849  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 439  مترمربع.
54. رای شماره 139660302008000820 - 96/2/16-  جواد 
سپهریان فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 321  فرعــی از 106  اصلی ارش آباد به 

مساحت ششدانگ 162/50  مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008000821 - 96/2/16-  
زهراســادات محمدزاده فرزند غالمعلی ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پــالک 321  فرعی از 106  

اصلی ارش آباد به مساحت ششدانگ 162/50  مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008000822 - 96/2/16-  
امیرکاظمی فرزند محمدحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پــالک 476  فرعی از 3  اصلی موغان به مســاحت 166/70  

مترمربع.
57. رای شماره 139660302008000823 - 96/2/16-  محمد 
گالبی فرزند حسن سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پــالک 531  فرعی از 3  اصلی موغان به مســاحت 

ششدانگ 13/90  مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008000824 - 96/2/16-  
رضوان اسمعیلی فرزند عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 531  فرعی از 3  اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 13/90  مترمربع.
59. رای شماره 139660302008000825 - 96/2/16-  علی 
اصغر گالبی فرزند حسن سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزی از پالک 531  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 23/30  مترمربع.
60. رای شــماره 139660302008000826 - 96/2/16-  
فاطمه جهانمردی شــهرضا  فرزند نعمت اله سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 531  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 23/30  مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008000836 - 96/2/17-  
هدایت اله شیرین زاد فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1724  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  

به مساحت ششدانگ 99/80  مترمربع.
62. رای شماره 139660302008000837 - 96/2/17-  مریم 
دهقان فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1724  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 99/80  مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008000882 - 96/2/18-  
حسین فروغی فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک 157  اصلی محمودیه  به مساحت 538/75  مترمربع.
64. رای شماره 139660302008000890 - 96/2/18-  درسا 
صالح پور شهرضا به والیت پدرش محسن فرزند محسن 16 حبه 
و یکصدو شصت و یک- ســیصد و شصت و ششم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1  فرعی از 32  

اصلی دست قمشه  به مساحت ششدانگ 216  مترمربع.
65. رای شماره 139660302008000891 - 96/2/18-  مریم 
صالح پور شهرضا فرزند محمد 16 حبه و یکصدو شصت و یک- 
سیصد و شصت و ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
انباری مفروزی از پالک 1  فرعی از 32  اصلی دســت قمشه  به 

مساحت ششدانگ 216  مترمربع.
66. رای شماره 139660302008000892 - 96/2/18-  پدرام 
صالح پور به والیت پدر سعید فرزند ســعید 19 حبه و دویست و 
پنج- سیصد وشصت و ششم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب انباری مفروزی از پالک 1  فرعی از 32  اصلی دست قمشه  

به مساحت ششدانگ 216  مترمربع.
67. رای شماره 139660302008000893 - 96/2/18-  سعید 
صالح پور فرزند محمد 19 حبه و دویست و پنج- سیصد وشصت 
و ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب انباری مفروزی از 
پالک 1  فرعی از 32  اصلی دست قمشه  به مساحت ششدانگ 

216  مترمربع.
68. رای شــماره 139660302008000900 - 96/2/19-  
صغری رهنمائی فرزند سیدعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 1614.1 و 1614   فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 

326  مترمربع.
69. رای شماره 139660302008000915 - 96/2/19-  مجید 
کسائی شــهرضائی فرزند محمدعلی ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 13507 و 13508  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  

به مساحت 131/55  مترمربع.
70. رای شــماره 139660302008000917 - 96/2/19-  
احمدرضا دشــتبان فرزند ناصر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 1858.1  فرعــی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 22/8  

مترمربع.
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71. رای شــماره 139660302008000920 - 96/2/19-  
فرزاد مشهدی فرزند فضل اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 1858.1  فرعی از 1  اصلی ابنیه  

به مساحت ششدانگ 17/70  مترمربع.
72. رای شــماره 139660302008000921 - 96/2/19-  
رضوان حیدری شــهرضا فرزند ولی اله ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1858.1  فرعی از 1  

اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 17/70  مترمربع.
73. رای شــماره 139660302008000973 - 96/2/23-  
الهام نصیری فرزند مهدی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک3002   فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 158 مترمربع 
در ازاء 158 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 1.3002 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف نوراله مهدوی.
74. رای شــماره 139660302008000976 - 96/2/23-  
حسن امیری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 671  فرعی از 21  اصلی رشــکنه  به 

مساحت 130/40 مترمربع.
75. رای شــماره 139660302008000977 - 96/2/23-  
حسن امیری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه 
تمام مفروزی از پالک671  فرعی از 21  اصلی رشــکنه  به 

مساحت 183/30 مترمربع.
76. رای شــماره 139660302008000986 - 96/2/23-  
سید حسین صالح فرزند سید اســداله ششدانگ یکباب مغازه  
مفروزی از پــالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضــل آباد  به 

مساحت 36/75 مترمربع.
77. رای شــماره 139660302008000987 - 96/2/23-  
سید حسین صالح فرزند سید اســداله ششدانگ یکباب مغازه  
مفروزی از پــالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضــل آباد  به 

مساحت 32 مترمربع.
78. رای شــماره 139660302008000988 - 96/2/23-  
ســید حبیب اله صالح فرزند سید اسداله ششــدانگ یکباب 
مغازه مفروزی از پالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 

مساحت 49/50 مترمربع.
79. رای شــماره 139660302008000991 - 96/2/23-  
سرور صالح فرزند سید اسداله ششدانگ یکباب مغازه  مفروزی 
از پالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 22/20 

مترمربع.
80. رای شــماره 139660302008001014 - 96/2/24-  
عفت آغا صالح فرزند ســید اسداله ششــدانگ یکباب مغازه  
مفروزی از پــالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضــل آباد  به 

مساحت 21/20 مترمربع.
81. رای شــماره 139660302008001076 - 96/2/26-  
خدیجه رضوانی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه  مفروزی 
از پالک 562 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 181/65 

مترمربع.
82. رای شــماره 139660302008001087 - 96/2/26-  
فتح اله داورپناه فرزند فضل اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانــه  دو طبقه مفروزی از پــالک 1484 فرعی از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 280/50 مترمربع.
83. رای شــماره 139660302008001088 - 96/2/26-  
فاطمه داورپناه فرزند عبدالغفار دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانــه  دو طبقه مفروزی از پــالک 1484 فرعی از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 280/50 مترمربع.
84. رای شــماره 139660302008001145 - 96/2/27-  
مرتضی طاهری شهرضا  فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی  از پــالک 468 فرعی که به شــماره 2778 تبدیل 
شده است و 2130 از 21  اصلی رشکنه  به مساحت 153/25 

مترمربع.
85. رای شــماره 139660302008001159 - 96/2/28-  
خلیل اله خیر  فرزند ابراهیم ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 1421.1 فرعی 
که به شــماره 8546 تبدیل شده اســت  از 1  اصلی ابنیه  به 

مساحت ششدانگ 24/60 مترمربع.
86. رای شــماره 139660302008001160 - 96/2/28-  
محمد اســماعیل خیر  فرزنــد خلیل اله دودانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 
1421.1 فرعی که به شــماره 8546 تبدیل شده است  از 1  

اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 24/60 مترمربع.
87. رای شــماره 139660302008001163 - 96/2/28-  
بتول خیر  فرزند علی یک دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 1421.1 فرعی که به 
شماره 8546 تبدیل شده اســت  از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 

ششدانگ 24/60 مترمربع.
88. رای شــماره 139660302008001175 - 96/2/30-  
هادی صفی خانی اسفرجانی  فرزند مصطفی سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 2385 و 2384 
فرعی که به شماره 8059 تبدیل شده است از 1  اصلی ابنیه  به 

مساحت  ششدانگ 89/96 مترمربع.
89. رای شــماره 139660302008001176 - 96/2/30-  
سمیه محسن پور فرزند قدرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  مفروزی از پــالک 2385 و 2384 فرعی که به 
شماره 8059 تبدیل شده اســت از 1  اصلی ابنیه  به مساحت  

ششدانگ 89/96 مترمربع.
90. رای شــماره 139660302008001177 - 96/2/30-  
احمدرضا متقی  فرزند اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  از 
پالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 64/44 

مترمربع.
91. رای شــماره 139660302008001178 - 96/2/30-  
احمدرضا متقی  فرزند اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  
از پالک 2802  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 57/27 

مترمربع.
92. رای شــماره 139660302008001202 - 96/2/31-  
آمنه بیگم طبائیان  فرزند سید ولی اله ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 2592  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 

20/59 مترمربع.
93. رای شــماره 139660302008001204 - 96/2/31-  
محمدمهدی ســامع  فرزند حبیب اله ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی  از پــالک 1073  فرعی از 2  اصلی فضل 

آباد  به مساحت 321/21 مترمربع.
94. رای شــماره 139660302008001396 - 96/3/13-  
عباسعلی گالبی فرزند محمد ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی  از پالک 368  فرعی از 3  اصلی موغان  

به مساحت ششدانگ 30/70  مترمربع.
95. رای شــماره 139660302008001397 - 96/3/13-  
نسرین اکبری فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی  از پالک 368  فرعی از 3  اصلی موغان  

به مساحت ششدانگ 30/70  مترمربع.
بند ب(

96. رای شــماره 139660302008000294 - 96/1/24-  
محمدابراهیم یونســی فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی  از پالک 641  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 111/21  مترمربع که 

در آگهی اولیه نام پدر اشتباه قید گردیده است.
97. رای شــماره 139560302008005550 - 95/9/28-  
ابراهیم ذهبی فرزند یداله 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 172  فرعی از 32  اصلی دست 

قمشه به مساحت 202/45 مترمربع .
98. رای شماره 139560302008006269 - 95/10/22-  
شهین مرتضوی فرزند ســراج الدین ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 794 و 793  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 147/05  مترمربع ) باقید به اینکه منافع و حق فسخ 
این رای از پالک فوق در زمان حیات با مصالح آقای سیدعلی 
اکبر تقوی فرزند ســید نعمت اله می باشد( که در آگهی اولیه 

پالک فرعی اشتباه قید گردیده است.
99. رای شماره 139460302008010060  رای اصالحی 
1395114402008007321 - 95/12/14-  سیده رضوان 
موسوی فرزند سیدعلی نجات ششدانگ یکباب خانه مفروزی  
از پــالک 140  فرعی از 23  اصلی ســود آباد  به مســاحت 
176/22  مترمربع که در آگهی اولیه مســاحت اشــتباه قید 

گردیده است.
100. رای شــماره 139560302008006268 و رای 
اصالحی139660302008002057 - 96/4/19-  حسین 
ذوالفقاری فرزند رحمت اله ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 
نیمه تمام مفروزی  از پــالک 1028  فرعی از 2  اصلی فضل 
آباد  به مســاحت 244/49 مترمربع در ازاء 233 سهم مشاع 
از 1081 سهم ششــدانگ پالک 1028 فرعی انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف فاطمه بیگم طبیبیان که در آگهی اولیه 

مساحت اشتباه قید گردیده است.
سید اسداله موسوی  رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/19

م الف: 366

مفاد آرا 
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ ثبت 

اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 

متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 7974 مــورخ 95/12/23 خانم زهرا پاکــزاد  فرزند احمد  
بشماره کالسه 1315 و به شماره شناســنامه 15326 صادره به شماره ملی 
4722326657 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 
137/50 مترمربع از پالک 307 فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 208780 مورخ 90/10/08 

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

2- رای شــماره 3605 مــورخ 96/03/31 آقای فریــدون حاجی مرادی 
ورنوسفادرانی  فرزند قنبرعلی  بشماره کالسه 0428 و به شماره شناسنامه 
874 صادره به شماره ملی 1141095734 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه 
آهنگری  به مساحت 845 مترمربع از پالک 99 فرعی از 157  اصلی واقع در 
علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درز صفحه 13 

دفتر 35 و صفحه 52 دفتر 409  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 0995 مورخ 96/01/30 آقای اکبر عمادی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالســه 0567 و به شــماره شناســنامه 16 صادره به شماره ملی 
1141602814 نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 172/20 مترمربع از پالک 49 فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای 
جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند  30836 مورخ 

89/08/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 0994 مورخ 96/01/30 خانم شــهال عمادی اندانی  فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 0566 و به شماره شناســنامه 135 صادره به شماره 
ملی 1141646056 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 172/20 مترمربع از پالک 49 فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای 
جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند  30836 مورخ 

89/08/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 4563 مورخ 96/04/26 خانم فریبا کریمی  فرزند قربانعلی   
بشماره کالسه 0408 و به شماره شناسنامه 1150004101 صادره به شماره 
ملی 1150004101 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 94/30 

مترمربع از پالک 8789 فرعی از 75   اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه و قولنامه از مالک رسمی زهرا 
عظیمی مالک رسمی دفتر 444 صفحه 419 ملک از مالک رسمی به متقاضی 

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

6- رای شــماره 4674 مورخ 96/04/27 آقای کریم نوری خوزانی   فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0406 و به شماره شناسنامه 5602 صادره به شماره ملی 
1142284050 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/33 مترمربع از پالک 43 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7256 مورخ 91/12/19 

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

7- رای شماره 4673 مورخ 96/04/27 آقای اکبر  نوری خوزانی   فرزند رضا  
بشماره کالسه 0405 و به شماره شناســنامه 11869 صادره به شماره ملی 
1140371721 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
181/33 مترمربع از پالک 43 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7256 مورخ 91/12/19 

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

8- رای شــماره 3355 مورخ 96/03/27 خانم اکرم نصیری خوزانی 
فرزند مرتضی  بشماره کالســه 0102 و به شماره شناسنامه 23150 
صادره به شــماره ملی 1140231091 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه در حد سفتکاری به مساحت 213/50 مترمربع 
از پالک 99 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54003  و 54002 مورخ 

95/12/23 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3354 مورخ 96/03/27 آقای حمید یزدانی خوزانی 
فرزند حسن  بشماره کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 2040 صادره 
به شماره ملی 1141119961 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه در حد سفتکاری به مساحت 213/50 مترمربع از پالک 
99 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 54003  و 54002 مورخ 95/12/23 

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

10- رای شــماره 4540 مورخ 96/04/26 آقای علی قصری  فرزند 
رجبعلی  بشــماره کالســه 0439 و به شماره شناســنامه 65 صادره 
به شــماره ملی 1141612631 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و 
طبقه فوقانی به مســاحت 191/90 مترمربع از پالک 1724  فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 192 دفتر 303 سند 151075 مورخ 83/02/10 

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

11- رای شــماره 3319 مورخ 96/03/27 خانم هاجر ســلطانیان 
تیرانچی  فرزند مرتضی  بشماره کالسه 1257 و به شماره شناسنامه 
29 صادره از به شــماره ملی 1142451704 نسبت به 1 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 286 مترمربع از پالک 1346 

فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 204 دفتر 564 و سند 53692 مورخ 

