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

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
سه شنبه 24 مرداد  1396 | 22 ذی القعده 1438

شماره 2211 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2211.August 15. 2017
12 Pages

رونمایی از »برند بین المللی 
اصفهان« تا پایان مرداد     

استاندار اصفهان خبر داد:

 اتصال ریلی سه استان به اصفهان 
به زودی انجام می شود 3

اصفهان؛ میزبان دو اجرای متفاوت 4
موسیقی

اجرای گام دوم سرشماری اتباع 
خارجی بدون مدرک در اصفهان

8

کارکرد میدان استقالل۲۰سال آینده 
روشن تر می شود

11

با حکــم رهبر معظم انقاب اســامی؛ رییس، دبیــر و اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند. متن حکم رهبر انقاب اسامی 
به این شرح اســت: بســم ا... الرحمن الرحیم... خداوند علیم و قدیر را سپاس 
می گویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظایف 

خطیر آن موفق فرمود ....

ادامه در صفحه 2

با حکم رهبرانقالب؛

آیت ا... شاهرودی، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شد
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صفحه1۰
نصفجهان؛پایتختمصدومانبزرگ
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اگر ســه دهــه قبل به کســی 
سیاوش 
می گفتید که با وارد کردن کارت پاک سرشت

کوچکی داخل یک دستگاه و با 
انتخاب مبلغ می توان بدون مهــر و امضا پول دریافت 
کرد، قطعا به شما می خندید.دریافت پول در گذشته 
یک عمل زمان بر بود. انواع دفترچه های کاغذی حساب 
در دست مردم بود و برای دریافت کمترین مبلغ ممکن 
هم، باید به بانک مراجعه می شــد تا مبلغ دریافتی در 
چند قسمت ثبت شود.برای واریز کردن وجه هم چنین 
مراحلی طی می شد و غالبا بانک ها یکی از مکان های 
شلوغ عمومی بودند.گذر زمان این امکان را به مردم داد 
تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن و ساده ترین حالت، 
امور روزانه خود را طی کنند.یکی از فرآیندهای روزانه 

که دستخوش تغییر و تحول شد، امور بانکی بود.
بانک ها یکــی از مهم تریــن  مکان هایی هســتند که 
روزانه افراد بســیاری به واســطه آنها امور اقتصادی و 
مالی خود را حل مــی کنند.به این جهــت نیاز بود تا 
برخی از رســوم قدیمی تبدیل به فناوری های جدید 
شود.بانکداری الکترونیکی یکی از مهم ترین تغییرات 
نظام بانکی بود کــه در دو دهه اخیر به ســرعت اجرا 
شــده اســت. به طور خاصه می توان گفــت که در 
نظام بانکی جدید،مشــتری نیاز چندانــی به مراجعه 
 به بانــک و ایســتادن در صفوف طوالنی نــدارد بلکه 
می تواند بسیاری از کارهای بانکی خود را به روش های 
 مختلف ماننــد اینترنت و دســتگاه هــای خودپرداز

 انجام دهد...

امروز، رییس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس می رود ؛

جیب های برآمده از پول کم کم خالی شد؛آغاز ماراتن رای اعتماد

هر ایرانی؛  5 کارت بانکی

نگاه

2

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

اصفهان پنجمین استان باسواد کشور شد

11
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الریجانی: شهیدحججی وزانت ملت ایران را باال برد
علی الریجانی در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی اعالم کرد: شهید حججی 
افتخار کل ملت ایران و باعث عزت و سرافرازی ملت ایران است.ممکن است در مسائل عالی 

کشور این مجاهدت ها دیده نشود، اما شهیدحججی وزانت ملت ایران را باال برد.

يادداشت

بین الملل

ويک: 

ترامپ! تمنا می کنیم دهانت را 
ببند 

نشریه »ویک« در یادداشــتی در مورد باال گرفتن تنش 
لفظی میان واشــنگتن و پیونگ یانگ، به ترامپ توصیه 
کرد از تهدید کره شــمالی دست بکشــد. این نشریه در 
یادداشــتی به قلم »رایان کوپر« به تشدید تنش لفظی 
میان آمریکا و کره شمالی اشاره کرده و با لحنی نامتعارف 
از »دونالد ترامــپ« رییس جمهور آمریکا خواســته از 
تهدید کردن کره شــمالی دســت بردارد. در قسمتی از 
این یادداشــت آمده: رییس جمهور ترامپ ناالیق ترین، 
نادان ترین و بی مسئولیت ترین قلدری است که تاکنون 
این سمت را بر عهده داشته است.او باید به دنیا لطفی کند 
و آن دهان گشاد چاقش را ببندد.آقای رییس جمهور! از 
جانب شهروندان آمریکایی که هر روز بیشتر وحشت زده 
می شــوند، تمنا می کنم حوله ، پرده، ظرف کی اف سی 
یا هرچیز دیگری که اطرافت پیــدا می کنی را بردار و در 

دهانت بگذار!

مدير سابق ارتباطات کاخ سفید: 

بعضی ها در پی بیرون انداختن 
ترامپ از کاخ هستند

»آنتونی اسکاراموچی« مدیر سابق ارتباطات کاخ سفید 
که تنها 10 روز در این ســمت بود، کارکنان کاخ سفید را 
به توطئه علیه »دونالد ترامپ« رییس جمهور این کشور 
متهم کرد. اسکاراموچی در مدت کوتاه حضور خود در کاخ 
سفید، نزدیکان ترامپ و حتی رییس دفتر وقت وی رابه درز 
اطالعات متهم کرده بود؛ درز اسناد اقدامات سوال برانگیز 
ترامپ در رسانه ها که به نظر می رسد از سوی بازماندگان 
دوران اوباما انجام می شــود، به یکی از مشکالت اساسی 
دولت وی تبدیل شده است. اسکاراموچی در ادامه انتقاد از 
وضعیت درون کاخ سفید، گفت که برخی افراد درون این 

مجموعه، در صدد خلع ترامپ از قدرت هستند.

يک سايت انگلیسی: 

ولیعهد عربستان قصد دارد 
برادرش را جای الجبیر بگذارد

سایت انگلیســی »لیبرتی فایتزر« مدعی شده است که 
ولیعهد عربستان قصد دارد عادل الجبیر را از سمت وزیر 
خارجه برکنار و برادر خود»خادلد بن سلمان« را به جایش 
بگذارد. خالد بن سلمان اخیرا به عنوان سفیر عربستان 

در آمریکا به جای عبدا... بن فیصل بن ترکی تعیین شد.

ويژهيادداشتيادداشت

کافه سیاست

ريیس فراکسیون مستقلین واليی مجلس:

  انتخاب زنان برای معاونت ها 
کاری مثبت بود

رییس فراکســیون مســتقلین والیی مجلس با بیــان اینکه اقدام 
رییس جمهور در انتخاب سه نفر از خانم های توانمند در معاونت های 
ریاست جمهوری کاری مثبت بود، گفت: آقای روحانی تالش کرد تا 

شخصیت های عقالنی و کارآمد را انتخاب کند.
کاظم جاللی ، در ارزیابی خود از کابینه معرفی شده دولت دوازدهم 
به مجلس گفت: با توجه به مقتضیات و شرایطی که در کشور وجود 
دارد، آقای روحانی تالش کرد شــخصیت های عقالنی، متعادل و 
کارآمد را انتخاب کند؛ البته نقدهایی هم در این انتخاب وجود دارد.

وی تصریح کرد: باید شــرایط رییس جمهور را درک کرد و امیدوار 
هستم که مجلس شورای اسالمی بررسی جامعی داشته و مبتنی بر 

یک عقالنیت و خرد جمعی تصمیم گیری کند. 

سفیر ايران در عراق:

نزدیکی شیعیان عراق به ریاض به 
معنای دورشدن از ایران نیست

»ایرج مسجدی« که حدود چهار ماه است مسئولیت سفارت ایران 
در عراق را بر عهده گرفته معتقد است که سطح روابط تهران و بغداد 
در ابعاد دفاعی، نظامی، امنیتی در ســطح خوبی قرار دارد و در این 
چارچوب شاهد همکاری های مستشاری،  لجستیکی و پشتیبانی 
بین دو کشور هستیم. وی در مورد برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه سفر 
اخیر مقامات دولتی عراق و برخی شخصیت های شیعه این کشور 
به عربستان سعودی به منزله دور شدن آنها از ایران است، با رد این 
گمانه زنی ها تاکید می کند این سفرها ربطی به تهران ندارد و این رفت 
و آمدها به معنای دور شدن جریان تشیع یا دولت عراق از ایران نیست. 
مسجدی همچنین در بحث برگزاری رفراندوم درکردستان عراق نیز 
گفت: ما به صراحت دیدگاه خود را در این مورد به کردها و دولت عراق 
اعالم کرده ایم و معتقدیم که اکنون کردها صدای بلند و رسایی در 

بغداد دارند و می توانند مسائل  خود را حل کنند.

با حکم رهبرانقالب؛

آیت ا... شاهرودی، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام شد

با حکم رهبر معظم انقالب اســالمی؛ رییس، دبیر و اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب شدند

متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

خداوند علیم و قدیر را ســپاس می گویم که با کمک و هدایت خود، 
مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظایف خطیر آن موفق فرمود 
و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره  
کشور داشته باشــد.الزم می دانم از همه  اعضا و کارگزاران این نهاد 
تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی بدارم، مخصوصا 
جناب آقای هاشمی رفســنجانی که از استوانه های سیاسی کشور 
بودند و سال ها مســئولیت سنگین ریاســت این مجمع را برعهده 
داشتند و نیز جناب حجت االسالم والمسلمین آقای طبسی و جناب 

آقای عسگراوالدی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمه ا... علیهم.
اکنون با آغاز دوره  جدید این نهاد، به حکم تجربه های ارزنده  موجود، 
تغییراتی در ســاختار و محتوا ضروری می نماید که عمدتا عبارت 

است از:
-  سامان بخشــیدن به مجموعه  سیاســت های کلی و بازنگری در 

عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
-  سامان بخشیدن به مسئله  نظارت بر اجرای سیاست ها.

-   سازوکار الزم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها.
-   ایجاد انسجام کامل در ساختار تشــکیالتی و مدیریتی و تمرکز 

برنامه ها بر اساس آیین نامه ی مصوب.
-   چابک سازی تشکیالت و حذف بخش های موازی و غیر ضرور.

به جز اینها تغییرات اصالحی دیگری نیز در خالل کار و در سایه دقت 
نظر دست اندرکاران و انعطاف پذیری تشکیالت، الزم خواهد نمود و 

به کار گرفته خواهد شد. ان شاءا...
با عنایت به آنچه گفته شد؛ آیت ا... آقای حاج سیدمحمود هاشمی 
شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضایی را به دبیری 
مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر 

را به عضویت آن در دوره  پنج ساله  جدید منصوب می کنم:
اشخاص حقوقی:

الف( رؤسای محترم سه قوه
ب( فقهای معزز شورای نگهبان

ج( رییس ستاد کل نیروهای مسلح
د( دبیر شورایعالی امنیت ملی

ه( وزیر یا رییس دســتگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه 
مربوط است

و( رییس کمیســیون متناســب با موضوع بحث از مجلس شورای 
اسالمی

اشخاص حقیقی:
آیات و حجج اسالم

آقای حاج سید محمود هاشمی شــاهرودی، آقای حاج شیخ احمد 
جنتی، آقای امینی نجف آبادی، آقای موحدی کرمانی، آقای ناطق 
نوری، آقای حاج شیخ حســن صانعی، آقای محسنی اژه ای، آقای 
مجتهد شبستری، آقای سیدابراهیم رییسی، آقای دّری نجف آبادی، 

آقای محمدی عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی مقدم.
و حضرات

آقــای غالمرضا آقــازاده، آقای علــی آقامحمدی، آقــای محمود 
احمدی نژاد، آقای محمدجواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای 
احمد توکلی، آقای سعید جلیلی، آقای غالمعلی حدادعادل، آقای 
داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضایی، آقای 
سیدمحمد صدر، آقای محمدحسین صفارهرندی، آقای محمدرضا 
عارف، آقای محمد فروزنده، آقای سیدحســن فیروزآبادی، آقای 
محمدباقر قالیباف، آقای حســین محمدی، آقای حســین مظفر، 
آقای سیدمصطفی میرسلیم، آقای سیدمحمد میرمحمدی، آقای 
ســیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق واعظ زاده، 

آقای احمد وحیدی.
حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دقت در تشــخیص مصلحت و 
نیز به صالح و سداد و انصاف دعوت می کنم و توفیق و هدایت الهی 
را برای خود و آنان مسألت می نمایم. نکات یاد شده در پیوست این 

حکم الزم است مورد توجه قرار گیرد.
سیدعلی خامنه ای
۲۳ مرداد ۹۶

روحانیت

کاظم صدیقی در دیدار اساتید و نخبگان بسیجی حوزه 
علمیه اســتان تهران با حضرت آیت ا... علوی گرگانی، 
بسیج اســاتید، طالب و روحانیان را تشکلی از علمای 
بیدار و جان برکف انقالب اسالمی قلمداد کرد و گفت: این 
تشکل جهت حضور در جبهه مقابله با استکبار جهانی، 
انحرافــات و خواب رفتگی ها اعــالم موجودیت کرده و 
سنگرنشینان این تشکل آماده اند تا با حضور در میادین 

مختلف، نقشی در راستای شیطان زدایی ایفا کنند. 
فرمانده بسیج اساتید، طالب و روحانیون استان تهران 
خاطرنشــان کرد: اجانب همواره در حــال توطئه علیه 
نظام جمهوری اســالمی بوده اند، امــا خداوند متعال 
نقشــه های آنان را نقش بر آب کرده اســت. در مقطع 
فعلی نیز جــوالن لیبرال ها با شــعارهای لیبرالی یکی 
از توطئــه های بیگانگان اســت. وی در تبیین شــیوه 
فعالیت جریان لیبرال در کشــور افزود: ایــن افراد در 
مواردی که منافعشــان ایجاب می کنــد، دم از رهبری 
می زنند اما در اجرای احکام اسالمی صراحت و شهامت 
 ندارند و حتی برخی از آنها اعتقاد به احکام اسالمی نیز

 ندارند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی می گوید کابینه پیشنهادی 
دوازدهم جوان تر شده و بعید است کسی از این کابینه در 

مجلس رای اعتماد نگیرد.
حجت االسالم رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد 
ملی در گفت و گو با خبرآنالیــن، با بیان اینکه ابتدا باید 
بپذیریم که دولت حسن روحانی دولت جناحی و حزبی 
نیست، گفت: او بارها اعالم کرده که دولت من فراحزبی 
اســت و در قالب هیچ جناحی نمی گنجد. ما با توجه به 
این موضع باید انتظارات را به حداقل برســانیم و نباید 
انتظارهای جناحــی و حزبی از دولت حســن روحانی 
داشته باشیم. این موضوع هم در مورد اصالح طلبان و هم 
اصولگرایان صدق می کند. در واقع هدف حسن روحانی 
آن اســت که از نیروهای کارآمد از جناح های مختلف 
اســتفاده کند. وی ادامه داد: نمایندگان یک وظیفه ای 
دارند که بین خودشان و خداوند بررسی و مطالعه کنند 
و به کسی رای بدهند که شایستگی مسئولیت وزارت را 
داشته باشد. یعنی صرف اینکه ما حامی روحانی هستیم 
نباید چشم بسته به وزرای پیشنهادی اش رای بدهیم که 

این محاسبه ای عندا... نخواهد بود.

فرمانده بسیج اساتید:

 در مقطع فعلی، لیبرال ها 
در کشور جوالن می دهند

منتجب نیا: 

 همه وزرای پیشنهادی 
رای می آورند

استاندار خراسان:

با علم الهدی ارتباط بسیار خوبی 
داریم

زنگنه: 

عده زیادی نمی خواهند که 
ایران پیشرفت کند

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی معتقد است 
برگزاری کنسرت در این اســتان فعال در اولویت نیست.   
وی در گفت وگویی با تسنیم در مورد مسائل مختلفی از 
جمله برگزاری کنسرت در مشهد و رابطه اش با امام جمعه 

این شهر سخن گفت.
 رشیدیان اظهار داشــت: با آیت ا... علم الهدی که ارتباط 
بسیار خوبی داریم؛ ایشان جدا از شخصیت فردی بسیار 
گرم و مهربانی که دارند؛ به عنوان نماینده معظم و معزز 
ولی فقیه در استان جایگاه ویژه ای دارند و همه ما موظفیم 

به این جایگاه توجه داشته باشیم.
وی افزود: البته باید گفت که ایشان در هیچ عزل و نصبی 
تاکنون حتی یــک بار هم اظهارنظر نکرده و نســبت به 
استانداری و شخص بنده همیشه در خطبه ها و صحبت ها 
تعریــف کرده اند که البتــه ما شایســته آن تعریف هم 
نبوده ایم؛ در مجموع تالش کرده ایم که با علما و روحانیون 
شاخص استان تعامل خوبی داشــته باشیم البته بیش 
از یک سال است که مشــاوری در زمینه امور روحانیون 
نداشــته و هنوز هم نتوانسته ایم کســی را برای این کار 

انتخاب کنیم.

 بیژن نامدار زنگنه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال جوانگرایی بوده 
و قرارداد توتال توســط چند جوان که میانگین سنی آنها 
بین ۳0 سال است منعقد شده گفت: افراد مسن، این تیم 
جوان را برای انعقاد قرارداد توتال مدیریت کردند؛ بنابراین 
اگر می خواهیم صنعت نفت طــی دهه های آینده چابک 
شده و به سمت جلو حرکت کند،باید از جوانان در سطوح 
مدیریتی استفاده شــود. وی با بیان اینکه جوانگرایی یک 
اصل مهم در وزارت نفت اســت، اظهار داشت: مشکالت 
صنعت نفت بســیار زیاد اســت؛ چراکه تاسیسات نفتی 
فرسوده شده اند و اگر مقرر شــده سرمایه گذار خارجی در 
ایران سرمایه گذاری کند، نخستین بخشی که سرمایه گذار 
خارجی تمایل به انجام سرمایه گذاری دارد، بخش صنعت 
نفت است. وزیر پیشنهادی نفت ادامه داد: زمانی که وزارت 
نفت می خواهد قرارداد بزرگی را منعقد کند اگر این قرارداد 
علنی شود؛عده ای نمی گذارند که به سرانجام مطلوب برسد.