96/01/30 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 3320 مورخ 96/03/27 آقای سلمان شیروی  فرزند 
مانده علی  بشماره کالسه 0288 و به شماره شناسنامه 20475 صادره 
از به شماره ملی 1140204300 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 286 مترمربع از پالک 1346 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 201 و 207  دفتر 564 و سند الکترونیکی6840 
و ســند 53692 مورخ 96/01/30 دفترخانه 139   مالحظه و محرز 

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

13- رای شماره 4690 مورخ 96/04/27 آقای مهدی رفیعی فروشانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0373 و به شماره شناسنامه 13302 
صادره به شماره ملی 1140509209 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 17/06 مترمربع از پالک 3721  فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23412 

مورخ 95/12/16  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 4769 مورخ 96/04/28 آقای عبــداهلل حاجیان 
فروشــانی  فرزند محمد حسین  بشماره کالســه 1253 و به شماره 
شناســنامه 20220 صادره به شــماره ملی 1140201743 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 116 مترمربع از پالک   156  
اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شــهر ارائه وکالتنامه   

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

15- رای شماره 3377 مورخ 96/03/27 آقای مرتضی حوازاده  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0335 و به شــماره شناسنامه 12326 صادره 
به شماره ملی 1283233861 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 191/50 مترمربع از پالک   696 فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 260 و دفتر 260   مالحظه و محرز 

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

16- رای شماره 3376 مورخ 96/03/27 خانم سهیال طاهری اندانی  
فرزند احمد  بشماره کالسه 0334 و به شماره شناسنامه 4761 صادره 
به شماره ملی 1142275647 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 191/50 مترمربع از پالک   696 فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 359 و دفتر 531   مالحظه و محرز 

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

17- رای شــماره 4627 مورخ 96/04/26 آقای رحیم رحمتی  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0215 و به شماره شناســنامه 3140 صادره به شماره 

ملی 1140554999 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 271 
مترمربع از پالک   147 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک و موش 
اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 70 و دفتر 

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

18- رای شماره 3310 مورخ 96/03/27 خانم زهره صادقپور ورنوسفادرانی 
فرزند فتح اهلل  بشماره کالســه 1491 و به شماره شناسنامه 21330 صادره 
به شماره ملی 1140212850 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
300/86 مترمربع از پــالک   3841 و 5048 فرعــی از 87  اصلی واقع در 
ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 127391 
مورخ 80/02/11 دفتر خانه 73 و تقســیم نامه 2077 مــورخ 82/12/20 
دفترخانه 139 ثبت در صفحه 87 دفتر 147 و صفحه 93 دفتر 147 مالحظه 

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

19- رای شــماره 3429 مورخ 96/03/28 آقای ابوالفضل تیموری  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 1620 و به شماره شناسنامه 1130184005 صادره 
به شماره ملی 1130184005 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98 
مترمربع از پالک   27 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19380 مورخ 95/10/30 دفترخانه 300  

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

20- رای شماره 4772 مورخ 96/04/28 آقای موسی هارون رشیدی  فرزند 
عوضعلی  بشماره کالسه 0153 و به شماره شناسنامه 904 صادره به شماره 
ملی 1129213528 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/50 
مترمربع از پالک  613/1 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی خان آقا خادمی  

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

21- رای شــماره 4813 مــورخ 96/04/28 آقای جلیل شــکوری  فرزند 
احمد  بشماره کالسه 0223 و به شماره شناســنامه 7390 صادره به شماره 
ملی 1142298825 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/95 
مترمربع از پالک  1846 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 25268 مورخ 95/05/28 دفترخانه 
301 و وکالتنامه 26761 مورخ 95/10/06 دفترخانه 301   مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره 4544 مورخ 96/04/26 خانم سروناز علیخانی  فرزند بهرام  
بشماره کالســه 1390 و به شماره شناســنامه 2006 صادره به شماره ملی 
5759283405 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97/5 مترمربع از 
پالک  550  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 17240 مورخ 95/02/30 دفترخانه 300  مالحظه 

و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/02

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 
م الف: 4417

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2207| پنجشنبه 19 مرداد 1396 |17 ذی القعده 1438

No. 2207 | Aug 10,  2017  | 12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2207| پنجشنبه 19 مرداد 1396 | 17 ذی القعده 1438

اخباريادداشت

محیط زيست

نیمی از حجاج اصفهانی به عربستان اعزام شدند
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون 22 کاروان در قالب 12 پرواز از 
استان اصفهان به حج اعزام شدند و 12 پرواز دیگر از این استان در روزهای آینده 

به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.  دستگیری۶۴دختر و پسر 
در استخرپارتی

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان  با اشاره به 
دستگیری تعدادی دختر و پسر در یکی از ویالهای اطراف کالنشهر 
اصفهان اظهار کرد: با اخذ دستور مقام قضائی، نیروهای پلیس طی 
عملیاتی به دســتگیری ۶۴ نفر از دختران و پسران نیمه عریان در 

استخر پارتی اطراف شهر اصفهان اقدام کردند.
سرهنگ جهانگیر کریمی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد آنها مجرد 
بوده و به صورت نیمه برهنه در یک استخر مشغول خوردن مشروب 

و رقص و پایکوبی بودند.
ســرهنگ کریمی تصریح کرد: در این عملیات مقداری مشروبات 
الکلی و مواد مخدر از متهمان کشــف و ضبــط و پرونده آنها برای 
رسیدگی بیشــتر به مراجع قضائی ارسال شد.گفتنی است عوامل 
این شبکه به منظور ترویج و اشاعه فساد و فحشا در فضای مجازی 
فیلم هایی از مراسم های استخرپارتی خود در شبکه های اجتماعی 

منتشر کرده بودند.

کالهبرداری ۸ میلیاردی از 
شرکت های بیمه با تصادف ساختگی

 ســرهنگ علی پورکاوه، فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت:  
در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه اعضای باندی با ترفند تصادف 
ساختگی و مصدوم کردن افراد به منظور دریافت دیه، از شرکت های 
بیمه کالهبرداری می کنند، رســیدگی به موضوع در دســتور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرســتان قرار گرفــت.وی افزود: 
کارآگاهان تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام داده و با انجام 
اقدامات علمی و تخصصی سرانجام مخفیگاه متهمان را شناسایی 
کرده و طی هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان کاشان بیان داشت: در بازرسی از محل، تعداد 1۶ 
نفر از اعضای این باند حین مصرف مواد مخدر شناسایی و دستگیر 
شدند که طی تحقیقات اولیه در پلیس آگاهی به بزه انتسابی خود 
اعتراف کرده و عنوان داشــتند که پس از شناســایی و اغفال افراد 
فقیر با وعده پرداخت درصدی از مبلغ دیه دریافتی، با قساوت تمام 
اقدام به شکســتگی های عمدی روی آنان کرده و سپس با تصادف 
ساختگی، مصدومان حادثه را جهت مداوا به بیمارستان منتقل و با 

تشکیل پرونده از شرکت های بیمه، دیه دریافت می کردند.
وی عنوان داشت: این باند با وعده پرداخت درصدی از دیه دریافتی 
از شــرکت های بیمه به افراد مصدوم آنــان را در محلی تا دریافت 
دیه  نگهداری کرده و حتی از آنها در شــهرهای دیگر نیز استفاده 
می کردند. پورکاوه در تشریح ابعاد دیگری از جنایات این باند اذعان 
داشت: متهمان به منظور تسکین درد ناشــی از شکستگی،آنها را 
معتاد به مواد مخــدر از نوع تریاک کرده بودنــد.وی با بیان اینکه 
بررسی ها و برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که اعضای این 
باند به شیوه اشاره شــده معادل ۶ تا ۸ میلیارد ریال از شرکت های 
بیمه کالهبرداری کردند، عنوان داشت: در ادامه هشت نفر دیگر از 
همدســتان این متهمان نیز در یک عملیات ضربتی دستگیر و به 
پلیس آگاهی شهرستان منتقل شدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان خاطرنشان کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که 

متهمان افراد غیر بومی هستند .

  ممنوعیت آبرساني
 به منطقه شكار شاه قنداب

مرحله سوم آبرســاني به آبشــخورهاي منطقه شکار 
ممنوع شاه قنداب شهرضا انجام شــد.  به گزارش اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا، پس از ترمیم 
آبشخورهاي منطقه شکار ممنوع شاه قنداب، سه مرحله 
آبرساني به آبشخورهاي این منطقه به وسیله تانکرهاي 
1۰ هزار لیتري انجام شد. در حال حاضر با نصب یک تانکر 
هزار لیتري در خودروي اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان شهرضا، این آبشــخورها به صورت هفتگي 

آبگیري مي شوند.
 در پي وقوع خشکسالي هاي پي در پي، تعدادي از چشمه 
ها و آبشخورهاي منطقه شکار ممنوع شاه قنداب به دلیل 
کم شدن میزان آب و نامناسب شدن وضعیت آنها، توسط 
محیط بانان ترمیم و الیروبي شــد. در ترمیم و الیروبي 
چشمه ها و آبشخورها از هدررفت آب جلوگیري شده و 
منابع آبي محدود موجود در منطقه به طور بهینه مورد 

استفاده حیات وحش قرار مي گیرد.

گلستان کوه خوانسار به عنوان 
منطقه شكار ممنوع اعالم شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
گلستان کوه شهرستان خوانسار، به عنوان منطقه شکار 

ممنوع اعالم شد.
حمید ظهرابی  در گفت و گو با »پارما« اظهار داشــت: 
منقطه گلستان کوه شهرستان خوانسار به مدت 5 سال 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان 

منطقه شکار ممنوع اعالم شد.
وی گفت: بر این اساس به استناد بند» و« ماده ۶ قانون 
حفاظت و بهســازی محیط زیســت هرگونه شــکار و 
تیراندازی دراین مناطق به مدت 5 سال ممنوع است و 
طبق قانون با متخلفان برخورد می شود. مناطق شکار 
ممنوع، مناطق مستعدی هســتند که در صورت ایجاد 
شرایط الزم قادرند به صورت یک اکوسیستم )زیست بوم( 
طبیعي پویا مطرح شــده و به عنوان پشــتوانه اي براي 
حفاظت از ذخایر طبیعي کشور در ردیف مناطق تحت 
حفاظت قرار گیرند. گلســتان کوه زیســتگاه هایی در 
جنوب شهرستان خوانســار در 15۰ کیلومتری شمال 
غرب اصفهان است  که دارای منطقه ای سرسبز و خوش 
آب و هواست و سراسر آن، پوشیده از گون های گزانگبین، 
موســیر و انواع گل های زیبا از جمله الله های واژگون 

وبیش از 7۰ گونه گیاهی است.

مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان 
اصفهـان در نشسـتی بـا اصحـاب فاطمه کاويانی

رسـانه به مناسـبت روز خبرنگار با 
بیان اینکـه خبرنـگاری جـزو 1۰ شـغل پراسـترس دنیاسـت 
گفت: میزان اسـترس حرفه خبرنـگاری ۸۰/۴۶درصـد برآورد 

شده که میزان باالیی است.
محمد حسـن قائدیهـا با بیـان اینکـه به طـور متوسـط درآمد 
یک خبرنـگار در کشـور ایران سـاالنه ۳۰ میلیون تومان اسـت 
افـزود: خبرنـگاری جـزو شـغل هـای سـخت و کـم درآمـد به 

حسـاب مـی آید.
وی ادامـه داد: امـروزه بـا توجـه بـه گسـتردگی شـبکه هـای 
مجازی و سـرعت در انتقال اطالعات، بالتبع وظیفه خبرنگاران 
به عنوان حلقه واسـطه مردم و مسـئوالن برای انتقـال اخبار به 
صورت دقیق و صحیح سـخت تر شـده اسـت و از دیـد جامعه، 
خبرنگاری موفـق تر خواهد بود کـه در بطن اتفاقـات و حوادث 
جامعه قرار داشـته باشـد نه در حاشـیه و در کنـار آن قضاوت و 

عمل بی طرفانـه را در دسـتور کار خود قـرار دهد.
قائدیهـا از اعتمـاد جامعـه بـه خبرنـگاران بـه عنـوان نقطـه 
قـوت ایـن حرفـه یـاد کـرد و افـزود: می تـوان از ایـن ویژگـی 
اصحـاب رسـانه در جهـت ارتقـای اهـداف عالـی جامعـه بهره 

بـرد؛ همان گونـه کـه بـه گفتـه امـام راحـل)ره( قدرت رسـانه 
در کنـار قـدرت اقتصـاد و سیاسـت، از اولویت های یـک نظام 
موفـق خواهـد بـود. وی در ادامه بـا بیان اینکـه در پـروژه مهر،  
اسـتان اصفهـان رتبه برتر کشـوری را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت، تصریـح کـرد: در همیـن راسـتا گام برداشـته خواهـد 
شـد و ایـن درحالی اسـت کـه ۸۶۰هـزار دانـش آمـوز در مهر 
۹۶ وارد کالس درس خواهنـد شـد که در این زمینه رشـدی۳ 
درصـدی را شـاهد بـوده ایـم کـه 1/5درصـد از این میـزان به 
مهاجرپذیـر بـودن و 1/5درصد نیـز  به رشـد واقعـی جمعیت 
 برمی گـردد و ایـن موضـوع در مقطـع ابتدایـی خـود را نشـان

 داده اسـت.مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان در خصـوص 
فعالیت هـای ایـن سـازمان بـرای آغـاز سـال تحصیلـی جدید 
گفـت: بـا کمبـود ۳هـزار نیـروی انسـانی در اسـتان اصفهـان 
مواجهیم که امیدواریم با بررسـی وضعیت و پشـتیبانی توسط 
شـورای هماهنگی آمـوزش و پرورش اسـتان، این مشـکل هم 
در مدت باقـی مانده حل شـود و ادامـه داد: وضعیـت آموزش و 
پرورش اسـتان طبق شـاخص های سـنجش کشـوری جایگاه 
مناسـبی دارد و ایـن در حالی اسـت که بـرای اولین بار امسـال 
در کشـور سـاماندهی نیـروی انسـانی و بحـث بودجـه بنـدی 
 عالی آموزش و پروش اسـتان بـه صورت مسـتقل انجام خواهد 

شـد. وی با انتقاد از اینکـه به بحث سـند2۰۳۰ بیـش از اندازه 
پرداخته شـده؛ در صورتی که این سـند نه تنها در اسـتان بلکه 
در کشـور نیز اجـرا نخواهد شـد، ادامـه داد: محتوای آموزشـی 
کتب درسـی با توجه به سـند بنیادیـن تحول نظام آموزشـی و 
برنامه 2۰ ساله توسـعه و برنامه 5-۶  توسـعه، ارزیابی و تدوین 
خواهـد شـد. وی همچنین تاکید کرد: مشـکل محتـوای کتب 
درسـی بـه لحـاظ اشـاعه فرهنـگ ایثـار و شـهادت نـه تنهـا 

کمرنگ نشـده بلکـه پررنگ تر نیز شـده اسـت.
قائدیها در ادامـه، از کیفیت فضای آموزشـی در اسـتان گفت و 
ادامه داد: یک سـوم از فضای آموزشـی اسـتان یا تخریبی بوده 
یا نیـاز بـه بازسـازی دارند که بـه دنبـال آن بالفاصلـه کارگروه 

رسـیدگی به مدارس راه اندازی شـده اسـت.
وی از تعـداد زیـاد مـدارس وقفی و اسـتیجاری در اسـتان خبر 
داد و گفـت: این مـدارس طی 7 سـال اخیـر ۶ میلیـارد تومان 
بدهی داشـته اند کـه در همین راسـتا اوقـاف اعاده دعـوا کرده 
اسـت. اگـر دولـت بخواهـد در یک نوبـت سـرانه بدهـد، ناچارا 
باید2۰میلیـارد تومـان برای ۶ هـزار واحد آموزشـی بپـردازد؛ 

درحالـی کـه سـرانه واقعـی 
پرداختـی آن  2 میلیـارد 

اسـت.
قائدیها با اشـاره به پیشـرفت 
2 درصدی آموزش و پرورش 
در رفع موانع آموزشی استان 
تاکید کـرد: این رقـم اگرچه 
به ظاهر ناچیز است، نیازمند 
سـاعت ها کار و فعالیت بوده 
و الزم بـه ذکر اسـت که 5۰۰ 
مدرسـه مختلـط در اسـتان 
اصفهـان بـه دلیل کـم بودن 
تعـداد دانش آمـوزان وجـود 
دارد و این گونـه مـدارس 
عمدتـا در مناطق روسـتایی 

دیـده می شـود. 
مدیـرکل آمـوزش و پرورش 
اسـتان اصفهـان در پایـان 
گفت: در آزمون اسـتخدامی، 

اسـتان اصفهان75۰ نفر سهمیه اسـتخدامی داشـت که نتایج 
آن اعالم شـده اسـت و تـا به حـال دو گـروه بـرای آمـوزش به 
مراکـز فرسـتاده شـده اند کـه گـروه اول آموزش هـای الزم را 

فراگرفتـه انـد.

مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد:

وجود 500 مدرسه مختلط در استان اصفهان

 با کمبود ۳هزار 
نیروی انسانی در 

استان اصفهان 
مواجهیم که 
امیدواريم با 

بررسی وضعیت و 
پشتیبانی شورای 
هماهنگی آموزش 

و پرورش استان، 
اين مشکل هم 

حل شود

                     مهدی زرگر/ زاینده رود

ابالغ وقت رسیدگی
5/456 در خصوص تجدید نظرخواهی محمد کدخدایی به طرفیت خواندگان فرهاد 
بزرگمهر و مهردخت خداداد و موسی مهران و گلنار مهران و سمین بزرگمهر و فرزاد 
بزرگمهر نسبت به دادنامه شماره 96099736202000150- 1396/02/06 صادره 
از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل که 
به شماره تجدید نظر خواهی 9610543620200073 مورخ 96/02/30 ثبت شده 
است به علت مجهول المکان بودن آقایان فرهاد و فرزاد بزرگمهر و سیمین بزرگمهر و 
گلنار مهران و موسی مهران و مهردخت خداداد و بنا به درخواست تجدید نظرخواه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا آقایان بزرگمهر و مهران و 
خداداد پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمایم را دریافت و چنانچه دفاعی دارند 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارایه نمایند.م الف: 5/2/96/351 شعبه 
دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل)177 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
5/457 آقای ابوالقاسم آسوده آرانی دارای شناسنامه شماره 418 به شرح دادخواست 
به کالسه 377/96/ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اکرم آسوده آرانی بشناســنامه 302 در تاریخ 96/04/20 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
فاطمه اقبالیان آرانی به ش ش 6190070868 فرزند دختر آن مرحوم، محمد مصطفی 
اقبالیان آرانی به ش ش 6190182968 فرزند پسر آن مرحوم، مرتضی اقبالیان آرانی 
به ش ش 97 همسر آن مرحوم، ابوالقاسم آسوده آرانی به ش ش 418 پدر آن مرحوم، 
فاطمه خوش بنایی آرانی بــه ش ش 494 مادر آن مرحوم و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
5/2/96/347 شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران وبیدگل)167 کلمه، 2کادر(

ابالغ رای
9509973633800343 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /459
9409983633800023 شــماره بایگانی شــعبه: 940409 متهم: آقای سیف اله 
مشهدی فرزند غالمحسین به نشانی شهرســتان خمینی شهر اتهام: غیبت زندانی 
پس از مرخصی دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ســیف اله 
مشهدی دائر بر فرار از زندان با توجه به گزارش رئیس زندان خمینی شهر و متواری 
شدن متهم و عدم حضور جهت دفاعی علی هذا اتهام وی محرز بوده دادگاه مستندا 
به ماده 547 قانون مجازات اسالمی مصوب ســال 75 نامبرده را به تحمل شش ماه 
حبس محکوم می نماید.رای صادر شده غیابی و در مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز  قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.  م الف: 4498 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )101 جزایی سابق()155 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
9509973633800118 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /460
9309983634700974 شــماره بایگانی شعبه: 931036 شــاکی: سازمان جهاد 
کشاورزی شهرستان خمینی شهر به نشــانی شهرستان خمینی شهر بلوار ش مدنی 
ابتدای خ ش مدنی متهم: آقای محمد سلطانیان به نشانی مجهول المکان اتهام: تغییر 
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام 
آقای محمد سلطانیان دائر بر تغییر کاربری 200 متر از اراضی زراعی و باغات بدون 
اخذ مجوز با توجه به گزارش مدیر جهاد کشاورزی خمینی شهر و معاینه محلی انجام 
شده از سوی ضابطین  دادگستری و عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 
و در جلسه دادگاه و دفاع از خود و با توجه اینکه کمیسیون ارزیابی هرمتربع از اراضی 

موصوف را به مبلغ هفتصد هزار ریال برآورد نموده اســت علی هذا اتهام وی محرز  
بوده دادگاه مستندا به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب سال 
85 نامبرده را عالوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت 140/000/000 ریال جزای نقدی در 
حق دولت محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی و در مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز  قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.  م الف: 4499 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر )101 جزایی سابق()230 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/467 شماره نامه: 9610113634700456 شماره پرونده: 9609983634700088 
شماره بایگانی شعبه: 960089 در پرونده کالسه 960089 د/2 آقای حمید مرادپور 
بردستکی فرزند حسین به اتهام تولید و نگهداری 310 لیتر مشروب الکلی دست ساز 
داخلی تحت تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید؛ در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م 
الف: 4494 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر)120 

کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

5/468 شماره صادره: 960705841425126 - 96/5/16 ورثه مرحوم اصغر قاسمی 
فرزند عباس به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه ملک پالک شماره 141/417 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 205 دفتر 29 امالک ذیل 
ثبت شماره 21746 بنام یداله بخشنده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
48901 - 35/6/18 دفترخانه 5 اصفهان بنامبرده فوق انتقال قطعی گردیده و بموجب 
سند-  دفترخانه - در رهن بانک میباشــد و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن از بین رفته بعلت جابجایی/ مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنی ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 4507 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )250 کلمه، 3 کادر(
مزایده

5/471 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان خمینی شهر در پرونده کالسه 
950989 له آقای کرامت عسگری پور علیه هتل مشاهیر به خواسته مطالبه در نظر 
دارد اموال محکوم علیه به شرح 1- ظرفشویی حرفه ای آشپزخانه مستعمل رستورانها 
با مارک ZANOSI به بهای 60/000/000 ریال 2- یخچال 4 درب ویترینی ایستاده 
استیلی مستعمل مورد استفاده در آشپزخانه رســتورنها به بهای 25/000/000 ریال 
3- تلویزیون LG 55 مســتعمل به بهای 15/000/000 ریال که کارشناس رسمی 
دادگســتری جمعا به مبلغ 100/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق  مزایده به 
فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شــنبه 1396/05/31 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد، طالبین 
می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی درچه خیابان امام خمینی نبش بازار سبزی 
هتل مشاهیر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 

ضبط خواهد شــد. م الف: 4516 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر)205 کلمه، 2 کادر(

ابالغ 
9610113633600429 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /473
960998363600315 شماره بایگانی شعبه: 960317 از: دفتر پنجم شعبه 5 محاکم 
حقوقی دادگستری خمینی شهر به: آقای علی امینی فرزند شیرین علی که در پرونده 
کالسه 960317 مجهول المکان ابالغ می گردد. با توجه به تجدیدنظر خواهی آقای 
ناصر شریفی نیا، فرزند علی محمد از دادنامه شماره 487 در پرونده کالسه 960317 
چنانچه الیحه ای در پاسخ به تجدیدنظرخواهی مذکور دارید ظرف مهلت ده روز پس 
از نشر این آگهی دادگاه موجود می باشد جهت تحویل آن به دفتر شعبه مراجعه نمایند. 
م الف:4521 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)99 کلمه، یک کادر(
مزایده

5/487 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد 
اجراییه در پرونده کالسه 104/96 مدنی ش که به موجب آن آقای  حسن حاج حسینی 
فرزند اسماعیل و خانم صدیقه حاج حسینی فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 
96.166.063 ریال از ما ترک به مرحوم عاطفه حاج حســینی نسبت به سهم االرث 
بابت اصل خواسته به انضمام هزینه کارشناسی در حق محکوم له آقای مجید قربانی 
فرزند مســلم و پرداخت مبلغ 6.161.180 ریال نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت با توجه به معرفی پالک ثبتی به شماره فرعی 13188 فرعی از 9 اصلی مفروزی 
و مجزی از 7877 لذا پالک توقیفی را به شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رساند.تمامی 4/78 سهم مشاع از 18 سهم مشــاع از 72 سهم )حبه( ملک به شماره 
13188 فرعی از 1 اصلی واقع در شــهرک امام حسن )ع( خ یاس کوچه یاس پنجم 
متعلق به آقای حسن حاج حسینی و خانم صدیقه حاج حسینی ارزیابی شده به مبلغ 
75.327.243 ریال توسط کارشناس رســمی که مساحت شش دانگ ملک مذکور 
200 متر مربع میباشد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور 
یافته و تا پنج روز قبل ازتاریخ مورد مزایده را که آگهی شده مالحظه نمایند مال فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید کل 
بهای مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. تاریخ مزایده: 
96/6/6 ساعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان 

اردستان م الف: 208 اجرای احکام حقوی شهرستان اردستان)257 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنــا شــماره  960114ش5  پرونــده:  کالســه   5 /156
مه:9609976793501110-96/4/21 مرجع رســیدگی: شــعبه 5 شــورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حامد نریمانی به نشــانی: خیابان مولوی روبروی کوچه 
گل مریــم )34( کامپیوتر پویا نگــرش، خوانده: مهدی رهنما یزدآبادی به نشــانی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حامد نریمانی به طرفیت آقای مهدی رهنما 
یزدآبادی به خواسته مطالبه مبلغ 10/400/000 ریال وجه چک به شماره 763002 
و 794240 به عهده بانــک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )93/3/20 و 93/1/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:13337 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()278 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

دادنــا شــماره  960158ش5  پرونــده:  کالســه   5 /163
مه:9609976793501117-96/4/22 مرجع رســیدگی: شــعبه 5 شــورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: اکبر اورک شیرانی به نشــانی: اصفهان خیابان اشرفی 
اصفهانی )کهندژ( روبروی تقاطع اول تراشــکاری شــیرانی. خوانــده: مختار خان 
محمدی نوغان سفالنی به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای اکبر 
اورک شیرانی به طرفیت آقای مختار خان محمدی نوغان سفالنی به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال وجه چک به شــماره های 058964150-95/10/16 و 
501492-96/2/10 به عهده بانک ســپه/ ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 4/745/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )10/16/ 95 و 96/2/10(  
تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:13351 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/165 کالسه پرونده: 960057 شماره دادنامه:00818-960-1396/4/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعادت پورکاظمیان به 
نشانی قهدریجان خ امام پشــت بانک ملی کوچه شهید رمضانی دست راست منزل 
چهارم، خوانده: احمدرضا جعفرزاده قهدریجانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی  آقای ســعادت پورکاظمیان به طرفیت آقای احمدرضا جعفرزاده 
قهدریجانی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 647273 به 
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 825/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/11/5(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 
الف: 13363 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو(  )288 کلمه، 3 کادر(
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دین و اندیشه
باشگاه خبرنگاران افتخاری دین راه اندازی شود

 رحمت ا...، عروجی ، مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت های 
سازمان تبلیغات اسالمی، بر ضرورت تاسیس باشگاه خبرنگاران افتخاری حوزه دین 

تاکید کرد.

بد نماز می خوانم
هرموقع در زندگی ات نقصی دیدی، نقص مادی و معنوی، نقص روحی 
و جسمی، به عنوان اولین اقدام ، نمازت را بررسی کن ؛ شاید درنماز 
کم می گذاری؛ البته مومن در دنیا مشکل و سختی هم دارد ؛ گاهی 
مریض می شود، گرفتار می شــود، تصادف می کند. باالخره انسان 
مومن با مشکالت درگیر می شود ، اما اگر مشکالت خیلی زیاد و طاقت 
فرسا شده است یا این مشکالت نباید این قدر تو را اذیت کند، احتماال 
از نمازت کم گذاشــته ای . نمازت را درست کن ؛ ان شاءا... مشکالت 
تو برطرف می شود.در امور معنوی هم همین طور است. مومن گاهی 
دچارهوس گناه می شود، دچار وسوسه های شیطان می شود، مومن 
گاهی دچار خطا می شود؛ اما اگر دیدی خطا کاری هایت دارد تو را 
از گردونه خارج می کند، وضع معنویت دارد  بد می شــود ، به حدی 
که دیگر با  خدا ارتباط نداری. اولین کاری که باید بکنی این است که 
نمازت را درست کنی . به خودت بگو: معلوم است که من دارم بد نماز 
می خوانم.حتما دیده اید بعضی ها  وقتی گرفتار می شوند، می گویند: 
» خدایا مگر من چه کار کرده ام که این قدر باید بدبختی بکشم؟« اگر 
کسی بخواهد این حرف را درست بگوید، باید بگوید:» خدایا مگر من 
بد نماز می خوانم که این قدر گرفتار می شوم.« اگر دیدی حافظه ات 
دارد ضعیف می شود ،اگر مشــکالتی مثل   افسردگی ، عصبی  مزاج 
بودن و بسیاری از این بیماری های روحی وروانی پیدا کرده ای اول از 
همه نمازت را بررسی کن، ببین نمازت چه اشکالی دارد؟ اگر ذهنت 
درست کار نمی کند باید حدس بزنی که شاید از ناحیه نمازت باشد،  
شاید به ا صطالح نماز خونت کم شده است واگر چند واحد نماز به روح 
 خودت تزریق کنی ، به احتمال زیاد تعادل و آرامش پیدا خواهی کرد.

» چگونه یک نماز خوب بخوانیم/حجت االسالم پناهیان«

فتو نکته

اندکی تامل

تجارتی که سودش سلطنت دنیا و آخرت 
است

آیت ا... میرزا جــواد ملکی تبریــزی درباره 
اســتفاده از فرصت عمر گفته اند: در این یک 
روز کــه درپیش داری تجارتی نما که ســود 
ســلطنت دنیا و آخرت راببری ، تجارتی نما 
که ربحش،قرب خداوند جلیل و جمیل تعالی 
باشد. حاال که این سرمایه را به تو داده اند قطعا 
به زودی این را ازدست تو خواهند گرفت پس 
تمام همت خود را در این مدت مهلت ،طلب 

رضای حضرت جل جالله بکن.