زنگنه با بیان اینکه عده زیادی در خارج از کشور نمی خواهند 
که ایران پیشرفت کند، تصریح کرد: عده ای نمی خواهند که 
شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در ایران حضور یابند.

روزنامه الجریده کویت مدعی شــد که برخی منابع ایرانی در گفت وگو 
با این روزنامه اعالم کردند: امروز موضوع دادن منصب مقتدی صدر به 
برادرش مرتضی صدر به عنوان رییس جریان صدری به خصوص پس 
از سفر او به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به 
یکی از اولویت های ایران تبدیل شــده است.این روزنامه نوشت: قبل از 
دیدار مقتدی صدر با محمد بن  سلمان، مقامات ایرانی تالش می کردند 
تا مقتدی صدر را به محور ایران بازگردانند، اما پس از اینکه خواســتار 
فروپاشی الحشد الشعبی شد و طرفداران او برنامه های تلویزیونی وابسته 
به ایران را تهدید کردند، ایرانیان به این نتیجه رسیدند که مقتدی صدر 
از حد خود تجاوز کرده است و زمان آن رسیده تا منصبش را به برادرش 
بدهند.الجریده همچنین نوشــت که این منابع ایرانی اعالم کردند که 
پس از بازگشت مقتدی صدر از عربســتان، ایرانیان دو عملیات ترور را 
به منظور جلوگیری از به وجود آمدن شکاف میان شیعیان عراق خنثی 

کردند و مدارک و اسناد را برای او فرستادند. 

»قاســم االعرجی« وزیر کشــور عراق که گفته بود محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان رسما از وی خواسته اســت، عراق برای کاهش تنش 
ریاض با تهران، میانجیگری کند، در رســانه های عربــی زبان بازتاب 
گسترده ای داشته است. شبکه خبری روسیا الیوم در این باره گزارش 
کرد: قاسم االعرجی، وزیر کشــور عراق در این باره گفته به عربستان 
ســعودی اعالم کرد که اگر آنها به دنبال بهبود روابط با ایران هستند، 
به زائران ایرانی احترام بگذارند و به آنها اجازه زیارت قبرســتان بقیع 
را بدهند.این شــبکه خبری در ادامه آورد: عبدالرضا رحمانی فضلی در 
پاســخ به این گفته مقام عراقی اعالم کرد که این ما نبودیم که روابط 
خود با عربســتان را قطع کردیم. بخش عربی »خبرگزاری اسپوتنیک 
 روســیه«، »شــبکه خبری الجزیره قطر«، »خبرگزاری رسمی آلمان
 )د.پ آ(، روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم«، »شــبکه خبری شیعیان 

عربستان )نبا(، »الیوم السابع« و ... این مطلب را بازنشر داده اند.

يک روزنامه کويتی مدعی شد؛

 ایران مانع ترور مقتدی 
صدر شده است

بازتاب سخنان وزیرکشور 
عراق درباره درخواست 

عربستان

از مدت ها پیش و قبل از معرفی لیست نهایی، گمانه زنی های 
بسیاری درخصوص وزرای پیشنهادی وجود داشت. بیشترین 
بحث و چالش هم به »سهم خواهی« اصالح طلبان از روحانی 
برمی گشــت. موضوعی که انتقاد شدید برخی اصالح طلبان 
از رییس جمهور را به دنبال داشــت؛ آنهایی که معتقد بودند 
روحانی حضور خود در پاستور را مدیون حمایت این جریان 
اســت و حاال باید از اصالح طلبان در کابینه اســتفاده کند. 
رییس جمهور که این روزها به باور برخی سیاســیون، از بدنه 
اصالح طلبی جدا شده و به پوسته اصولگرایی خود بازگشته 
است، تصمیم گرفت زیربار فشارها نرود. فشارهایی که بخشی 
از آن نیز به خط کشیدن روی نام وزیر اصولگرای دولت یازدهم 

یعنی رحمانی فضلی برمی گشت. برخالف انتظارات، رحمانی 
فضلی در لیست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز حضور 
داشت تا صدای بخشی از بدنه اصالح طلب دربیاید. در مقابل 
این انتقادات و اعتراضات، برخی تحلیلگــران متعلق به این 
جریان از جملــه صادق زیباکالم اعتقاد داشــتند اصالحات 
چاره ای جز حمایت از روحانی ندارد و قهر با او چاره ساز نیست. 
در روزهای فشار ، روحانی لیســت نهایی وزرای پیشنهادی 
خود را با یک غایب به مجلس برد. لیست، تقدیم هیئت رییسه 
شد و امروز قرار است رییس جمهور به منظور دفاع از وزرای 
پیشنهادی خود، باردیگر راهی بهارستان شــود. روحانی از 
لیستی دفاع می کند که هم ســهمیه اصولگرایی دارد و هم 

اصالح طلبی)هرچند وزنه اصالح طلبی بــه طور ویژه ای بر 
اصولگرایی می چربد.( بیشتر چهره ها، از میان معاونان وزیر 
در دولت قبل انتخاب شده اند. وزیر علوم هنوز معرفی نشده و 
وزیر زن و اهل سنت هم ندارد. نظرات مثبت و منفی زیادی را 
هم در میان هردو جریان سیاسی کشور به دنبال داشته است. 
برخی ها از جمله الیاس حضرتی تاکید کرده اند که حداقل سه 
وزیر از جمله وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد 
نمی گیرند. از ســوی دیگر اما منتجب نیا از فعاالن سیاسی 
اصالح طلب گفته که احتماال همه وزرای معرفی شــده رای 
اعتماد خواهند گرفت. در حالی که منتجب نیا نظری مثبت 
نسبت به وزرای پیشنهادی دارد،  محمدعلی پورمختار، عضو 
کمیسیون قضائی مجلس گفته است که فضای مجلس نسبت 
 به برخی وزرای پیشــنهادی منفی است. پورمختار می گوید

» جو کلی مجلس نسبت به علی ربیعی، وزیر فعلی رفاه مثبت 
نیســت. عملکرد ربیعی در وزارت رفاه زیر سوال است و اگر 
اسنادی که در مورد ایشان در بحث اعطای وام در زمان فعلی 

صحت داشته باشد، اقدام و رفتار ناپسندی انجام داده اند.«
فاطمه سعیدی از دیگر نمایندگان مجلس و عضو فراکسیون 
امید نیز گفته کــه برخی وزرا از جمله ظریــف و قاضی زاده 
هاشــمی قطعا رای اعتماد می گیرند و این رای اعتماد یک 
مطالبه عمومی اســت.  در مجموع، نظرات متفاوت اســت و 
بســیاری از نمایندگان مجلس، این کابینــه را با معیارهای 
رای دهندگان ســازگار نمی دانند و به نوعی، ترکیب کابینه 
را ترکیب ائتالفی می دانند؛ اما بر خالف نظر این نمایندگان، 
برخی دیگر اعتقاد دارند، کابینه کارآمد است و باید از آن دفاع 
کرد. در این میان، هستند کسانی که می گویند، اگر به گزینه 
اول روحانی رای ندهند، رییس جمهور گزینه ضعیف تری را به 
مجلس معرفی خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است، در دور نخست 
تکلیف وزرا را تعیین کنیم تا بیــش از این به ضرر مردم تمام 
نشود. یکی از این افراد ، پزشکیان، نایب رییس مجلس است که 
می گوید:» اگر ما گزینه اول را حذف کنیم، گزینه ای که بعد 
از این گزینه معرفی می شود، به مراتب ضعیف تر خواهد بود. 
بهتر است در همان دور نخست، به گزینه اول رای دهیم.« از 
امروز ماراتن رای اعتماد آغاز می شود. باید منتظر ماند و دید 
مجلسی که گفته می شود بهترین و بیشترین تعامل را با رییس 
جمهور منتخب داشته و دارد، این بار تا چه اندازه روحانی را 

همراهی خواهد کرد. 

امروز روحانی به مجلس می رود تا از وزرای پیشنهادی خود برای کابینه دوازدهم دفاع کند.  زينب ذاکر

امروز، ريیس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس می رود؛

آغاز ماراتن رای اعتماد

دیدگاهکابینهواکنش

یک دستفروش قمی روز شنبه ، حوالی ساعت ۷ و نیم بعدازظهر 
در محدوده شــاهد غربی )نیروگاه( قم به طرز مشکوکی جان 
باخت. ماموران سد معبر از او خواســته بودند تا وانت میوه اش 
را جابه جا کرده و در این محدوده، توقف نکند، اما در فیلمی که 
در شبکه های مجازی دست به دست می شود، ضمن فریادهای 
مرد دســتفروش و ممانعت ماموران از حرکت او، شیشه وانت 
دستفروش هم به خون زیادی آغشته شده است. درباره مرگ 

او دو روایت نقل می شــود: نخســتین روایت از زبان برادر مرد 
دستفروش اســت. او جلوی دوربین یکی از رسانه ها در جمع 
مردمی که در اعتراض به مرگ بــرادرش تجمع کرده و فریاد 
می زنند، می گوید: »وقتی ماشــین های ســد معبر که در هر 
کدامشان هفت هشت نفر مرد قوی هیکل گردن کلفت نشسته 
بودند، آمدند، قبول کرد که بساطش را جمع کند و برود، اما آنها 
شروع به فحش و ناسزا کردند و او را هل دادند که سرش به شیشه 
وانتش خورد و بعد به سمت پیاده رو رفت که یکباره بیهوش شد 
و وقتی هم به بیمارستان رسید، فوت کرد.« نقل قول دوم از زبان 

حمیدرضا عابدی خرسند، مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم 
است. او با بیان اینکه ماموران تنها به تذکر لسانی اکتفا کرده اند، 
می گوید: ماموران ما آموزش دیده انــد و می دانند که به هیچ 
عنوان حق برخورد با دستفروشــان را ندارند. عابدی خرسند 
درباره علت مرگ دستفروش می گوید که این اتفاق حدود ۳0 تا 
۴0 دقیقه بعد از پایان درگیری ها رخ داده است، یعنی زمانی که 
مرد دستفروش به سمت خانه اش در همان حوالی در تردد بوده، 
ناگهان در  پیاده رو  بیهوش شده و سرش با جدول اصابت می کند، 

حدود یک ساعت  بعد فوت می کند. 

یک مرگ مشکوک  و 2 روایت!

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2211 | August 15,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



فوالدمبارکه زمان توزیع سود 
۷۵۰میلیارد تومانی را اصالح کرد

فوالد مبارکه بزرگ ترین شرکت بازار ســهام ایران از لحاظ سرمایه 
اسمی زمان بندی توزیع سود ۷۵۰ میلیارد تومانی را اصالح کرد.

شرکت فوالد مبارکه در حالی مجمع ســاالنه ۲۸ تیر را با تصویب 
تقسیم سود ۱۰ تومانی هر سهم )از سود ۲۷۷ ریالی هر سهم و معادل 
۲/۷۷هزار میلیارد تومانی( برگزار کرده که زمان بندی توزیع سود 

۷۵۰ میلیارد تومانی را اصالح کرد.
به این ترتیب طبق جدول زمان بندی »فوالد« که منتشــر شده، 
سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری از اول شهریور تا 
پایان سال می توانند با مراجعه به شعب بانک تجارت و ارائه مدارک و 

اعالم کد بورسی، این سود را دریافت کنند.
سود سهامداران حقوقی با کمتر از ۱۰۰ میلیون سهم از ابتدای دی 
ماه و سود سهامداران بیش از ۱۰۰ میلیون سهم نیز از اول تا پایان  

اسفند قابل دریافت خواهد بود.
براساس این گزارش، فوالد مبارکه با سرمایه ۷/۵هزار میلیارد تومانی، 
بزرگ ترین شرکت بازار سهام ایران از لحاظ سرمایه اسمی به شمار 
می رود و اخیرا اولین و عظیم ترین پروژه گندله سازی شرق کشور را 
با سرمایه گذاری ۲/۵هزار میلیارد تومانی و ظرفیت ۵ میلیون تنی 

افتتاح کرده است.

صنعت

اخبار

277 بلیت به ایستگاه زواره اختصاص یافت
مدیرکل راه آهن یزد گفت: با توجه به درخواست های مکرر مردمی شهرستان زواره 
مبنی بر افزایش ظرفیت بلیت قطار به این شهرســتان، تعداد ۲۷۷ بلیت به  صورت 

شبانه روزی به این شهرستان اختصاص یافته است.

مدیر کل راه آهن اصفهان:

اتصال ریلی سه استان به اصفهان 
به زودی انجام می شود

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: به زودی اتصال سه استان 
یزد، کرمان و زاهدان به اصفهان از طریق قطار مسافربری 
انجام می شود. سید رضا سادات حسینی اظهار داشت: باتوجه 
به اینکه راه آهن یکی از محورهای توسعه به شمار می رود، 
راه اندازی قطار مسافربری در مسیر اصفهان- یزد- کرمان-

زاهدان و برعکس، یک ظرفیت مناسب برای رونق و توسعه 
هرچه بیشتر استان های در طول مسیر است. وی بیان داشت: 
بخشی از این مسیر از محورهای مواصالتی پرترافیک باری و 
مسافری در کشور محسوب می شود و جایگاه ویژه این استان 
ها در مرکز و جنوب شرق کشور به عنوان مقاصد گردشگری، 
راه اندازی قطار مســافری در این شریان طالیی را ضروری 
کرده است. مدیر کل راه آهن اصفهان تصریح کرد: با پیگیری 
های انجام شده و در خواست استان های ذی نفع در یکسال 
گذشته زمینه تحقق آرزوی این امر فراهم شده است.وی بیان 
داشت: امیدواریم با استقبال خوب مردم و افزایش ضریب 
اشتغال قطار، زمینه جوابگویی الزم سرمایه گذاری  بخش 
خصوصی  برای تداوم حرکت این قطار و ادامه خدمت رسانی 

در این مسیر ریلی مهیا شود.

کارگران ۱۲۰۰میلیارد تومان 
مالیات پرداخت کردند 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، کارکنان بخش خصوصی در 
سه ماهه نخست سال ۱۲۰۰میلیارد تومان مالیات داده اند و 
این منبع مالیاتی با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رو به رو شده است.
در همین مدت ۱۸هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای 
مالیاتی عاید دولت شده اســت که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با کاهش ۱/6درصدی رو به رو شده است.بر 
این اساس جمع مالیات های مستقیم 9/3هزار میلیارد تومان 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۷/4درصدی 
مواجه شده و همچنین جمع مالیات های غیرمستقیم به 
۸/۸هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل ۵/3درصد افزایش داشــته است. در آمد دولت از 
محل مالیات اشخاص حقوقی 4/۸هزار میلیارد تومان و از 
محل مالیات معوق اشخاص حقوقی دولتی یک هزار میلیارد 
تومان بوده است. میزان مالیات بر درآمد نیز 3/9هزار میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸/۷درصد 
رشد مواجه شده است. درآمد دولت از محل مالیات مشاغل 
آزاد نیز ۱۲۰۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل حدود 3درصد رشد داشته است.

قیمت انواع هدست، هدفون

بازار

SAMSUNG Gear IconX سامسونگ

 7,250,000
ریال

 7,300,000
ریال

سرپرست واحد مهندســی حفاظت از خوردگی شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: نخستین بار طرح پوشش نانو 
کامپوزیت پیشرفته در سه محدوده خط 3۲ اینچ مارون - اصفهان اجرا شد.

رحمت ا... مصباح افزود: این نوع پوشش با دارا بودن خواص مکانیکی باال 
براساس اســتانداردهای IGS016 و ASME PCC2 در کیلومتر 4۱۰ 
خط لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان در محدوده روســتای اصغر 

آباد اجرا شد. 
وی افزود: این پوشش در برابر اشعه های فرابنفش، اثرات گرما و گرد و غبار 
کامال مقاوم  است و هیچ افتی نخواهد داشت. روش جدید عالوه بر استحکام 

باال، از نظر صرفه جویی در هزینه ها نیز اهمیت دارد.
 پیش از این در ایمن سازی خطوط دارای خوردگی، از نیم لوله)هافسل( یا 

پوشش های رزین پلی استر استفاده می شد.

رییس منابع طبیعی کاشان گفت: چنانچه با اجرای پروژه های آبخیزداری 
حداقل 3۰ درصد از این نزوالت جــوی را بتوان در تغذیه منابع زیرزمینی 
دخالت داد، به میزان ۸۱ میلیون متر مکعب آب استحصال شده و از هدر 
رفت آن جلوگیــری کرده ایم و بحران آب در این شهرســتان حل خواهد 
شد. مجید خداپرستان بااشاره به راهکارهای تولید و استحصال آب بیان 
داشت: کاهش نزوالت آب، خشکسالی، بهره برداری زیاد، توسعه شهری، 
افزایش جمعیت و مدیریت نامناسب آب در چند سال اخیر، ازجمله عوامل 

اضمحالل منابع آبی در کاشان به شمار می رود.
وی تصریح کرد: بندهای خاکی، پخش سیالب، بندهای سنگ و مالتی و 
فعالیت های بیولوژیکی، از طرح ها و پروژه های آبخیزداری در سطح کاشان 
است که تا پایان سال 9۵ به میزان 6۰ درصد از این حوزه مورد مطالعه قرار 

گرفته  است.