عبادتی که تکبر را از بین می برد
حجت االســالم فرحزاد در بحث اهمیت دعا و 
تمییز آن از دیگرعبــادات گفته اند:انجام همه 
عبادات خوب اســت و ما را به معشوق نزدیک 
می کند و به ما آرامش می دهد، اما گاهی اوقات 
ممکن اســت انجام برخی عبادات، ما را خدای 
ناکرده دچار اندکی کبر و غرور کند . وقتی شروع 
به دعا کردن می کنیم نه تنهــا ما را بی نهایت 
آرام می کند بلکه چون در آن اشــک می ریزیم 
و بیچارگی خــود را به خدای مهربان نشــان 
می دهیم، تکبرها هم از بین رفته و ما را هرچه 

بیشتر خاشع می کند. 

بال برای انسان سازنده است
آیت ا... بهاء الدینی با اشاره به آیه 155 سوره 
بقره که قرآن می فرماید : یک وقت نگویید این 
چه نحوه دوستی است که خدا با انبیا و اولیا دارد 

که بال مال آنهاست . 
 انســان اگر در نتیجه بال ساخته نشود، انسان 

کاملی نمی شود. 
انســانی که در رفاه و عیش زندگانی اســت، 
همان جای خودش اســت، صعود نمی کند و 

رشد ندارد.

نکته های باریک تر از مو

در جامعه، با افرادی روبه رو می شویم که  سمیه مصور
از دیــن به صــورت ابزاری اســتفاده 
می کنند؛ هرگاه به کارشان آید از آن بهره می گیرند و زمانی که 
کارشان تمام شود جعبه ابزار را بسته و آن را در جایی پرت از 
زندگی نگاه می دارند تا شاید بار دیگر به کارشان بیاید! این افراد 
هنگام آسایش و آرامش دین دارند و دین را نسخه نجات بشر 
 می دانند ولی در زمان گرفتاری ســرعناد با دین می گذارند.

آیت ا...جوادی آملی دین چنین افرادی را دین آدامسی می نامد 
و دراین باره می گوید: »اکثر مردم اسالم شان آدامسی است تا 
زمانی که مزه دارد نگهش می دارند و اگر به سودشــان نبود، 
بیــرون می اندازند، دین آدامســی مشکلی را حل نمی کند.« 
از این رو و در بررسی چرایی این شیوه ازدینداری و پیامدهای 
سوء آن با حجت االسالم و المسلمین محیی الدین آزادمنش 
اصفهانی ، محقق و مدرس ســطح عالی حــوزه علمیه قم به 

گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن ازنظرتان می گذرد: 
چرا دینداری برخی از افراد جامعه هنگام سختی ها و 

شداید رنگ می بازد؟
دالیل مختلفی برای این موضوع می توان برشــمرد، از جمله 
اینکه بسیاری از افرد شناخت صحیح و کاملی از دین نداشته  
و از آنجایی که ایمــان و باور قلبی همراه با این افراد نیســت، 
خداوند متعال را ناظر به اعمال خویش نمی دانند و  از این رو  
التزام عملی به دین ندارند و دینشان اصطالحا آدامسی و یا نان 
به نرخ روز خوری شده است. دین برای این گونه افراد بیشتر 

رنگ ظاهری است که بر خود زده اند. به محض اینکه مصیبت 
و معضلی برایشان پیش آید از زیر بار تکالیف الهی شانه خالی 
کرده و درپی منافع خود می روند. حضرت سید الشهدا علیه 
نَْیا َو  السالم در معرفی این افراد می فرمایند:» النَّاَس  َعِبیُد الدُّ
ُصوا  یُن لَْعٌق َعلَي أَلِْسَنِتِهمْ  یَُحوُطونَُه َما َدرَّْت َمَعایُِشُهْم َفإَِذا ُمحِّ الدِّ
یَّانُون« یعنی مــردم نوکر دنیایند و دین بازیچه  بِالَْباَلِء َقلَّ الدَّ
 و لقلقه زبان، هر زمان که بال و مصیبتــی زندگی مردم  را فرا

  می گیرد و به مشــکالت برخــورد می کنند دینــداران کم 
می شوند.

 با توجه به اینکه در روایات اسالمی دین نسخه سعادت 
و کامیابی بشر معرفی شــده، نگاه ابزاری به دین چه 

پیامدهایی برای افراد و جامعه به دنبال دارد؟
 مهم ترین پیامد نگاه ابزاری به دیــن،  دین گریزی اطرافیانی 
اســت که با این گونه افراد ارتباط دارند. وقتی من نگاه ابزاری 
 به دین داشته باشم این نوع برخورد در عمل و رفتار من تاثیر 
می گذارد  و حالت نفاق گونه به خود می گیرد. سوءاســتفاده 
ابزاری از دین، انســان را دچار نفاق فزآینده می کند؛ منافق 
کســی است که صحیفــه دل و اعتقاداتش را با رفتار و عملکرد 
خود در دو جنبه قرار دهد، یعنی چیزی بگوید و جوری دیگر 
عمل کند و این نوع برخورد با دین موجب هــــرج و مرج در 
اندیشــه، خانواده و جامعه می شود و نوعی بدبینی نسبت به 
دین ایجاد می کند، دینی که  ما آن را نسخه سعادت بشر معرفی 
کرده و آن را کارآمد در همه زمان ها و مکان ها می دانیم  و  با 

نگاه ابزاری داشتن به دین، زمینه ســوء استفاده دشمنان را 
فراهم می کنیم؛ چراکه برخورد گزینشی با دین ریشه ایمان را 
می خشکاند و فرد را به مرحله ای می رساند که در مقابل حق و 

حقیقت ایستادگی می کند . 
آیا توجیه »دل باید پاك باشد، نماز و روزه بهانه اســت« 
را نیز می توان از دیگر ابعاد نگاه ابــــزاری به دین 
دانست؟ اصال چنین توجیهی در فرار از عمل به احکام و 

تکالیف در اسالم پذیرفتنی است؟
پاکی دل امری است نسبی و حقیقت و واقعیت آن در اجرای 
همه دســــتورهای دین است؛ ممکن نیست دلی پاك باشد 
که صاحب آن به همه احکام دین و قرآن عمل نمی کند، این 
مغالطه ای اســــت که برخی از دین گریزان بــــرای فرار از 
 دین انجــام داده و بــــا این توجیــه فرافکنی می کننــد و

می گویند قلــب باید پاك باشــد، حجاب و نمــاز و روزه و ... 
بهانه است. در حالی که ادعای پاکی دل یک امر اســت، اما پاکی 

برخاسته از عملکرد منطبق بر گزاره های دینی امری دیگر.
کدام مصایب تاریخ اسالم ناشی از نگاه ابزاری به دین و 
برخورد آدامسی با آن است و آیا ریشه این مصایب به 

امروز نیز کشیده شده است؟
زمانی که نصوص تاریخی را بررســی می کنیم، می بینیم که 
نگاه ابزاری به دین از زمان پیامبر اکرم)ص( وجود داشته ولی 
اوج این نوع برخورد را باید در زمان حضرت امیرالمومنین )ع(  
و حضرت فاطمه )س( دانست که  تفســیر به رای و اقدام های 
خودپســندانه عــده ای برای دســتیابی به مقام های دنیوی 
سبب انحراف جامعه  درباره مســئله امامت  شد و جامعه را از 
داشتن الگوهایی چون امامان معصوم محروم کرد و می توان 
گفت هرچه بر سر ممالک اسالمی تا کنون روی داده ناشی از 

این وع نگاه به دین است.
چگونه خود و جامعه را از نگاه ابزاری به دین دور کنیم؟

همان طور که قبال اشاره کرده ام ریشه این نوع برخورد با دین 
در عدم شــناخت صحیح از دین اســت و ما باید تالش کنیم 
تا با اندیشــمندان حقیقی دین که عمــری در راه فهم دین 
گام برداشــته اند رابطه برقرار کنیم و دین کامل را بشناسیم، 
متاسفانه باید قبول کنیم که حتی بسیاری از متدینین ما دین 
را به معنای حقیقی آن نمی شناسند و آن را تنها در نماز و روز ه 
و حج خالصه کرده اند. دین همه امور زندگی ما در برمی گیرد 
و زمانی که بتوانیم به تمام جنبه هایی که دین به آن نظر دارد 
از زندگی شخصی تا زندگی اجتماعی عمل کنیم توانسته ایم  

خود و جامعه را  به سرمنزل مقصودبرسانیم.

در گفت و گو با مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم مطرح شد:

نگاه ابزاری به دین، ریشه ایمان را می خشکاند

حصر وراثت
5/453 حسن طاهریان خوزانی دارای شناسنامه شماره 1- 048193- 113 به شرح 
دادخواست به کالسه  391/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رجبعلی طاهریان خوزانی به شناســنامه 3027 در 
تاریخ 1395/6/11 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- زهرا طاهریان خوزانی فرزند ابوالحسن ش.ش 10779 
)همســر( 2- حســن طاهریان خوزانی فرزند رجبعلی ش.ش 1- 048193- 113 
)فرزند( 3- مجید طاهریان خوزانی فرزند رجبعلی ش.ش453 )فرزند( 4- حســین 
طاهریان خوزانی فرزند رجبعلی ش.ش 3846)فرزند( 5- ســمیه طاهریان خوزانی 
فرزند رجبعلی ش.ش 1- 048192-113 )فرزند( 6- مریم طاهریان خوزانی فرزند 
رجبعلی ش.ش 20380 )فرزند( 7- سکینه طاهریان خوزانی فرزند رجبعلی ش.ش 
8- 024039- 113)فرزند( 8- فاطمه طاهریان خوزانی فرزند رجبعلی ش.ش 156 
)فرزند( 9- زهرا طاهریان خوزانی فرزند رجبعلی ش.ش 12565 )فرزند( 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4501 شعبه 7 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()196 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
5/461  اسماعیل بهرامی عطاآبادی دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست 
به کالسه 339/96 ش 2 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حجت اله بهرامی عطاآبادی به شناسنامه 1271 در تاریخ 
1395/12/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- فرخ صانعی فرزند فرج اله به ش.ش 31 متولد 1317 صادره 
دهاقان )همسر متوفی( 2- اسماعیل بهرامی عطاآبادی فرزند حجت اله به ش.ش 
37 متولد 1344 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 3- حلیمه بهرامی فرزند حجت اله 
به ش.ش 38 متولد 1336 صادره از دهاقان )دختــر متوفی(4- ایران بهرامی فرزند 
حجت اله بــه ش.ش 26 متولد 1339 صادره از دهاقان )دختــر متوفی( 5- نرگس 
بهرامی عطاآبادی فرزند حجت اله به ش.ش 78 متولد 1349 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 6- زهرا بهرامی عطاآبادی فرزند حجت اله به ش.ش 4 متولد 1357 صادره از 
دهاقان )دختر متوفی(  و به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 96/140 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )215 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/469 اکبر اصغری اندانی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کالسه  
398/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین اصغری اندانی به شناسنامه 744 در تاریخ 1386/8/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سعادت هلیلی 
موگوئی فرزند علی قلی ش.ش 93 )همســر( 2- اکبر اصغری اندانی فرزند حسین 
ش.ش 30 )فرزند( 3- عبدالعلی اصغری اندانی فرزند حســین ش.ش 82 )فرزند( 
4- رقیه اصغری اندانی فرزند حسین ش.ش 114 )فرزند( 5- سکینه اصغری اندانی 
فرزند حسین ش.ش 3103 )فرزند( 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: 4509 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک()157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/470 زهره ســعیدی دارای شناسنامه شماره258 به شــرح دادخواست به کالسه  
410/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان محمدرضا جعفری به شناسنامه 40206 در تاریخ 1396/5/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه روح 
االمینی خوزانی فرزند صادق ش.ش 8387 )مادر( 2- زهره سعیدی فرزند غالمحسین 
ش.ش 258 )همسر( 3- علی جعفری فرزند محمدرضا ش.ش 3- 070742- 113 
)فرزند( 4- زهرا جعفری فرزند محمدرضا ش.ش 5- 089340- 113 )فرزند( 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: 4511 شعبه 
7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک()146 

کلمه، 2 کادر(
اجراييه

شــماره    9610423633100121 اجراییــه: شــماره   5 /472
پرونــده:9509983633100843 شــماره بایگانــی شــعبه:950865 بموجــب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره  9610093633100737 و شماره دادنامه 
مربوطه9609973633100142 محکوم علیه مرتضی رحمانیان فرزند هوشنگ به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت: مبلغ 500/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/649/5000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 13/200/000 
ریال بابت حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه سررسید لغایت زمان پرداخت در حق 
محکوم له سعید کریم پور فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان محمود آباد خیابان 24 
ســنگبری خاوران. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 4515 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر)396 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9609970376900141 شــماره پرونــده:  5 شــماره دادنامــه:  /483
9409983759301247 شماره بایگانی شــعبه: 951207 تجدیدنظرخوانده: آقای 
سید جواد میرمســیب فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان تجدیدنظر خواه: الهه 
رئیسی فرزند کرامت اله به نشانی اصفهان برخوار و میمه مرکزی شاهین شهر ردانی 
خ حضرت موسی بلوار یاس پالک 19 تجدیدنظر خواسته: طالق توافقی گردشکار: 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در 
خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه رئیسی فرزند کرامت به طرفیت آقای سید جواد 

میر مسیب فرزند سیدرضا نسبت به دادنامه شماره 9501237 مورخ 95/2/28 صادره از 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر که به موجب آن دعوی زوجه 
به خواســته صدور حکم طالق به لحاظ ترک زندگی مشترک از سوی زوج به لحاظ 
عدم پرداخت نفقه رد شده است با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده از 
سوی این دادگاه خصوصا تحقیق از پدر تجدیدنظرخوانده توسط مامورین انتظامی که 
اظهار داشته یکسال است از فرزند خود خبری نداشته و از مکان وی اطالعی ندارد ترک 
زندگی مشترک توسط زوج ثابت است و در این مدت زوجه را بالتکلیف و بدون خرجی 
رها کرده است و عسر و حرج زوجه محرز  اســت لذا به استناد ماده 358 ضمن نقض 
دادنامه بدوی قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی 
آن و نظر به قاعده فقهی الضرر و الضرر فی اسالم  و قاعده نفی حرج و اینکه شارع 
حکم تکلیف ماالیطاق نمی فرماید و ماده 42 قانون حمایت  خانواده تجدیدنظرخوانده 
را مطلقه نمودن تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. نوع طالق بائن قضائی اســت. 
2- زوجه مهریه خود را بذل کرده. 3- زوجین فاقد فرزند مشترک هستند 4- جهیزیه 
نزد زوجه است. صحت اجرای صیغه طالق به عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و 
نمایندگی از طرف دادگاه جهت اجرای آن دارد.مدت اعتبار این حکم از تاریخ قطعیت 
6 ماه می باشد. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشــور است.