پوشش نانو کامپوزیت 
پیشرفته در خطوط لوله 

منطقه اصفهان

جذب ۳۰درصد 
روان آب های دشت کاشان 

بحران آب را حل می کند

بــرای واریز کردن وجــه هم چنین 
سیاوش 
پاک سرشت

مراحلی طی می شد و غالبا بانک ها 
یکی از مــکان های شــلوغ عمومی 
بودند.گذر زمان این امکان را به مردم داد تا بتوانند در کوتاه 
ترین زمان ممکن و ساده ترین حالت، امور روزانه خود را طی 
کنند.یکی از فرآیندهای روزانه که دستخوش تغییر و تحول 

شد، امور بانکی بود.
بانک ها یکــی از مهم ترین  مکان هایی هســتند که روزانه 
افراد بســیاری به واســطه آنها امور اقتصادی و مالی خود را 
حل می کنند.به این جهت نیاز بود تا برخی از رسوم قدیمی 
تبدیل به فناوری های جدید شــود.بانکداری الکترونیکی 
یکی از مهم تریــن تغییرات نظام بانکی بــود که در دو دهه 
اخیر به ســرعت اجرا شده اســت. به طور خالصه می توان 
گفت کــه در نظام بانکی جدید،مشــتری نیــاز چندانی به 
 مراجعه به بانک و ایســتادن در صفوف طوالنی ندارد بلکه 
می تواند بســیاری از کارهای بانکی خــود را به روش های 
 مختلــف ماننــد اینترنــت و دســتگاه هــای خودپرداز

 انجام دهد.
دســتگاه های خود پــرداز بانکی بــه ســرعت در بانک ها 

قرار گرفتند و امروزه نمــی توان بانکی را یافــت که از این 
دستگاه بی بهره باشــد. به نظر نمی آید این دستگاه ها نیاز 
به معرفی داشته باشــند؛ چرا که قطعا با آن برخورد داشته 
و از خدماتش باخبرید. دســتگاه های خودپــرداز که غالبا 
عضو شــبکه شتاب بانکی کشــور هم هســتند، با دریافت 
 کارت های عضو شــتاب خدمات متنوعی را ارائه می دهند.
در جدیدترین آمار منتشــر شــده از بانک مرکزی، مقدار 
کارت های عابر بانک به حدی رســیده اســت که می توان 
گفت هر ایرانی ۵ کارت بانکــی دارد. به گفته بانک مرکزی، 
بانک ها تاکنون 4۱۲ میلیون و 6۵۱هزار و ۱6۱کارت صادر 
کرده اند که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج کارت است.

کارت های عابر بانک با هدف حذف تدریجی پول نقد از جیب 
شهروندان، وارد بازار و سبب شــدند تا جیب های برآمده از 
پول کم کم خالی شود و در نتیجه مواردی چون سرقت پول 
و جیب بری کاهش یابد. مشخص است که ربودن کارت های 
عابربانک بدون رمز سودچندانی برای سارقان ندارد و حتی 
دستگیری سارقانی که به وسیله کارت های عابر بانک اقدام 
به دریافت پول می کنند، بســیار ســاده تر از دســتگیری 
سارقان وجوه نقد است.هر چند کارت های عابر بانک دارای 

سقف برداشت هستند ولی حضور این کارت ها سبب شد تا 
خدمات دهی بانک ها در پرداخت وجوه نقد به مشــتریان به 
کمترین حد ممکن برسد. امنیت دستگاه های عابر بانک از 
دیگر مزایای آن است. پول پرداختی دچار مشکل نمی شود 
و مشــتری در امن ترین حالت ممکن می تواند شــخصا به 
اموربانکی خود رسیدگی کند. کارت های عابر بانک نه فقط 
در باجه های بانکی ،که در کلیه امور مالی و اقتصادی جانشین 
پول نقد شدند. امروزه اگر به فروشگاهی مراجعه کنید، شاهد 
آن هستید که بسیاری از خریدها به واسطه کارت های عابر 
بانک انجام می شود و عدم تبادل پول تا حد زیادی کار را برای 
خریدار و فروشنده آسان ساخته است. حضور این کارت ها 
ازنظر روان شناسی نیز تاثیر جالب توجهی داشته است. اگر 
به شــما مبلغی بدهند و بگویند تا زمان معین دارایی شما 
همین قدر اســت، حتما در خرج آن مبلغ وسواس زیادی به 

خرج می دهید!
به طور خالصه کسانی که با دسته های پول به خرید می روند 
قدرت بیشــتری بر کنترل مقدار خرید خود دارند؛ چرا که 
شاهد آن هستند که پول معین آنها در حال تمام شدن است 
و باید از خرید دست بکشند. کارت های عابر بانک این مشکل 
روانی را نیز حل نموده است! این کارت ها معموال به حساب 
پس انداز شخص وصل هستند و در صورت پر بودن حساب، 
مشــکلی برای پرداخت ندارند. صاحب کارت نیز به چشم 
خود مبلغــی را پرداخت نمی کنــد و در واقع جیبش خالی 
نمی شود؛ در نتیجه با خیال راحت تر، مبلغ بیشتری را خرج 

می کند. وفور دستگاه های 
کارت خوان ایــن امکان را 
به فروشــنده می دهد که 
اســیر چانه زنی مشتری 
نشود و مبلغ مورد نظر خود 
را دریافت کند. همچنین 
خریدهــای عابربانکــی 
پول را به جــای صندوق 
مغازه، به حســاب صاحب 
مغازه ارجــاع می دهد که 
مکانی امن تر و مناسب تر 
به حســاب می آید.حضور 
کارت های عابر بانک یکی 
از روش های آسان سازی 
امور بانکی اســت.هر چند 
این خدمــت بانکی جدید 
نیز دچار خطاســت ولی 
مزایای آن به حدی اســت 

که دســتگاه های کارت خوان و عابر بانک ها  را به بیشترین 
تعداد رسانده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با بیان اینکه حدود ۸4 هزار واحد صنعتی کوچک در کشور 
وجود دارد، تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از این واحدها کامال تعطیل 
شده اند. غالمرضا سلیمانی با بیان اینکه یکی از مشکالت صنایع 
کوچک بازیابی و یافتن مشتری اســت، گفت: یکی از راهکارهای 

موجود برای رفع این مشکل، توجه به امر صادرات است.
وی بااشــاره به مشتری های ســه گانه بنگاه های کوچک افزود: 
بنگاه های بزرگ، بنگاه های کوچک و در نهایت مصرف کنندگان، 

ازجمله مشتری بنگاه های کوچک هستند.
به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران، کره جنوبی و ترکیه دارای بنگاه های کوچک زیادی 
هستند که البته تعریف این دو کشور در موضوع بنگاه های کوچک 
با ما فرق دارد. وی افــزود: بنگاه های ما همــه می خواهند خود 
صادرکننده باشند درحالی که این بازار نیازمند مدیریت صحیح 
است، زیرا هجوم صادرکنندگان به کشوری مانند عراق، خود نوعی 
ضدبازار و مخرب به حساب می آید. سلیمانی با بیان اینکه در حال 
حاضر ۱۰ هزار بنگاه کوچک در کشور داریم که از ظرفیت صادرات 
باالیی برخوردارند، گفت: ظرفیت این بنگاه ها باید شناسایی و در 

مرحله بعد جهت دهی شوند؛ اینکه چه کاالیی و به کدام کشور باید 
صادر شود نیازمند مدیریت است. به گفته وی، 6۱ کنسرسیوم و ۵۱ 
مدیریت صادرات به ثبت رسیده که قرار است صادرات و بازاریابی 
محصوالت را تسهیل کنند. وی با یادآوری اینکه عمر کنسرسیوم ها 
برای رسیدن به بازدهی نهایی، سه دوره  ۵ ساله است، تاکید کرد: 
متاسفانه ما هنوز شرکت هایی داریم که حاضر به آموزش نیستند و 
می خواهند همه کارها را به صورت فردی انجام دهند؛ این شرکت ها 

با این فردگرایی موجب هدر رفت پول و مواد اولیه می شوند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:

تعطیلی ۱۵ درصد صنایع کوچک و متوسط در کشور

سکه تمام بهار آزادی
11،880،300 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3،750،000  ریالربع سکه

2،251،000 ریالسکه یک گرمی

1،184،730 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

وقتی جیب های برآمده از پول، کم کم خالی می شود؛

هر ایرانی؛ 5 کارت بانکی

معاون توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان با اشــاره به کاهش صادرات طالی اســتان از ۱۲ 
تن به 3۰۰الی4۰۰ کیلوگرم، گفت: ایــن مقدار صادرات 
زیبنده اصفهان نیست و متاسفانه در اثر دستورالعمل های 
نادرست بانک مرکزی، این رقم هم اکنون به مقدار ناچیزی 

رسیده است.
 محمد مجیری بــا بیان اینکه باید مشــکالت صنف طال و 
جواهر با پیگیری اتحادیه ها از مسیر درست و قانونی انجام 
گیرد، اظهار داشــت: به اعتقاد بنده هم در قانون و هم در 
اجرای آن نقص هســت، ولی ظرفیت خوبی برای رفع آن 
وجود دارد که اعضای این صنف مانند اعضای صنایع دیگر 

از آن استفاده نمی کنند.
وی »ستاد تســهیل و رفع موانع تولید« و »شورای بخش 
خصوصی و دولتی« را از مراکز مورد توجه در حل مشکالت 
تولید دانست و افزود: خیلی کمتر دیده ام که مباحث تولید 

در صنف طال در این دو مرکز اعالم شود.
وی، استان اصفهان را قطب طالی کشور دانست و ادامه داد: 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان جزو اتحادیه های خوب اتاق 
اصناف این شهر بوده که هم در حوزه توزیع و فروش و هم 
در حوزه صادرات و همچنین در بحث ماشین سازی حضور 

پررنگی دارد.
مجیری با اشــاره به افت صادرات طال و جواهر این استان 

گفت: اوج صــادرات  اصفهان در ســال 9۲ ، ۷۰۰میلیون 
دالر بود که متاســفانه در اثر دســتورالعمل های نادرست 
 بانک مرکزی این رقم هم اکنون به مقدار ناچیزی رســیده 

است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان با بیان لزوم اصالح روند صادراتی 
مصنوعات طال، خاطرنشــان کرد: هدف گذاری ما در سال 
اقتصاد مقاومتی در صــادرات غیرنفتی اســتان اصفهان، 
۲میلیارد دالر است که نسبت به ســال 9۵ که صادرات ما 
۱/۲میلیارد دالر بود، این گپ قیمتی بین این اعداد می تواند 