 م الف: 14360 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان )357 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

5/493 شماره: 951555 - 96/5/1 به موجب رای شماره 9609976794100334 
تاریخ 96/2/24 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیه منصور عنیمت نژادیان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک 936701 
و حواله 2776- 92/11/13 و مبلغ 1/980/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 92/9/15 
و حواله از تاریخ تقدیم دادخواست 95/12/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له: 
محمدعلی سلیمانی به نشانی خ امام خمینی خ دهنو ولی عصر مرکزی کوی شهید 
محبی. صادر و نیم عشــر حق االجرا و اجرای احکام اعالم می گردد. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:14343 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()206 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

5/492 شماره: 455/95 به موجب رای شماره 734 تاریخ 95/8/10 حوزه 20 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اشرف ناظمی 
هرندی فرزند فرج اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ 3/350/000 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه، خســارت، تاخیر پرداخت از تاریخ سررسید چک 95/3/15 لغایت 
وصول و ایصال در حق خواهان مهرداد زارعی فرزند مرتضی به نشانی خیابان سعادت 
آباد روبروی مصالصدرا جنب بانک رفاه پ 40 ط 2، 2- محمدامین غفاری 2- پرتو 
برهانپور و پرداخت نیم عشــر اجرای احکام. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:14345 شعبه 20 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()191 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
5/494 شــماره: 950388 به موجب رای شــماره 9609976793900220 تاریخ 
95/6/20 حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مرتضی رمضانی حسین آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به الزام به انتقال سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو پژو 
405 به شماره 13- 944 ج 76 به نام خواهان گل بانو ملکی تبار فرزند چراغعلی شغل 
خانه دار به نشانی تهران بلوار ابوذر خیابان مسلم جنوبی کوچه هشتم پالک 26 طبقه 
سوم غربی. و پرداخت مبلغ 1/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی 
بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر میگردد. به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 مفــاد 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:14340 شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

5/495 شماره: 951204 ش 33 به موجب رای شماره 9509976796302590 تاریخ 
95/12/10 شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- شهربانو جهانگیری 2- سید محمد میرهاشمی بطالقی هردو به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 75/000/000 
ریال و چک شماره 451324 مورخ 95/5/30 به عهده بانک ملی و مبلغ 2/825/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/5/30( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له 
کمال حاجی کریمیان به نشــانی اصفهان خ میر مجتمع پگاه جنب پل هوایی طبقه 
دوم دانش رایان.و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:14337 
 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)204 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

5/501 شــماره: 951365 ش 7 به موجب رای شــماره 9609976793701459 
تاریخ 96/2/31 شعبه 7 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه: ندا حسینی نیچه فرزند ســید عزیزا... به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون 
و دویســت و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
محمدعلی دادخواه تهرانی با وکالت سیدحســین تقوی فرزند محمد به نشــانی خ 
بزرگمهر خ رکن الدوله شرقی باالتر از چهار راه اتوبان شهید صیاد شیرازی کوچه ولی 
عصر شماره 64 پالک سوم. و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 اســتیفاء 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:14361 
 شعبه هفتم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)208 کلمه، 2 کادر(
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طاهری ، مدیر عامل پرسپولیس شد
هیئت مدیره پرسپولیس  روز گذشته با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد. 
در جریان این نشست، جعفر کاشانی به عنوان رییس هیئت مدیره ابقا و علی 

اکبر طاهری به عنوان مدیر عامل منصوب شد.

سرمربی تیم ملی والیبال اسامی 14 بازیکن دعوت شده به تیم ملی 
را اعالم کرد که نــام 3 اصفهانی در بین 

دعوت شدگان به چشم می خورد.
محمد جــواد  غفــور،  امیــر 
معنوی نژاد و مســعود غالمی 
والیبالیست های اصفهانی تیم 
ملی هســتند که باید به همراه 
دیگــر بازیکنان در مســابقات 
انتخابی قهرمانــی 2018 جهان 
که از امروز تا 23 مرداد ماه در سالن 
رضا زاده اردبیل برگزار می شود، شرکت کنند.

سرمربی تیم ملی والیبال اعالم کرد:

 والیبالیست های اصفهانی 
منهای فوتبالدر رقابت های انتخابی جهان

 صدای اعتراضی که
 در والیبال بلند شد

سیدمحمد موسوی، سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران 
در اظهار نظری عجیب نسبت به برنامه مسابقات ایران 

در رقابت های انتخابی جهان در اردبیل گالیه کرد.
وی گفت: »معموال تیم های میزبان در قرعه کشی نقش 
تعیین کننده ای دارند، امــا نمی دانم چرا تیم ما در این 
رقابت ها برنامه بدی دارد. بهترین شــرایط برای ما این 
بود که دو بازی انجام دهیم، یک روز استراحت داشته 
باشیم و بعد دو مسابقه بدهیم، اما االن بدترین شرایط 
برای ما به وجود آمده است؛ زیرا در دو مسابقه اول خود 
باید با کره جنوبی و چین مســابقه بدهیم و این دو تیم 
بعد از آن با هم بازی می کنند و حتی احتمال تبانی بین 
آنها هم وجود دارد.«حال سوال اینجاست که چرا این 
شرایط برای ایرانی که میزبان مسابقات است به وجود 
آمده. برای گرفتن پاسخ این ســوال خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری فارس به ســراغ محمود افشاردوست، دبیر 
فدراسیون والیبال رفت. وی در پاسخ به این سوال اظهار 
داشت: مراسم قرعه کشــی رقابت های انتخابی جهان 
تقریبا اواخر سال گذشته برگزار شد. در آن مراسم نام 
تیم ها به همراه شماره ای مشخص و برآن اساس برنامه 
مسابقات چیده شــد. برای انتخاب روز استراحت هم 
درخشنده، مسئول رویدادهای بین المللی ایران تصمیم 

گرفت که تیم ملی در روز نخست استراحت کند.
اینکه درخشنده بر چه اساس و استداللی این تصمیم 
را گرفته، سوالی است که شاید هیچ کس غیر از خودش 
نتواند به آن پاسخ درستی بدهد. همانطور که موسوی 
گفت شــاید بهترین قرعه برای ایران ایــن بود بعد از 
برگزاری دو مســابقه یک روز استراحت کند، اما ظاهرا 
تصمیم های خودسرانه ســعید درخشنده موجب شد 
تا ذهن ملی پوشان در آســتانه این مسابقات حساس 
درگیر برنامه نامناسب برای ایران باشند.در شرایطی که 
معموال در تورنمنت های بین المللی مسئوالن کشورهای 
میزبان، کار را برای تیم های ایران سخت می کنند، این 
بار خودزنی صورت گرفته و درخشــنده هم به گونه ای 
برنامه ریزی کرد تا کار شاگردان کوالکوویچ برای کسب 
سهمیه جهانی سخت شود.هرچند موسوی معتقد است 
که تیم ایران هیچ مشکلی برای مسابقات ندارد و با اقتدار 
هر چهار تیم را شکست می دهد و به عنوان صدرنشین 
راهی مســابقات انتخابــی قهرمانی جهان می شــود، 
اما همین که یــک بازیکن آنقدر فکــرش درگیر این 
موضوعات شده که آن را به صورت علنی مطرح می کند 
خود اتفاق ناخوشایندی است که معلوم نیست حاال چه 

کسی پاسخگوی آن خواهد بود!

خبر روز

کرانچار، سرمربی سپاهان گفت: با توجه به عملکردی که مهدی طارمی 
در فصل گذشته در پرسپولیس و تیم ملی 
داشــت، بهترین بازیکن حال حاضر 

فوتبال ایران است.
زالتکو کرانچار در این باره گفت:  
تیم های پرسپولیس، استقالل و 
ذوب آهن و البته ما برای تصاحب 

جام شانس بیشتری داریم.
 وی ادامــه داد: ســپاهان امســال،

 با سپاهانی که قهرمان لیگ ایران شد 
تفاوت های زیادی دارند، اما این تیم هم پتانسیل 
باالیی دارد و اگر بازیکنان به خودشان بیایند می توانیم با این تیم هم 
قهرمان لیگ شویم. سرمربی سپاهان در مورد بهترین بازیکن لیگ ایران 
هم گفت: اظهار نظر کردن در این مورد سخت است، اما من فکر می کنم 
با توجه به عملکردی که مهدی طارمی در فصل گذشته در پرسپولیس 

و تیم ملی داشت بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایران است.

به دنبال درج مطلبی تحت عنوان حقوق نجومی در وزارت ورزش 
و جوانان دولت روحانی، مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان 

توضیحاتی بدین شرح ارائه کرد.
حسب بررسی های به عمل آمده 
آقای عزیزپور، مدیر کل ورزش و 
جوانان استان لرستان به عنوان 
مامور از دانشگاه در این وزارتخانه 
حضور دارد و با توجه به روال کاری 
جاری اضافه کاری، حق ماموریت و 
مزایای مدیریتی وی از محل اعتبار 
دســتگاه محل ماموریت بایســتی تامین شــود.بنا بر اعالم مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، تمامی اقدامات 
مالی این دســتگاه اجرایی تحت نظر دیوان محاســبات و سازمان 
بازرسی کل کشور بوده و مبلغ پرداخت شــده به مدیر کل ورزش 

و جوانان استان لرستان بابت چهارده ماه معوقات وی بوده است.

 تمجید سرمربی سپاهان
 از آقای گل پرسپولیس

توضیح وزارت ورزش درباره حقوق 
نجومی یک مدیر ورزشی

 کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، ادارات کل ورزش و جوانان استان ها 
و حتی برخی نهادهــای دیگر برای مدال آوران ســی و یکمین دوره 
بازی های المپیک ،پاداش های ویژه و متعددی در نظر گرفته بودند که 

قرار بود در کوتاه ترین فاصله زمانی به آنها پرداخت شود.
کیانوش رستمی و ســهراب مرادی در وزنه برداری و حسن یزدانی در 
کشتی آزاد، سه طالیی کاروان ایران در المپیک ریو بودند. کمیل قاسمی 
نیز تنها مدال آور نقره بود. ضمن اینکه سعید عبدولی و قاسم رضایی در 
کشتی فرنگی، حسن رحیمی در کشتی آزاد و کیمیا علیزاده در تکواندو 

هم توانستند ایران را صاحب مدال برنز کنند.
حاال یک ســال از موفقیت این ورزشــکاران و مــدال آوری آنها در 
بزرگ ترین آوردگاه ورزش گذشته است. برخی وعده ها برای موفقیت 
آنها عملی شده، اما هستند وعده هایی که هنوز به سرانجام نرسیده اند.

پیش از المپیک بر اساس تفاهم نامه ای که میان کمیته ملی المپیک 
با یکی از کارخانجات صنایع کفش ایران، امضا شد، اهدای یک جفت 
کفش طال به مدال آوران فقط طالی المپیک ریو به فهرســت پاداش 
آنها اضافه شد. بر اساس تفاهم نامه منعقد شده قرار بود این کفش طال 
به وزن بیش از یک کیلوگرم و به ارزش 80 تا 100 میلیون تومان و در 
حد سایز 43 تهیه شود، اما تغییرات مدیریتی که در رأس کارخانه مورد 
نظر ایجاد شد، منجر به این شد که تا به امروز خبری از ساخت و اهدای 

این کفش نشود.
بیمه ورزشــکاران نیز مبنای دیگر تفاهــم نامه ای بــود که یکی از 

شرکت های بیمه )بیمه ایران( متعهد به انجام آن شده بود. این شرکت 
طی یک سال گذشته هیچ اقدامی برای عمل به تعهد خود انجام نداد، 
البته مدیریت آن که دســتخوش تغییراتی هم شده، اخیرا در نامه ای 
به کمیته ملی المپیک خواستار تعیین زمانی برای رایزنی در این مورد 
شده اما آنچه مسلم است بیمه مدال آوران ریو هنوز انجام نشده است. 

ماندگارترین وعــده ای که بــه ورزشــکاران کاروان المپیک و برای 
مدال آوری آنها در این رویداد داده شــد، مربوط به »استخدام« شان 
بود که البته موضوع آن به طور مشترک از طرف کمیته ملی المپیک 
و وزارت ورزش مطرح شــد ضمن اینکه هیئت دولت هم مصوبه ای را 
در رابطه با استخدام قهرمانان در دســتور کار قرار داد که مدال آوران 
المپیک ریو را هم شامل می شد.مصوبه کمیته ملی المپیک در رابطه 
با استخدام مدال آوران فقط مربوط به المپیک ریو بود، این مصوبه از 
سوی وزارت ورزش شعاع بیشــتری از مدال آوران را در بر می گرفت 
طوری که عالوه بر المپیک، مدال آوران پارالمپیک، بازی های آسیایی 
و جهانی - در همه ادوار - از آن بهره مند می شوند. بعد از این دو نهاد 
ورزشی، هیئت دولت هم با لحاظ کردن شرایطی خاص، مصوبه خود 
برای استخدام مدال آوران و از جمله مدال آوران ریو را اعالم کرد. در هر 
صورت هشت مدال آور المپیک سی و یکم بر اساس هر سه مصوبه اعالم 
شده می توانند استخدام کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش یا هر نهاد 
دولتی دیگر شوند؛ انتخاب نهاد موردنظر برای استخدام بر عهده خود 

ورزشکار است  که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

درحاشیه 

پاداش  مدال آوران المپیک چه شد؟

قهرمانان بدون »کفش« درانتظار »استخدام«

قاب روز

آرایشگری سعید معروف در اردوی تیم ملی
سعید معروف در اردوی تیم ملی ریش خوش خبر، سرپرست تیم ملی را تراشید.

تمجید روز

توضیح روز

با اینکه  بعد از بازی اســتقالل مقابل همنام خوزستانی اش عده ای 
از اســتقاللی های ثابت از منصوریان حمایت 
کردنــد و گفتند تیــم او عملکرد بدی 
جلوی شــاگردان ویســی نداشته، 
اما هســتند اســتقاللی هایی که 
در جبهه منتقــدان علیمنصور 
قــرار می گیرنــد. نمونــه اش 
محمد مومنی کــه در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر درباره سرمربی 
اســتقالل گفته:» عواطف انسانی و 
احساســات منصوریــان در دو بازی 
گذشته به او ضربه زده است به همین دلیل باید پاسخگوی خیلی ها 
باشد.این استقالل برای ادعای قهرمانی فاصله زیادی با خودش دارد و 
مشخص است که در مدت قبل از لیگ و در فصل بدنسازی به ایده هایی 
که مد نظرش است نرسیده و باید در بازی های رسمی به هماهنگی 

برسد که البته این موضوع خوب نیست و امتیاز ها از دست می رود.«

انتقاد مومنی از منصوریان: 

آدم احساسی!