با یک کاال پر شود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان از 
آغاز واردات گوشت به اصفهان خبر داد و گفت: با واردات 

گوشت از التهاب بازار کاسته شده است.
عبدالرضا آقاجانی کردآبادی درباره وضعیت حال حاضر 
بازار گوشت اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر گوشت 

قرمز به میزان موردنیاز در بازار اصفهان موجود است.
وی افزود: واردات گوشــت به اصفهــان، آغاز و مقداری 
گوشت از کشورهای ارمنستان و قرقیزستان وارد اصفهان 
شده است که در همین راســتا تاحدودی از التهاب بازار 

کاسته و شدت عود قیمت ها  کم شده است.
نایب رییــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت قرمز 
اصفهان بــا بیــان اینکه امــروز ثبــات نرخ بــه بازار 
گوشت بازگشــته اســت، گفت: چندی پیش وضعیت 
بازار به گونــه ای بود کــه به عنــوان مثال امــروز هر 
کیلوگرم گوشــت را 3۸ هــزار تومان، فــردا 39 هزار 
 تومــان و دو روز بعــد 4۰ هــزار تومــان می خریدیم

  ولــی بــا واردات گوشــت، از التهــاب بازار کاســته 
شده است.

وی درباره ســالمت گوشــت های وارداتــی گفت: این 
گوشت ها در کشور مبدأ کشتار شــده و در دمای پایین 
نگهداری و ســپس وارد کشور می شــود، بعد از واردات 
نیز سالمت این گوشــت ها از طرف دامپزشکی و مرکز 

بهداشت بررسی و آزمایش و سپس توزیع می شود.
آقاجانی با اشاره به قیمت  این نوع گوشت در بازار اصفهان 
گفت: گوشــت ارمنستان گوشــت بره درجه یک است 
که 3۰هزار و 3۰۰ تومان به فروشــنده فروخته شده و 
فروشنده نیز این گوشت را 3۲ هزار تومان توزیع می کند.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان 
درباره قیمت های کنونی بازار گوشــت بیــان کرد:  هر 
کیلوگرم گوشت گوساله 3۸ هزار تومان، گوشت گوسفند 
درجه یــک 39 تا 4۰ هزار تومان، گوشــت گوســفند 
 درجه دو ۲۷ هزار تومان و گوشــت گاو 3۵ هزار تومان

 فروخته می شود.

آغاز واردات گوشت ارمنستانی به اصفهان؛

کاهش التهاب بازار گوشت 

خبر

معاون توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

کاهش صادرات طالی اصفهان از ۱۲ تن به ۴۰۰ کیلو

اصناف

MASTER Tech HP-100 مستر

 1,200,000
ریال

 1,230,000
ریال

MASTER Tech HS-105G مستر

 1,350,000
ریال

 1,600,000
ریال

اگر سه دهه قبل به کسی می گفتید که با وارد کردن کارت کوچکی داخل یک دستگاه و با انتخاب مبلغ 
می توان بدون مهر و امضا پول دریافت کرد، قطعا به شما می خندید.دریافت پول در گذشته یک عمل 
زمان بر بود. انواع دفترچه های کاغذی حساب در دست مردم بود و برای دریافت کمترین مبلغ ممکن هم، باید 

به بانک مراجعه می شد تا مبلغ دریافتی در چند قسمت ثبت شود.

در جدیدترین 
آمار منتشر شده 
از بانک مرکزی، 
مقدار کارت های 

عابر بانک به حدی 
رسیده است که 

می توان گفت هر 
ایرانی 5 کارت 

بانکی دارد
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جشنواره ادبی »رقص سقوط« برگزار می شود
سید ابراهیم حسینی، مدیر ویژه برنامه های شهری، از برگزاری جشنواره ادبی »رقص سقوط« 
با محوریت اشعار طنز از ســوی مدیریت ویژه برنامه های شهری سازمان فرهنگی تفریحی 

خبر داد.

در شهر

به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ مدیر میراث فرهنگی لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در مسیر راه باستانی اصفهان به خوزستان و در مکان »گردنه 
رخ« کتیبه سنگی قرار دارد که در دوران صفوی بر فراز تپه 

ایی در منطقه »گردنه رخ«حک شده است.
بهشــاد حســینی تصریح کرد: این کتیبه متعلق به دوران 
سلطنت شــاه عباس صفوی که بر روی تخته سنگی بزرگ 

حک شده در شهرستان لنجان ودر نزدیکی روستای کلیشاد 
رخ در استان اصفهان واقع شده است.

وی ادامــه داد: با توجــه به پیگیــری های متعــدد انجام 
شــده، این کتیبه پس از آنکه توســط افرادی از جای خود 
خارج شــده و قصد داشتند آن را به اســتان همجوار انتقال 
دهند، مرمت و ســپس در جای خــود تثبیــت گردید، تا 
 به عنوان یــک اثــر تاریخی در شهرســتان لنجــان باقی

 بماند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خبر داد:

 حمایت از آثار غیرشعاری 
با موضوع شهیدحججی

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی که 
در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره 
دل نوشته ای را برای شهید محســن حججی از شهدای مدافع حرم 
قرائت کرد، درباره احتمال تولید اثری با موضوع این شهید گفت: من 
آن دل نوشته را در مراسم اختتامیه جشــنواره تئاتر سوره و در مقابل 
هنرمندان تئاتر قرائت کردم تا انگیزه ای باشد برای هنرمندان این عرصه 
در جهت تولید اثر یا آثاری با موضوع شهید حججی و شهدای مدافع 
حرم. هنرمندان تئاتر بسیار دغدغه مند بوده و نسبت به پیرامون خود و 

اتفاقاتی که رخ می دهد بی تفاوت نیستند.
کوروش زارعی یادآور شد: ما در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 
در بیست و پنجمین دوره جشنواره تئاتر سوره، از تولید ۲ اثر با موضوع 
مدافعان حرم حمایت کردیم که نمایش »از پشت شیشه ها« بیشترین 
جوایز جشــنواره را نیز از آن خود کرد. قرار است این ۲ اثر نمایشی در 
تاالر مهر حوزه هنری نیز اجرا داشته باشــند که البته به دلیل بسته 
شدن جدول اجراهای نمایشی حوزه در سال جاری، اجرای این آثار در 
فروردین و اردیبهشت سال آینده انجام خواهد شد. مدیر مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری در پایان تاکید کرد: اگر هنرمندی بخواهد اثری 
باکیفیت و غیرشعاری با موضوع شهید محسن حججی تولید کند، مرکز 

هنرهای نمایشی حوزه هنری از آن اثر حمایت خواهد کرد.

هنرهای نمایشی

رییس خانه کودک خبر داد:

اجرای نمایش»سوگلی و آب« 
از فرداتا3 شهریور

رییس خانــه کودک گفــت: نمایش ســوگلی و آب به 
کارگردانی زهــرا طباطبایی با محوریــت آب و محیط 

زیست تهیه شده که در خانه کودک به اجرا در می آید.
نفیسه حبیب الهی اظهار داشت: این نمایش به نویسندگی 
»محمدرضا آریان فر« و آهنگسازی »جواد رضایی«، از 
سوی دفتر تخصصی کودک سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان و با همکاری گروه هنری هیوا، از فردا 
تا ۳ شهریورماه ساعت ۱۹ در پارک خانه کودک واقع در 
بوستان ملت، حدفاصل سی و ســه پل و پل آذر به روی 
صحنه مــی رود. وی افزود: بیش از ۱۰ نفــر از کودکان 
آموزش دیده در گروه هنرهای نمایشــی خانه کودک، 
برای اولین بار نمایش »سوگلی و آب« را اجرا می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای هماهنگی و رزرو 
بلیت این نمایش و همچنین کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند با شماره ۳۶۲۷۵۰۴۰ )خانه کودک( یا شماره 

۰۹۱۳۶۳۰۹۸۴۸ تماس حاصل کنند.

 مسئول تبلیغ و آموزش های کاربردی 
حوزه علمیه اصفهان:

دوره آموزشی مبلغین طرح 
امین مدارس شروع شد

حجت االسالم حجت قربانی گفت: طرح امین در مدارس 
از شش سال قبل فعالیت خود را با حضور مبلغان فعال و با 

انگیزه حوزه علمیه اصفهان آغاز کرده است.
وی با اشاره به ارتباط نزدیک مبلغان حوزه علمیه اصفهان 
با دانش آموزان، اولیــا و کادر مدارس تصریح کرد: عمده 
فعالیت مبلغان در این خصوص، به برقراری ارتباط با این 

سه عنصر مهم محدود می شود.
مســئول تبلیغ و آموزش های کاربــردی حوزه علمیه 
اصفهان بیان داشــت: رفع شــبهات و پیگیری مباحث 
تربیتی و دینی دانش آموزان، مهم ترین شاخصه مبلغان 
طرح امین در مدارس اســت. وی با تاکید بر برنامه های 
مختلف طرح امین در مدارس افزود: یک دوره آموزشی 
۷۵ساعته برای مبلغان خواهر و برادر از اواسط مرداد ماه 
به مدت سه هفته در مرکز آموزش های کاربردی حوزه 
علمیه اصفهان برگزار می شــود. حجت االسالم قربانی 
در ادامه افزود: این دوره ها هر روز از ساعت ۸ تا ۱۲ برای 
مبلغان باحضور اساتید مختلف، کار آزموده و متخصص 
در حوزه خود با ســر فصل های آموزشــی طراحی شده 

برگزار می شود.