انتقاد روز

تیم های اصفهانــی،  یک هفته پیش از رویارویی مســتقیم 
با یکدیگر همزمان با هم به مصــاف حریفان می روند به این 
 ترتیب که به موازات دیــدار ذوب آهن با پیکان، ســپاهان

 رو در روی پارس جنوبی قرار خواهــد گرفت که این دومی 
یادآور اولین میزبانی ســپاهان پــس از نزدیک به یک دهه 
حضور اســتیجاری در فوالدشهر است. آن مســابقه که در 
چارچوب جام حذفی برگزار  شد تصادفا این توفیق را پیدا کرد 

تا حکم دیدار افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان را داشته باشد.
ترمز پارس جنوبی کشیده می شود؟

سپاهان فصل را با یک تساوی خانگی و یک باخت سنگین و 
باورنکردنی بیرون از خانه آغاز کرده است. در مقابل، پارس 
جنوبی اولین حضور لیگ برتری خــود را با پیروزی عجیب 
برابر گسترش فوالد در تبریز جشن گرفت و با برتری پرگل 
خانگی برابر پیکان ادامه داد تا با ســپری شــدن 2 هفته از 
رقابت های لیگ هفدهــم باالتر از مدافع عنــوان قهرمانی 
یعنی پرســپولیس صدر جدول را در اختیار داشته باشد. به 
این ترتیب، نماینده استان بوشهر از صدرنشینی لیگ که در 

اولین هفته به نام خود زد در هفته دوم با موفقیت دفاع کرد.
با وجودی که پارس جنوبی تازه اولین سال حضورش در لیگ 
برتر را پشت سر می گذارد، اما سابقه رویارویی با سپاهان آن 
هم در گذشته ای نزدیک را دارد. کمی بیش از ۹ ماه پیش بود 
که دو تیم از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به مصاف 
هم رفتند. آن مسابقه حکم دیداری تاریخی را برای سپاهان 
پیدا کرد نه قطعا به این دلیل که طالیی پوشان با برتری برابر 
حریف آن زمان لیگ یکی خود به جمع 1۶ تیم پایانی جام 
حذفی راه یافتند بلکه به این خاطر که در آن دیدار سپاهان 
پس از نزدیک به یک دهه در قالب دیداری رسمی میزبانی 
در ورزشگاه نقش جهان را تجربه کرد. به عبارت دیگر، قرعه 
دیدار افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان پس از بازگشایی مجدد 

به آن مسابقه خورد.
اولین بازی رســمی ســپاهان و پارس جنوبی که مصاف 2 
حریف لیگ برتری و لیگ یکی از مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی بود، دیداری به اندازه کافی جذاب برای افتتاحیه 
ورزشگاه نقش جهان به شمار نمی رفت، اما دومین مصاف این 

دو تیم به دالیلی که گفته شد قطعا در نوع خود مسابقه جالبی 
است. باید دید پرافتخارترین تیم لیگ حرفه ای می تواند ترمز 
تازه واردان لیگ برتر را بکشد و همزمان با این کار به بحران 
زودهنگام خود پایان دهد یا ماجراجویی شــاگردان مهدی 

تارتار با خلق یک شگفتی دیگر ادامه خواهد یافت.
مالقات با حریف دلخواه فصل پیش

ذوب آهن، لیگ هفدهم را با یک تساوی بیرون از خانه و یک 
برد قاطع خانگی آغاز کرده است تا برخالف سال های گذشته 

شروع نسبتا خوبی در فصل جدید داشته باشد.
سبزپوشــان اصفهانی که در اولین هفته یک برد دلچســب 
بیرون از خانه را به شــکل ناامیدکننده ای در آخرین دقیقه 
با تساوی عوض کردند با پیروزی هفته پیش برابر گسترش 
فوالد اندوخته امتیازی خود را به عدد چهار رساندند تا فعال 

در جمع تیم های باالنشین جدول باشند.
در نقطه مقابل ذوب آهن، پیکان لیــگ هفدهم را به خوبی 
شروع نکرده است. خودروسازان تهرانی که فصل را با توقف 
خانگی برابر پدیده آغاز کردند هفتــه پیش در جم مغلوب 
پارس جنوبی شدند تا پس از گسترش فوالد دومین قربانی 

تیم تازه وارد اما پرانگیزه لیگ برتر لقب بگیرند.
آخرین رویارویی پیکان و ذوب آهن به کمتر از چهار ماه پیش 
و زمانی بازمی گردد که تیم اصفهانی از هفته بیســت وهفتم 
لیگ گذشته با حســاب 2 بر یک میزبان خود را در ورزشگاه 
شهدای شهر قدس شکست داد. در آن بازی که بیست وششم 
فروردین ماه ســال جاری برگزار شد جری بنسون و مرتضی 
تبریزی برای ذوب آهــن گلزنی کردند و ســیامک نعمتی 
تک گل پیکان را به ثمر رســاند. سه امتیاز آن مسابقه به این 
خاطر اهمیت داشت که در آن مقطع ذوب آهن تالش می کرد 
تا جایگاه چهارمی خود را از دسترس همشهری اش سپاهان 
دور نگه دارد. سبزپوشان اصفهانی در دیدار رفت هم پیکان را 
با نتیجه قاطع 3 بر صفر برده بودند. آنها امیدوارند تا توفیقی 
که در هر دو بازی رفت و برگشــت لیگ شانزدهم نصیبشان 
شد در ســومین هفته از لیگ هفدهم هم شــامل حالشان 
 شود تا روند خوبشــان در فصل جدید همچنان ادامه داشته

 باشد.
حجت حق وردی کــه در ذوب آهن به طور مــداوم فرصت 
حضور در مسابقات را پیدا نمی کرد در نقل و انتقاالت اخیر 
تیم اصفهانی را به مقصد پیکان ترک کرد. این مدافع 24 ساله 
مشهدی به عنوان تنها بازیکن ردوبدل شده بین دو تیم چهره 

ویژه این مسابقه به حساب می آید.
البته در نقل و انتقاالت  اخیر یک جابه جایی عجیب و البته 
نافرجام هم بین ایــن دو تیم اتفاق افتاد کــه عبارت بود از 
اضافه شــدن ســرمربی فصل پیش ذوب آهن به کادر فنی 
پیکان. مجتبی حسینی البته خیلی زود از دستیاری مجید 
جاللی پشیمان شــد و در ادامه به تراکتورسازی پیوست تا 
 مثل ذوب آهن در این تیم هم دســتیار یحیی گل محمدی

 باشد.
دیدار پیکان و ذوب آهن از ســاعت 20 و 30 دقیقه فردا در 

ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.

هفته سوم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

سپاهان از بحران خارج می شود

سومین هفته لیگ برتر فوتبال ایران به مانند دو هفته آغازین ، آخر هفته برگزار می شود. با این تفاوت که 
برخالف دو هفته اول که مسابقات به نسبت مساوی در دو روز پایانی هفته برگزار شد امروز تنها برگزاری 

سه مسابقه در دستور کار قرار دارد و سایر دیدارها فردا برگزار خواهند شد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: مدیران باشگاه با زالتکو 
کرانچار، سرمربی تیم صحبت کردند تا نتایج قبلی تکرار نشود.مهدی 
اخوان درباره وضعیت زردپوشــان اصفهانی برای بازی با پارس جنوبی 
جم گفت: شرایط تیم خیلی خوب است و کسی به نتیجه بازی با پدیده 
مشــهد که خوب هم نبود، توجهی نمی کند که باعث استرس آنها هم 
 شود. فکر می کنم بتوانیم نتیجه خوبی در دیدار با پارس جنوبی کسب 

کنیم.
سرپرست سپاهان اصفهان درباره اینکه آیا مدیران باشگاه به خاطر نتایج 
ضعیف دو دیدار اخیر این تیم به کرانچار اولتیماتوم داده اند؟ تصریح کرد: 
اولتیماتوم نه! اما با وی صحبت کردند و اعالم شد که نتایج قبلی راضی 

کننده نیست و باید تیم را از این وضعیت خارج کنند.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن مجددا دچار مصدومیت شــد تا مدتی را 
به دور از میادین باشد.قاسم حدادی فر، کاپیتان ملی پوش تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان که ســابقه حضور در جام جهانی را نیز دارد، به این 
فصل از عمر فوتبالی اش امید زیادی داشت، اما در بازی گذشته مصدوم 
شد و پس از بررسی معاینات پزشکی مشخص شد که این بازیکن دچار 
پارگی رباط شده اســت و این یعنی حداقل ۶ ماه دور از میادین خواهد 
بود. امیر قلعه نویی که در ابتدای فصل روی آمادگی این بازیکن حساب 
ویژه ای باز کرده بود، حال جای خالی این بازیکن را در ترکیب تیمش به 
شدت احساس خواهد کرد و باید دید آیا او در فرصت باقی مانده در نقل 
و انتقاالت، ســراغ گزینه  خارجی برای پرکردن جای خالی این بازیکن 

می رود یا خیر.

سپاهان، به کرانچار 
اولتیماتوم داد؟

دست ژنرال در پوست 
گردو!

با اینکه مجتبــی جباری در اولین بازی اش برای اســتقالل 
عملکرد چندان بدی نداشت، اما انگار هنوز نمی توان انتظار 
حضور او در ترکیب ثابت اســتقالل را داشت؛ چرا که گزینه 
اول منصوریان برای بــازی در خط میانی ســرور جباروف 
است نه مجتبی. مهر با اشاره به این موضوع نوشته: سرمربی 
آبی پوشان احتمال زیاد در هفته ســوم  از جباروف استفاده 

خواهد کرد .
08

فدراسیون فوتبال عراق تصمیم گرفت تا بازی این کشور با امارات را در 
مقدماتی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به دلیل اعتراض اماراتی ها 
به میزبانی تهران،  در امان پایتخت اردن برگزار کند. فدراسیون فوتبال 
عراق رسما با ارسال نامه ای امان را انتخاب کرد.عراق پیش از این به 
خاطر تعلیق بودن ورزشگاه های خود از سوی فیفا، تهران را به عنوان 
میزبان خود انتخاب کرده بود و تمام بازی های خود را جز با عربستان 

در تهران انجام داد.  

مهاجم برزیلی در آستانه پیوستن به تیم ذوب آهن قرار دارد. 
»استنلی سوارز« بازیکن 28 ساله اهل برزیل به زودی به تیم 

ذوب آهن اضافه خواهد شد.
پیش از این امیــر قلعه نویی اعــالم کرده بــود به مهاجم 
خارجی نیــاز دارد و باشــگاه ذوب آهن در همین راســتا 
 مقدمات حضــور این بازیکــن برزیلــی را فراهــم کرده

 است.

عراق، تسلیم بهانه جویی اماراتی ها شدمهاجم برزیلی به ذوب آهن می آید جباری کماکان ذخیره جباروف است

ژوزه مورینیو پــس از باخت 2 بر یک تیمش برابــر رئال مادرید در 
سوپرجام اروپا، اعتراف کرد که دیگر برای خرید 
گرت بیل از رئال مادرید تالش نخواهد 
کرد.از یکی دو هفته پیش شایعاتی 
مبنی بر تالش منچســتریونایتد 
برای خرید بیل مطرح شد و حتی 
ژوزه مورینیو هم به این موضوع 
اعتراف کرد،  اما به نظر می رسد 
که شیاطین سرخ و آقای خاص از 
تالش برای جذب این هافبک ولزی 
قطع امید کرده اند.مورینیو در پاسخ 
به این سوال که شانس منچستریونایتد برای خرید بیل بعد از قرار 
گرفتن او در ترکیب اصلی رئال مادرید در بازی سوپر جام کم شده 

است، اظهار داشت: بله، دقیقا همین طور است.      

منچستریونایتد، بیخیال گرت بیل شد

فوتبال جهان
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استقبال اکثریت نمایندگان از حضور حاتمی در دولت دوازدهم
ناصر موســوی  الرگانی، عضو مجمع نمایندگان اصفهان با اشــاره به گزینه پیشــنهادی وزارت 
 دفاع گفت: اکثریت نمایندگان اســتان اصفهــان از حضور حاتمی در دولت دوازدهم اســتقبال

کردند.

چهره

بازدید مسئوالن  پویش مردمی ترافیک و سازمان قطارشهری اصفهان از روزنامه زاینده رود)بمناسبت روز خبرنگار(

ســخنگوی نیروی انتظامی گفت: با صدور حکمی از ســوی فرمانده 
ناجا، سردار مهدی معصوم بیگی به عنوان رییس پلیس استان اصفهان 
منصوب شد. سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به تغییر فرماندهان 
انتظامی2 استان اصفهان و استان خراسان رضوی اظهار داشت: براساس 
حکم صادره از سوی فرمانده ناجا، سردارمهدی معصوم بیگی به عنوان 

رییس پلیس استان اصفهان منصوب شد.
ســردار معصوم بیگی پیش از ایــن به عنوان جانشــین رییس پلیس 
پیشگیری ناجا فعالیت می کرد.ســخنگوی ناجا ادامه داد: همچنین با 
حکم سردار اشتری فرمانده ناجا، ســردار قادر کریمی که پیش از این 
جانشــین فرمانده انتظامی پایتخت بود، به عنــوان فرمانده انتظامی 

خراسان رضوی منصوب شد.

به مناسبت روز خبرنگار، فراخوان نام نویسی در نخستین طرح تربیت 
خبرنگاران تخصصی نوجوان حوزه ترافیک در اصفهان منتشر شد.

بنا براعالم این فراخوان، نوجوانان عالقــه مند به خبرنگاری14 تا 18 
 ساله تا پایان مرداد فرصت دارند برای نام نویســی به پایگاه اینترنتی

http ://yon.ir/YRAsf مراجعه کنند.
شرکت کنندگان پس از این نام نویسی در آزمون خبرنگاری سنجش 
شــده و 50 خبرنگار برتر به عنوان خبرنگاران تخصصی نوجوان حوزه 

ترافیک، عضو پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان می شوند.
این خبرنگاران با شــرکت در دوره های آموزش رسانه ای و ترافیکی 
 و دوره هــای تخصصی، مــدرک مورد تاییــد ایــن دوره را دریافت 

می کنند.

سردارمعصومبیگی،
رییسپلیساستان

اصفهانشد

انتشارفراخوانتربیت
خبرنگارانتخصصی

نوجوانحوزهترافیک

مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه نخستین بار اجرای طرح همیار 
درمان و اعتبار بخشی بیمارستان ها با هدف ایمنی بیشتر بیمار در اصفهان آغاز شده است، ایمنی را مهم ترین هدف 
نظام درمان کشور دانست.علی اکبر جنگجو گفت: درگیر شدن کارکنان محیطی خبره در نظارت ها و افزایش اثربخشی 
بازدیدها، اســتفاده از روش آموزش آبشــاری برای افزایش اثربخشی آموزش ها، اســتفاده از تجربه های موفق دیگر 
مراکز درمانی، ایجاد نوعی رقابت مثبت بین مراکز درمانی، پیگیری رفع نواقص مراکز درمانی به صورت فعال، ارتقای 
نســبی کمی و کیفی ارائه خدمات و ترویج فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت پذیری در بیمارســتان، از جمله مزایای 
اجرای این طرح است. وی هدف از اجرای این طرح را نظارت مستمر بر 
بیمارستان های این استان برای کاهش خطاهای درمانی و تکریم بیمار 
بیان کرد و افزود: بسته اجرایی طرح همیار درمان در شش ماه مطالعه با 
همکاری خبرگان اســتانی، تدوین و در این طرح بیمارستان های قطب 
دارای رتبه های مطلوب از جمله الزهرا، خورشید، امین، آیت ا... کاشانی، 

شهید چمران، فالورجان و شهید منتظری نجف آباد انتخاب شد.
مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: 
در طرح همیار درمان 140 نیروی خبره بیمارستان ها انتخاب شده و با 
اجرای آن از مراکز درمانی استان اصفهان 50 بازدید صورت گرفته است؛ 

همچنین برای کاهش خطای درمانی و تکریم بیمار 600 بازدید در سال از مراکز درمانی می شود.

مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

ایمنی،مهمترینهدفنظامدرمانکشوراست

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان اظهار داشت: رانندگان 18 دستگاه خودروی نفتکش متعلق به 
قاچاقچیان سوخت که اقدام به قاچاق گازوئیل به کشور افغانستان می کردند در استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

حســین صادقیان  تصریح کرد: نفتکش های شناســایی شــده، به قاچاق فرآورده نفت گاز)گازوئیل( به روش جاساز 
پالت)مشک(در داخل مخزن نفتکش در منطقه علویجه در شمال اصفهان مبادرت می کردند.

وی افزود: طی بررسی کارشناسی حراست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، مشخص شد که رانندگان 
این نفتکش ها با انتقال سوخت داخل باک به پالت )مشک( جاسازی شده داخل مخزن و پس از بارگیری هیدرو کربن 

داخل مخزن اصلی، اقدام به قاچاق فرآورده نفت گاز به کشــور افغانستان 
می کردند. مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: شناسایی این نفتکش ها در پی مظنون شدن عوامل نیروی انتظامی 
شهرستان علویجه و در عملیات مشــترک این نیرو با حراست شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهــان صورت گرفت و این نفتکش ها 
که رانندگان آن از کشور افغانستان بودند، متوقف شدند. وی حجم هر یک 
از پالت های قاچاق سوخت را حدود پنج هزار لیتر تخمین زد و گفت: برای 
اولین بار ماموران انتظامی در استان اصفهان موفق به کشف این روش قاچاق 
سوخت شدند. وی اضافه کرد: پرونده مربوط به این قاچاق سوخت پس از 

دستگیری متخلفان توسط نیروی انتظامی برای بررسی بیشتر به محاکم قضائی ارجاع شده است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

رانندگان18خودرویقاچاقچیاندستگیرشدند

با مسئوالن

استاندار اصفهان:

درآمدشهرداریهانبایدبا»فضافروشی
وتراکمفروشی«تامینشود

اســتاندار اصفهان در همایش منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسالمی 
استان اصفهان که در تاالر شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شد، اظهارکرد: 
شوراهای اسالمی شهرها باید با باال بردن افق دید خود، شهرداران را از میان 

بهترین ها انتخاب کنند.
رسول زرگرپورگفت: پیش از آنکه نام فردی به عنوان شهردار در شهرها بر 

سر زبان ها بیفتد، با مراجع ذی صالح هماهنگ باشید.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای اسالمی ردای سیاســی را از تن خارج و به 
جای آن ردای خدمت برتن کرده و در مبارزه با فساد و ممانعت از امضاهای 
طالیی تالش کنند. زرگرپور در ادامه، مسائل زیست محیطی، نحوه کسب 
درآمد شهرداری ها و کمبود امکانات را در برخی شهرها، از جمله چالش های 
پیش روی شوراهای اسالمی شهرهای این استان برشمرد و عنوان داشت: 
درآمد شهرداری ها نباید با »فضافروشی و تراکم فروشی« تامین شود؛ بلکه 
باید به دنبال کسب منابع درآمدی قانونی برای اداره شهرها باشید؛ برخی از 

شهرهای استان اصفهان از جمله فوالدشهر،کمبود امکانات دارند.
وی با بیان اینکه نیمی از منتخبان شــوراها نخستین بار است که انتخاب 
شده اند، اذعان کرد: 65 درصد منتخبان شوراها دارای مسئولیت دولتی و 
مابقی دارای مشاغل آزاد هستند؛ مدرک تحصیلی87درصد این منتخبان 
کارشناسی ارشد و دکتری بوده و 11 درصد آنها بانوان هستند که این آمار 

3درصد بیشتر از دوره چهارم  شوراهاست.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

فیلم»ساراوآیدا«جای»ساعت5«
راگرفت

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان اظهار داشت: فیلم های 
بسیار خوبی در بیست و چهارمین جشنواره کودک و نوجوان اکران شده 

است که برخی از آنها در سینماهای اصفهان اکران خواهد شد.
سید مصطفی حسینی افزود: همزمان با سرتاسر کشور، این فیلم که اغلب 
جوایز جشنواره کودک را از آن خود کرد یعنی 21 روز بعد به کارگردانی سید 

محمدرضا خردمندان روی پرده سینماهای اصفهان رفته است.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان با بیان اینکه این فیلم 
در پردیس ســینمایی چهارباغ و سالن اصلی ســپاهان اکران شده است، 
ابراز داشــت: فیلم ســاعت پنج عصر بــه کارگردانی مهــران مدیری در 
ســینماهای ساحل، سالن دو ســینمای سپاهان و ســالن چهار پردیس 
سینمایی چهارباغ به روی پرده رفته است. حســینی با بیان اینکه از این 
هفته فیلم »سارا و آیدا« در سینما فلســطین جای فیلم مهران مدیری را 
گرفت، بیان داشت: همچنین فیلم ساعت 5 عصر در سینما یاسمن شاهین 
 شهر، سالن یک فرهنگ فوالدشهر و بهمن کاشان و سینما بهار گز اکران 

شده است.

محسنحججیهمآسمانیشد
مدافع حرم محسن حججی 
از شهرســتان نجف آباد در 
دفــاع از حریــم اهل بیت، 
اســالم حقیقــی و تامین 
امنیت ملی کشــورمان، به 
دست تروریست ها در سوریه 

به شهادت رسید.
وی ســه روز پیــش در 
عملیاتــی کــه نزدیک مرز 
سوریه با عراق صورت گرفت 

به اسارت گروه تروریســتی داعش درآمد. داعش تصاویری از به شهادت 
رساندن این رزمنده ایرانی را منتشر کرده است. شهید مدافع حرم »محسن 
حججی« یکی از نیروهای لشکر زرهی 8 نجف اشرف و یکی از نیروهای فعال 
موسسه شهید احمد کاظمی بود. از این شهید بزرگوار یک فرزند 2ساله به 
یادگار مانده است. لشکر 8 تاکنون 10 شهید را در راه تامین امنیت کشور با 

عنوان مدافع حرم در سوریه تقدیم کرده است.

ســرگردان و حیران، نمــی داند از کدام قســمت خیابان 
عبورکند. از راست گرد حاشیه خیابان خودش را از البه الی 
ماشین های پارک شده رد می کند تا با جهشی سریع به آن 
طرف خیابان برســد؛ اما باز هم موفق نمی شود. برای سبز 
شدن چراغ، قرمزی اش را به انتظار می ایستد.حاال آدمک 

چراغ راهنمایی اجازه عبور را صادر می کند.
این تنها یکی از مشکالت عابران پیاده در ترددهای روزمره 
خود در خیابان هاســت؛ اما این مشکل راه حلی ساده دارد. 
می توان زمان انتظار برای خودروها را افزایش داد اما با این 
کار میزان آالینده های موجود در هوا افزایش می یابد. راه 
حل بهتری نیز وجود دارد که کارشناســان ترافیکی آن را 

مطرح می کنند.
غالمرضا شیران رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر 
اصفهان، با اشاره به طرح »تمام قرمز« گفت: این عنوان به 
این معناست که تمامی چراغ های چهار راه ها به نفع عابران 

پیاده قرمز می شوند تا عابران با خیالی آسوده عبور کنند.
وی افزود: معموال عبور عابران پیاده از عرض خیابان، تابعی 
از حجم خیابان، سن و جنس عابران پیاده است که با نگاهی 
گذرا به تردد این افراد در چهارراه ها، متوجه سختی تردد 

عابران پیاده می شویم.
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان اضافه 

کرد: برای اینکه عابران از عــرض خیابان عبور کنند، دچار 
مشکل هســتند که باید حوزه های حمل و نقل، معماری، 
شهرســازی و عمران با همکاری هم بــه این موضوع دقت 
کنند و با اقدامی همگرا ترددی آســان را بــرای عابران به 

ارمغان بیاورند.
همچنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
در این باره اظهار کــرد: »تمام قرمز« یکــی از طرح هایی 
 اســت که در حال حاضــر در چنــد چهارراه شــهر اجرا 

می شود.
علیرضا صلواتی اضافه کرد: با توجه به تراکم باالی خودروها 
در اصفهان نمی توان تمامی چراغ های چهارراه ها را قرمز 
کرد تا عابران تردد کنند، اما با محاسبه شرایط برخی از این 
مکان ها، چراغ های یک سمت به مدت 15 ثانیه برای عبور 

عابران پیاده، سبز و برای خودروها قرمز می شود.
گفتنی است این طرح در کشورهایی از دنیا اجرا شده است و 
تمام چراغ های یک چهار راه برای مدتی معین به نفع عابران 

پیاده ای که قصد تردد از چهار راه را دارند قرمز می شود.
این طرح در حالی مطرح شده است که اجرای آن هزینه بر 
نیســت و با این کار عابران عالوه بر طی مســیر، با خیالی 
آسوده تر به پیاده روی بیشتر در شهر روی می آوردند؛ زیرا 

این کار باعث افزایش حس امنیت عابران نیز می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از طرحی برای  تردد  
راحت مردم از چهارراه های عابر پیاده می گوید

تمام قرمز به نفع عابران

معموال عبور عابران 
پیاده از عرض 
خیابان، تابعی از 
حجم خیابان، سن و 
جنس عابران پیاده 
است که با نگاهی 
گذرا به تردد این 
افراد در چهارراه ها، 
متوجه سختی 
تردد عابران پیاده 
می شویم

در اصفهان، خیابانی تاریخی به نام »ظهیراالسالم« وجود 
دارد که به منزل استاد مصورالملکی، طراح و نقاش پرآوازه 

اصفهانی منتهی می شود. 
این روزها حال و هوای این خیابان دگرگون شــده و جلوه 
زیبایی از رنگ ها و نقوش دلنشــین بر دیواره های آن نقش 

بسته است. 
مدیر طرح خیابان ظهیراالسالم در این خصوص می گوید: 
»این پروژه با 335متر طول و هزار و 250 مترمربع مساحت، 
جزو بزرگ ترین پروژه های نگارگری روی دیوار است«.رضا 
تهرانی جزئیات پروژه را تشریح کرده و ادامه می دهد: این 
طرح با تکنیک آکریلیک روی بستر ســیمانی پیاده شده 
اســت و گروه هنری بامداد این پروژه را با اســتفاده از هنر 
نگارگری ایرانی، با سبک و سیاق معاصر، ظرف مدت 3 ماه 

به سرانجام رسانید.
تهرانی یادآور می شــود: طــرح خیابان ظهیراالســالم با 
هنرمندی ســرکار خانم آرزو حســینی، زیر نظر اســتاد 
صادق زاده طراحی شده و برای اجرای آن، هزینه ای بالغ بر 

8۹میلیون تومان صرف شده است.  
تاکید بر طبیعت پاک

آرزو حسینی، ایده پرداز این طرح نیز درخصوص جزئیات 
پروژه می گوید: این طرح با محوریــت »طبیعت پاک« و با 

به تصویر کشیدن عناصر طبیعت، منظری چشم نواز برای 
رهگذران ترسیم می کند.

این هنرمند نگارگر بابیــان اینکه در زیباســازی خیابان 
ظهیراالسالم از ســطوح رنگی و خطوط محیطی به شیوه 
نگارگری اســتفاده کرده ایم، اظهار می کند: »در طرح، از 
حرکات گیاهی و حیوانی نیز برای پرداخت مناسب و بیان 

هرچه بهتر موضوع بهره گرفته شده است.
رضایت خاطر رهگذران

حســینی خاطرنشــان می کند: از یک ســو، خانه استاد 
مصورالملکی، یکی از هنرمندان بــزرگ نگارگری در این 
خیابان واقع شده است و از سوی دیگر، این خیابان در یکی از 

محالت قدیمی و سنتی اصفهان قرار دارد.
این کارشناس هنرهای تجســمی به جزئیات طرح اشاره و 
اظهار می کند: طیف مختلفی از رنگ های سرد و گرم مانند 
رنگ های سبز، بنفش، آبی و قهوه ای را در طرح به کاربرده ایم 

و استفاده از رنگ طالیی در طرح قابل توجه است.
وی به استقبال شهروندان اصفهانی از طرح اجراشده اشاره 
و تاکید می کنــد: نمای نزدیک طرح در کنار فضای ســبز 
خیابان، به تناسب هر چه بهتر طرح کمک می کند؛ به گونه ای 
که بسیاری از عابران، پیش از اتمام پروژه نیز رضایت خود را 

از بابت جذابیت طرح ابراز می کردند.

کارشناس هنرهای تجسمی اصفهان: 

رهگذران از  نگارگری خیابان تاریخی 
شهر رضایت خاطر دارند

نمای نزدیک طرح 
در کنار فضای سبز 
خیابان، به تناسب 
هر چه بهتر طرح 
کمک می کند؛ 
به گونه ای که 
بسیاری از عابران، 
پیش از اتمام پروژه 
نیز رضایت خود را از 
بابت جذابیت طرح 
+  اصفهانابراز می کردند

درشهرگردشکنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اسالم، همواره 
محل رفت و آمــد چهره های هنری فرهنگی بــوده و برنامه های 
فرهنگی متنوعی در طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان 
فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و سفر کنید. از 
کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی 
و برگزاری نشســت های مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر 
دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی 
که در سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، 

باخبر  شوید:
اولین کنگره بزرگداشــت شهدای منطقه 

1۰اصفهان
زمان: امروز ساعت 8 و 30 دقیقه صبح 

محل: ورزشگاه گل نرگس در خیابان خزایی 
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۷- به همسر خود بها بدهید
زنی که شــما انتخاب کرده اید، همسر شماست و 
حق دارد در بسیاری از مسائل و تصمیم ها با شما 
شریک باشد. بهتر است در این مورد کامال واضح با 
همســر خود صحبت کنید تا بداند در چه مواردی 
می خواهید تنها تصمیــم بگیرید و در چه مواردی 
به مشورت کردن با او نیاز دارید. حتی در مواقعی 
که همسرتان حضور ندارد، از دیگران بخواهید که 
 به شــما فرصت بدهند تا با همســر خود مشورت 

کنید.
۸- بهترین حامی همسرتان باشید

برای همســرتان یک تکیه گاه به تمام معنا باشید. 
برای مثــال، هنگامی که او روز پرکاری داشــته و 
خسته به منزل بازمی گردد، در کنارش بنشینید و از 
او بخواهید با شما صحبت کند. می توانید درست در 
همین حال به او بگویید که هم از نظر روحی و هم 
از نظر جسمی از او حمایت خواهید کرد و همیشه 
در کنــار او خواهید ماند. هنگامی که از مشــکلی 
ناراحت است به او صادقانه بگویید که هر کاری از 
 دستتان بربیاید انجام خواهید داد تا مشکل برطرف

 شود.
۹- مراقب رابطه  خود باشید

مراقبت، تنها به معنی نگهبانی از خانواده و بچه ها 
نیســت. به طور مثال، هنگامی که همســرتان با 
کارهای خانه و یا مراقبت از بچه ها ســرگرم است، 
برای کمک به او بشــتابید. شــما می توانید با یک 
آشــپزی ســاده یا نظافت منزل، کمک بسیاری 
به رابطه  خود کنید. حتــی می توانید غذای مورد 
عالقه  همســر خــود را آمــاده و او را ســورپرایز 
کنید. فراموش نکنید هیچ زنی خســتگی ناپذیر 
 نیســت و همــه  آنهــا احتیــاج به کمک شــما 

دارند.
۱۰- رمانتیک باشید

مفهوم رمانتیک بودن برای هر فردی متفاوت است. 
اما به صورت کلی می توان گفت رمانتیک بودن به 
این معناست که شــما فعالیتی غیرمنتظره انجام 
بدهید و همسر خود را از لحاظ عاطفی شگفت زده 
کنید. برای رمانتیک بودن باید خالقیت و صداقت 
خود را با عشــق همراه کرده و به همسرتان تقدیم 

کنید.
اوایل ازدواج همه چیز جذاب است و به همین دلیل 
زندگی مشترک برای زوجین لذت بخش است، اما 
هرچه زمان می گذرد، این حس کم رنگ تر می شود. 
یکی از هدف هــای رمانتیک بودن این اســت که 
بتوانید همــان هیجان روزهای اولیــه را به رابطه 

باز گردانید. 