اینستاگردی

جای علی معلم خالی بود!
بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی و یکی از  برگزیدگان هفدهمین 
دوره جشن حافظ که برای سریال »عاشقانه«  تندیس دریافت کرد، 
با انتشار تصویری از خود در صفحه اینستاگرامش تندیس حافظ را 

به هواداران خود تقدیم کرد.
هومن سیدی نوشت:

»تندیس حافظ نازنین رو تقدیم می کنم به همه هوادارن نازنیم« 
جای همه بچه های عاشــقانه رو صحنه خالی بود... تبریک به همه 

برندگان. علی معلم، جات خالی و روحت شاد!

به همین بهانه »ایمنا«  به ســراغ تعدادی از اهالی فرهنگ و 
هنر شهر اصفهان در عرصه های مختلف رفته است تا از نظرات 
آنها درباره انتخاب وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ایده ها و 

انتظاراتشان از او مطلع شود.
صاحب یکی از معتبرترین کتاب فروشی های اصفهان درباره 
انتظار خود از وزیــر فرهنگ و ارشاداســالمی گفت: اولین 
درخواست من حذف سانسور کتاب است و امیدوارم مسئولین 
و متولیــان حوزه کتاب در کشــور ما نیز مانند کشــورهای 

پیشــرفته دنیا، به نویسنده، مترجم، ناشــر و کتاب فروش با 
چشم اعتماد نگاه کنند.

محمد زاهدی افزود: پیش فــرض این آدم ها خالفکاری افراد 
نباشد و کارشان صرفا زمانی که شاکی دارد یا مشکلی برایش 
ایجاد می شود، لغو مجوز باشــد یا با سانسور مواجه شود؛ نه 
اینکه هر کتاب قبل از آنکه متولد شود به زیر تیغ سانسور برود؛ 
سانسورهای مختلف سلیقه ای روی برنامه ریزی، چارچوب یا 

هر چیز دیگری.

وی که سال هاســت کتاب فروشــی »زمان« را بــه یکی از 
شناخته شده ترین کتاب فروشی ها در اصفهان تبدیل کرده، 
تصریح کرد: اگر به متولیان فرهنگ توجه بیشتری شود تمام 
مشکالت حوزه کتاب مرتفع خواهد شد؛ ازجمله اینکه سرانه 
کتاب خوانی افزایش می یابد، مشکل تعطیل شدن مراکز نشر 
و ورشکست شدن ناشران حل می شود و این توجه قطعا نتایج 

بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت.
زاهدی بر مشکل سانسور کتاب تاکید کرد و گفت: مهم ترین 
مشکلی که سانسور کتاب ایجاد می کند بی اعتمادی مخاطب 

است که بسیار نگران کننده است.
وی ادامه داد: من روزانه ده ها مشــتری دارم و باوجود اینکه 
چاپ دهم بســیاری از کتاب های مورد درخواســت آنها با 
چاپ نخست شان تفاوتی نداشته، بازهم به دنبال چاپ های 
 قدیمی هســتند؛ چراکه تصور می کنند کتاب ها سانســور 

شده اند.
این فروشــنده کتاب تاکید کرد: حتی خود این موضوع که 
درباره کتــاب اداره ممیزی وجود دارد ســبب بی اعتمادی 
بین خوانندگان کتاب شــده و باعث شده است افرادی نیز از 
این موضوع سوءاستفاده کنند و بازار سیاه برای کتاب شکل 
بگیرد و درنتیجه این افراد چاپ هایی از کتاب ها را به صورت 
بی کیفیت و تقلبی تحت عنوان کتاب هــای قبل از انقالب و 

بدون سانسور، چاپ و به بازار عرضه می کنند.
محمد زاهدی گفت: مشــکالت حوزه کتــاب زمانی مرتفع 
می شود که اعتماد در بین مردم ایجاد شود و مهم ترین بخش 
ایجاد اعتماد این است که متولیان فرهنگ کشور ازجمله وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و رییس خانه کتاب و همه افرادی 
که مســئولیت های کالن کشــوری در حوزه کتاب را عهده 
دار هستند، به مولف، نویسنده، ناشر و کتاب فروش با چشم 

اعتماد نگاه کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از مهم ترین منصب های وزارت در کشور ماست، به همین جهت هم 
هست که این منصب همواره با حساسیتی ویژه همراه بوده و هر دوره در زمان انتخاب مسئولی برای تکیه 

زدن بر آن، نگرانی هایی را در میان اهالی فرهنگ و هنر کشور ایجاد می کند.

به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ مدیر میراث فرهنگی لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در مسیر راه باستانی اصفهان به خوزستان و در مکان »گردنه 
رخ« کتیبه سنگی قرار دارد که در دوران صفوی بر فراز تپه 

ایی در منطقه »گردنه رخ«حک شده است.
بهشــاد حســینی تصریح کرد: این کتیبه متعلق به دوران 
سلطنت شــاه عباس صفوی که بر روی تخته سنگی بزرگ 

حک شده در شهرستان لنجان ودر نزدیکی روستای کلیشاد 
رخ در استان اصفهان واقع شده است.

وی ادامــه داد: با توجــه به پیگیــری های متعــدد انجام 
شــده، این کتیبه پس از آنکه توســط افرادی از جای خود 
خارج شــده و قصد داشتند آن را به اســتان همجوار انتقال 
دهند، مرمت و ســپس در جای خــود تثبیــت گردید، تا 
 به عنوان یــک اثــر تاریخی در شهرســتان لنجــان باقی

دو اجرای متفاوت موسیقی در این هفته در اصفهان به روی  بماند.
صحنه می رود که در نوع خود برای عالقه مندان به موسیقی 

جالب توجه است.
برنامه با هنرمندی دو تن از هنرمندان موســیقی کشورمان 
برگزارخواهد شد. در این برنامه که با عنوان»هنر بداهه نوازی 
موسیقی ایرانی« ۲۶ مرداد ســاعت۲۱ در سالن سوره حوزه 
هنری واقــع در خیابان آمادگاه برگزار خواهد شــد، کامیار 
فانیان به نوازندگی سه تار، دوتار و تنبور و سجاد منصوری به 

نوازندگی سازهای کوبه ای می پردازند.
عالقه مندان به شــرکت در این بداهه نوازی می توانند برای 
تهیه بلیت به صورت حضوری به ســالن ســوره، مراجعه یا 
 جهت رزرو بلیت با شماره ۰۳۱۳۲۲۴۰۱۱۵ تماس حاصل 

کنند.
گروه موســیقی ســپند دومین برنامه موســیقی این هفته 
اصفهان را اجرا خواهد کرد، ۲۷مرداد در دو سانس ۱۹ و ۲۱ 
گروه موسیقی سپند به سرپرستی، آهنگسازی و نوازندگی 

تار توسط محمود شیرویه، نوازندگی کمانچه توسط یوسف 
خورشیدی، نوازندگی تار توسط محسن اعظمیان، نوازندگی 
سنتور با هنرمندی محمد شریفی، نوازندگی عود توسط علی 
براتی، نوازندگی کمانچه آلتو به  وسیله امین زراسوند، تمبک 
توسط فرزاد ضیایی و خوانندگی محمدرضا داوطلب برنامه 

اجرا خواهند کرد.
این برنامه در هنرســرای خورشــید واقع در اتوبان شــهید 
چمران، جنــب شــهرداری منطقــه ۷ برگزار می شــود؛ 
عالقه مندان برای تهیه بلیت این کنسرت می توانند به سایت 
navayemehr.ir، مراجعــه و به تهیه بلیــت اینترنتی با 

قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان اقدام کنند.