مهارت زندگی

ویژگی های  یک شوهر 
ایده آل)3(

یادداشت

تا اینجا بــه اندازه یک کتــاب از تجربه های 
زیســته ام برایتان حــرف زده ام، حاال وقت 
استراحت است. اصال تعطیالت تابستانی را 
گذاشته اند تا ما یک نفسی بکشیم. اگر قرار بود تمام طول سال یک 
بند درس بخوانیم و البه الی جزوه ها شــنا کنیم، تلف می شدیم. 
تابستان فصل استراحت و تفریح است البته نه برای آنهایی که پشت 
کنکور هستند یا امتحان وکالت و تخصص و... دارند. این روزها آنقدر 
کالس های جــور واجور و دوره های مختلف توی تابســتان برگزار 
می شود که گاهی سر آدم از سال تحصیلی هم شلوغ تر می شود. شکر 
خدا روزها هم طوالنی تر است و از صبح تا شب کالس  های بیشتری 
می شود رفت، از شنا و بدمینتون تا زبان و منبت کاری. اینکه یادمان 
برود قرار بوده ما تابستان ها استراحت کنیم خیلی هم خوب نیست. 
از نفس می  افتیم، البه  الی این همه کالس فرسوده می شویم و تازه 
یکی دو هفته اول مهر باید خستگی تابستان را در کنیم. استراحت 
کردن با هیچ  کاری انجام ندادن فرق می کنــد. کاری نکردن ما را 
دچار بطالت می کند و آدم برای خالص شدن از بطالت گاهی دست 
به کارهای خطرناک می زند. چند وقت پیش داشــتم مقاله ای را 
درباره شخصیت شــرلوک هلمز می خواندم که در آن نوشته بود، 
هلمز وقت هایی که دچار بطالت می شد پرونده های خطرناک قبول 
می کرد یا دست به شرارت های کوچک می زد. استراحت کردن هم 
به برنامه  ریزی احتیاج دارد. دوره ای است که ما در آن خودمان را 
از فشار زندگی روزمره، محیط کار یا درس رها می کنیم تا ذهنمان 
دوباره انرژی اش را به دست بیاورد. راســتش را بخواهید اینکه ما 
چطور استراحت و تفریح می کنیم نسبت مستقیمی با جیبمان پیدا 
می کند، اما این به آن معنی نیست که اگر ما درآمد کمتری داشته 
باشــیم، نمی توانیم تفریح کنیم. به دور و برتان نگاه کنید و ببینید 
انجام دادن چه کارهایی خوشحالتان می کند. همان ها را انجام دهید 

و برای خودتان شادی های کوچک خلق کنید.

باغ 
کاغذی

چاپ پنجم کتاب »رســاله محبت« به انضمام نه کالم در باب               
معارف الهی تالیف آیت ا... اســتاد محمد شــجاعی از سوی 

انتشارات سروش منتشر و وارد بازار نشر شد.
این اثر با تبیین مضامینی در زمینه ایمان حقیقی، عقل، علم 
و ادراک به بررسی تحوالت قلبی انسان، حاالت آن، محبت و 

آثارش در فرهنگ اسالمی می پردازد. 
مولف در بخش اول کتاب در شــش فصــل: »ایمان حقیقی، 
وصف دل و شــأن آن اســت«، »عبادت اصلی، وصف دل و 
شــأن آن اســت«، »علم و ادراک، در اصل، وصف دل و شأن 

آن اســت«، »تحول دل و حاالت و آثــار و آداب«، »محبت« 
و »آثار محبــت و آداب آن«، به تبیین جایــگاه دل در ایمان 
پرداخته اســت و در بخش دوم با بیان نــه کالم »معارف در 
مخاطره دو عامل«، »ضرورت تبیین صحیح معارف«، »تصویر 
ناصحیح معارف و تبعــات آن«، »غیب روزه و ضیافت الهی«، 
»عبودیت«، »آیت خواب و آیت های موجود در آن«، »کتاب 
یا صحیفه عمل انسان«، »خواب دنیا و غفلت از عالم عهد« و 
 »حذف ها و تعبیرهای ســوال برانگیز« به بیان معارف الهی 

می پردازد.

رساله محبت
صفا کنیم

مزرعه کادیالک
باز هم در شــهر تگزاس، این بار مزرعه ای از ماشــین های 
کادیالک قدیمی که در خاک دفن شده اند. شروع این کار 
از سال ۱۹۷۴ توسط هنرمندانی از همین منطقه آغاز شد. 
بعدها عالوه بر مدفون کــردن این کادیالک ها، رنگ آمیزی 
آنها نیز شروع شد و به مرور جلوه ای بی نظیر و رنگارنگ در 

این مزرعه پدیدار شد.
قلعه حلبی

در ایالت »کلــرادو« )Colorado( قلعه ای عجیب قد علم 
کرده است. در و دیوار این قلعه تماما از حلبی و قوطی های 
کوچک و بزرگ ســاخته شده اســت. این قلعه که به یکی 
از جاذبه هــای منطقه تبدیل شــده، از اتاق ها و داالن های 

متعددی ساخته شده است.
توپ ریسمانی

در سال ۱۹۵۳ »فرانک استوبر« )Frank Stoeber( شروع 
به ساخت توپی عظیم از طناب کرد. این توپ عظیم که ۵/۲ 
متر ارتفاع و ۵/۳ متر قطر دارد، بزرگ ترین توپ ریسمانی 
جهان محسوب می شــود و در محوطه ای در ایالت کانزاس 

قرار دارد که هر ساله مراسم گوناگونی در آن برگزار می شود.
کوه رستگاری

»لئونارد نایت« )Leonard Knight( در سال ۱۹۸۴ شروع 
به خلق اثری جذاب در کالیفرنیا کرد.  او ابتدا کوهی عظیم 
از سیمان را ساخت و پس از اتمام آن شروع به رنگ آمیزی 
کرد. برای رنگ کردن این کوه که بیش از ۱۵ متر ارتفاع دارد، 
مردم منطقه نیز اقدام به هدیه دادن گالن های رنگ کردن 
تا این کوه به شــکل امروزی به یکی از جاذبه های منطقه 

تبدیل شود.
خانه زباله 

»آرتور بیل« )Artuhr Beal( ۵۱ ســال از زندگی خود را 
صرف ســاخت این خانه در کالیفرنیا کرد. این خانه  جذاب 
از زباله های گوناگونی مانند قطعات ماشین، آنتن و قوطی 

ساخته شده است.
به هر ترتیب بار دیگر به اهمیت و جایگاه محیط زیست برای 
انســان پی می بریم. اگر قصد خلق چنین آثاری با وسایل 
دورریختنی ندارید، دســت کم تالش کنید تــا زباله های 

کمتری تولید کنید.

زباله هایی که به اثر هنری تبدیل شدند )3(
دانستنی ها

حرف حساب

هنر همیشه بر حق بودن
فقط با کســانی بحــث کنید کــه می دانید 
آن قدر عقل و عزت نفس دارند که حرف های 
بی معنی نمی زنند، کسانی که به دلیل توسل 
می جوینــد، حقیقت را گرامــی می دارند و 
آن قدر منصف هســتند که اگر حق با طرف 
مقابلشان باشــد، اشتباه بودنشــان را قبول 
می کنند پس نتیجه می گیریم که به ندرت 
در هر صد نفر یک نفــر ارزش آن را دارد که 

با او بحث کنی!

»هنر همیشه بر حق بودن«
آرتور شوپنهاور

 ندا
 شاه نوری

 کشف مجسمه ۴۰۰ ساله بودا 
زیر دریاچه مصنوعی

در استان جیانگشی چین، در جنوب شرقی این کشور، یک پروژه بازسازی برق 
آبی یک مجسمه قدیمی بودا را آشکار کرد که فقط سرش باالی آب بود. این 
مجسمه در یک پروژه آبی بزرگ کشف شد که در سال ۱۹۵۸ ساخته شده  و 

۶۳ شهر و روستا را زیر آب برد.
هنگام ساخت و ســاز روی دریچه برق آبی، سطح آب ۹ متر افت کرد و مردم 
محلی سر یک مجسمه را باالی سطح آب مشاهده کردند. باستان شناسان برای 

بررسی دقیق تر به این منطقه اعزام شدند.
 براساس سبک سر مجســمه، آنها معتقدند که قدمت آن به سلسله مینگ

 باز می گردد که از قرن ۱۴ تا ۱۷ حکومت می کردند؛ همچنین کاهش سطح 
آب یک فرمان سلطنتی و یک سوراخ های مستطیلی در دیوار مخزن را آشکار 
کرد که نشان می دهد یک ساختمان، احتماال معبد، زمانی در اینجا ساخته 

شده بوده است. 

 پسری که هر هفته
 15۰ موز می خورد!

»دن نش« دانشجوی ۲۱ ساله انگلیسی، ۸۰ درصد کالری روزانه خود را از 
موز دریافت می کند و بیش از ۱۵۰ موز در هفته می خورد. با وجودهشــدار 
پزشکان، این جوان میوه خوار ادعا می کند رژیم سنگین موز برای او سالمتی 
فوق العاده، انرژی بی نهایت و حال خوب همه جانبه فراهم می کند. دن، سبک 
زندگی خام گیاهخواری را دو ســال پیش به عنوان راهی برای حل مشکل 
آکنه خود آغاز کرد. قبل از آن، او گیاهخواری را امتحان کرده بود، اما پس از 
تحقیق، تصمیم گرفت خام گیاهخوار شود.»دن« حدود شش ماه است که 
خام گیاهخواری می کند و بیشتر مواد مغذی خود را از موز، مخلوط با اسفناج 
و سبزیجات دیگر و نیز انواع توت ها می گیرد. رژیم غذایی روزانه او شامل دو 
اسموتی بزرگ متشکل از ۸ تا ۱۲ موز و اســفناج برای صبحانه، انواع توت، 
گالبی و مخلوط ســایر میوه ها به همراه ۸ تا ۱۲ موز برای ناهار و یک ساالد 

بزرگ شامل انواع برگ ها و سبزیجات برای شام می شود.

تصاویر روز

ترامپ عمارت ۲۸ میلیون دالری خود را زیر قیمت فروخت

جدول شماره ۲۲07

افقی
۱- اقتصاددانی هلنــدی متولد ۱۹۰۳ که موفق به 

دریافت جایزه نوبل اقتصادی شد - تشنه فریب
۲- هراس - از انواع رشــد اقتصادی که بخش های 
مدرن و پیشرفته از رشد باالتری نسبت به بخش های 

سنتی برخوردار باشد
۳- لحظه کوتاه - نی میان تهــی - صاحب خانه و 

ساختمان - رمزینه
۴- خوب - رمق آخر - حرف همراهی - لحیم

۵- قاضی ورزشی - قومی به رهبری آتیال - رنگارنگ
۶- آهسته - پایتخت کشور آذربایجان - در بزرگ

۷- فلز - هم آورد - گوارا
۸- صاحب - لقبی که جوزف استیگلیتز برای نفت 

قائل است - پنهان کاری
۹- هوای بارانی - حمالت مکرر به دشــمن - اهلی 

و رام
۱۰- پروردگار - نوعی پارچه براق - اقیانوس کبیر

۱۱- دل ها - شانه و کتف - فرومایه
۱۲- دانه سحرآمیز - چه کســی - صدای کلفت - 

پسوند آلودگی
۱۳- درختی جنگلی از تیره نارون ها - ســختی و 

عذاب - از انواع ورشکستگی - »هرگز نه« تازی

۱۴- از انــواع دارایی اصلی در اقتصــاد - از فلزات 
اساسی در بازار جهانی

۱۵- پیش مزد به کارگــر - اقتصاددانی که معتقد 
است اگر کشوری بتواند پس انداز جامعه را افزایش 
دهد؛ یعنی در مسیر توســعه اقتصادی قرار گرفته 

است
عمودی

۱- لجباز - رییس موسسه حمایت از سرمایه گذاری 
افغانستان

۲- نهی از آمدن - عالم روحانی زرتشتی - لزوم
۳- تکبر - از جمله کشورهایی که شورای همکاری 
خلیج فارس را تشکیل می دهد و نیمی از ذخایر اثبات 
شده نفت اوپک را در اختیار دارد - مراقبت کننده - 

چهره و سیما
۴- درخت انگور - دارای اختالفات روحی - ظرف 

آبخوری
۵- آحاد - هزارتازی - پیشینه ها
۶- کم کردن - سواران - خمیازه

۷- آغوش - تعجب - یکی از تیره های عشایر کرد
۸- دیدار نیکو - رییس کل بانــک مرکزی آمریکا 

- اسب آذری
۹- حرارت - فرمان توقف - برادر پدر

۱۰- ظاهر ساختمان - به اندازه - کارخانه آلومینیوم 
در بحرین

۱۱-  پرتوافشانی - مادر باران - نشان
۱۲- پایتخت قانونی و رســمی بولیوی که از جمله 
کشــورهای دو پایتختی اســت - از مناطق ویژه 
اقتصادی در ایالم که قرار اســت به زودی تاسیس 

شود - ناگهانی عامیانه
۱۳- از حروف اضافه - حی - زینهار - ساز شاکی

۱۴- پاکیزه تر - دست افزار آشپز و نجار - میوه نارس
۱۵- از بنادر جنوبی کشورمان که از لحاظ استراتژی 

بسیار حائز اهمیت است - پول کاغذی
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