انتظارات اهالی فرهنگ و هنر اصفهان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

سانسور کتاب، باعث بی اعتمادی مخاطب می شود

مزایده
5/435 اجرای احکام شعبه 3 مدنی در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960244 
ج/3 از ســید مرتضی طباطبایی جبلی و علیه ها: ســید جعفر ملک و ملوک و سید 
مصطفی همگی طباطبایی جبلی برخواســته دستور فروش شش دانگ ملک مشاع 
به شــماره ثبتی 1305/3 و 1305/5 واقع در بخش 5 اصفهان به نشــانی اصفهان 
خیابان وحید چهار راه مارنان پالک 240 شــهرداری مزایده در روز چهارشنبه مورخ 
96/6/22 ساعت 9 صبح در محل برگزاری این اجرا واقع در خیابان نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اصفهان طبقه زیرزمین اجرای احکام 3 مدنی برگزار نماید لذا طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به محل ضمن بازدید و با تودیع 
10 درصد قیمت پایه کار کارشناسی فل المجلس در مزایده شرکت نمایند باالترین 
پیشنهاد دهنده قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک: یک منزل مسکونی با 
اضافه یک مغازه تجاری جمعا دارای 345/46 متر مربع عرصه و حدود 225 متر مربع 
اعیانی در یک طبقه با دیوارهای خشت و گلی و سقف تیرچوبی و در درب های چوبی 
و کف موزائیک با قدمتی حدود 50 سال ساخت دارای اشتراکات آب و برق و گاز دو 
خط تلفن و توصیع آنکه خواهان فرم رضایــت نامه محضری مبنی بر واگذای مغازه 
تجاری که مساحت آن حدود 10 متر مربع می باشد بر همسایه شمالی آقای مصطفی 
کبرائی و گرفتن همین مقدار زمین از ملک ایشان به شماره ثبتی 1305/2 به منظور 
اصالح راه ورودی ملکشــان ارائه نمود. و با توجه به این راه ورودی جدید که حدود 
3 متر عرض می شــود و موقعیت ملک و پتانسیل ارتفاعی در مورد ساخت آن که دو 
طبقه بر روی پیلوت  می باشد و موقعیت زمین و شرایط عرصه و تقاضا و جمیع  عوامل 
موثر در آن اثرش هرمترمربع از ملک فوق الذکر چهل و هفت میلیون ریال و ارزش 
کل ملک شانزده میلیارد و دویست و سی و شــش میلیون و هشتصد و بیست هزار 
ریال برآورد می گردد ضمنا ملک در تصرف خواهان می باشــد و متن دقیق رضایت 
نامه به شرح ذیل می باشد در خصوص اصالح و تعریض راه پالک ثبتی 1305/3 و 
1305/5 رضایت کامل خود را مبنی بر واگذاری حدود 10 متر مربع از ضلع جنوب و 
پالک مزبور بدون هیچ گونه ارعائی مطابق نقشه امضا شده ضمیمه اعالم میدارم و 
در خصوص احداث پالک جنوبی در حد چهار طبقه روی هم کف بدون رعایت عقب 
نشــینی و شکســتگی از نظر ارتفاع رضایت کامل دارم و در خصوص اصالح ابعاد 
پالک ثبتی 1305/3- 1305/5 رضایت خود را مبنی بر واگذاری حدود 10 مترمربع 
از ضلع شمال پالک مذبور بدون هیچ گونه ارعائی مطابق نقشه امضا شده و ضمیمه 
 اعالم میدارد. م الف: 14335 شــعبه ســوم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان 

)423 کلمه، 4 کادر(
مزایده

5/436 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرای کالسه 961640/ج اول له محمدرضا زارعی و علیه حسین 
ســجاد مبنی بر مطالبه مبلغ 3/492/448/310 ریال بابت محکوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ سه شنبه 96/6/21 ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 1/04234 حبه 
از شش دانگ پالک ثبتی 4835/3 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان سی و سه 
پل، هتل پل، ابتدای بلوار آیینه خانه جنب هتل پارک و سوئیت که اکنون در تصرف 
محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه  و از اموال بازدید و با سپردن 10% قیمت 
پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 217129021008 در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مورد نظر به صورت 
قسمتی از هتل بوده که دارای مالکین متعدد مشاعی و در حال حاضر به صورت هتل 
استفاده می شود این ملک به پالک ثبتی 4835/3 به مقدار 678/8 مترمربع کاربری 
گردشگری و پذیرایی و تفریحی دارد و سهم آقای حسین سجاد 5 درصد است و ارزش 
شش دانگ پالک مذکور 241/241/000/000 ریال و ارزش 1/04234 حبه مشاع 
ازآن  3/492/448/210 ریال میباشد که مورد مزایده است. م الف: 14369 شعبه اول 

اجرای احکام مدنی اصفهان )254 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/497 شــماره: 951169 به موجب رای شــماره 9609976793701280 تاریخ 
96/2/24 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی الری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ده 
میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه و هفت 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 95/9/24 لغایت 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له مجید حبیبی دره ساری فرزند محمد به نشانی 
اصفهان خ کاوه ملک شهر خ آزادگان انتهای خ آزادگان کوچه ابوالفضل سمت راست 
درب دوم. و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:14380 شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/498 شــماره: 951168 به موجب رای شــماره 9609976793701285 تاریخ 
96/2/24 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمدرضا شیرمحمدی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پانصد و ده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/24 
لغایت اجرای حکم نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان مجید حبیبی دره ساری 
فرزند محمد به نشانی اصفهان خ کاوه ملک شهر خ آزادگان انتهای خ آزادگان کوچه 
ابوالفضل سمت راست درب دوم. و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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:14379 
 شعبه هفتم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/499 شماره: 951227 ش 7 به موجب رای شماره 9609976793700533 تاریخ 
96/1/27 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی حیدری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد 
و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان محمد سده هیان عاشق آبادی با وکالت احمدرضا حاتمیان فرزند یداله 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبه روی پل میر ساختمان مرداس طبقه 4 
واحد9. و پرداخت نیم عشر 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، صریحًا اعالم نماید. م الف:14368 شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/500 شماره: 347/95 به موجب رای شماره 584 تاریخ 95/6/7 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی ساعی 
فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست 

میلیون )120/000/000( ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و هفتصد و پنج 
هزار ریال )1/705/000(  بابت اصل هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 91/2/31 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمدحسن 
رزمخواه  فرزند رسول شــغل کارمند به نشــانی خ الله خ اوحدی بن بست احسان 
پالک 51. صادر و اعالم می نماید و پرداخت نیم عشــر حــق االجرا در حق دولت. 
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 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:14365 شــعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()199 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/511 شــماره صادره : 1396/42/400992 - 1396/5/18 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه دو طبقه پالک شماره 4786/397 مجزی شده از اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سیف اله کریمی 
فرزند نعمت اله 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 دوشنبه مورخ 96/06/20 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: 15757 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)150 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/543 در خصوص پرونده کالسه 241/96 ش 2 خواهان مسعود عسکر زاده فرزند 
محمدرضا نشانی اردستان شهرک کاوه  کاوه 1 پ 17 منزل پدری درخواستی مبنی 
بر انتقال ســند به طرفیت احمدرضا واثقی خوندابی فرزند حبیب به نشانی مجهول 
المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 96/7/18 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده بــا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
پشت دادگستری اردستان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
 شــود. م الف: 207 شعبه دوم شــورای حل اختالف اردســتان )مجتمع شماره دو(

)119 کلمه، یک کادر(
تبصره 3 ماده 120

5/558 شــماره: 96006581401690 - 96/5/21 آقای غالمعباس تنهائی اعالم 
نموده که سند مالکیت 48958 پالک شماره 79/56 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 468 دفتر 212 ذیل ثبت شــماره 22644 متعلق به 
مورث او آقای قدم علی تنهائی نزد مهدی تنهائی می باشد و چون اخطار به نامبرده 
شده و تسلیم ننموده اســت لذا مراتب طبق تبصره 3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم 
به این اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم اعتراض موجه ســند مالکیت 
وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. م الف: 4558 اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر )132 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/560 مرجع رسیدگی: شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعدازظهر روز دوشــنبه مورخه 1396/7/3 
مشخصات خواهان: ســکینه مجیدی فرزند باقر به نشــانی خمینی شهر جوی آباد 

روبروی بانک صادرات که پرویز ساعی روبروی مسجد امام زمان پ 14. مشخصات 
خوانده: ابراهیم محمدی فرزند علی اکبر خواســته و بهای آن: پرداخت نفقه معوقه 
دالیل خواهان: رونوشت سند ازدواج گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
 گردد.م الف: 4553 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/561 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رســیدگی ســاعت 6/20 بعدازظهر روز شــنبه مورخه 
1396/7/22 مشخصات خواهان: نوراله هاشــم زاده فرزند محمد به نشانی خمینی 
شهر بلوار اشرفی اصفهانی  کاشی پرسپولیس مشــخصات خواندگان:1- سلیمان 
کریمی فرزند محمدصدیق 2- محمدرضا نصراصفهانی فرزند تقی خواسته و بهای 
آن:مطالبه یک فقره چک به مبلغ ســی و یک میلیون ریال دالیل خواهان: چک و 
عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4557 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

 )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

5 شــماره درخواســت: 9610460364900012 شــماره پرونــده:  /563
940998513110812 شماره بایگانی شــعبه: 941234 آگهی ابالغ به آقای رضا 
حمودی عقابی فرزند فاضل به اتهام ترک انفاق زوجه از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 941234  د 30 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امرکیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد در ضمن هزینه نشرآگهی از طرف دادگستری پرداخت 
میگردد.م الف: 14298 شعبه 30 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )مجتمع2( )129 کلمه، یک کادر(
ابالغ

5 شــماره درخواســت: 9610460364900013 شــماره پرونــده:  /564
9609980364900664 شــماره بایگانی شــعبه: 960674 آگهی ابالغ به آقای 
محمد قزوینی زاده فرزند محمد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 960674  د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری  مراتب به 
نامبردگان ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 30 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقــدام قانونی معمول 
خواهد شد در ضمن هزینه نشرآگهی از طرف دادگســتری پرداخت میگردد.م الف: 
 14297 شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع2( 

)137 کلمه، دو کادر(
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ویژه 

علم پژوهی

بهبود زخم در کسری از ثانیه
محققان دانشگاه اوهایوی آمریکا با بهره جویی از فناوری نانو، دستگاهی ساختند که تنها با 
یک تماس با بافت آسیب دیده و در کسری از ثانیه قادر خواهد بود زخم های بدن را التیام 
دهد. این دستگاه می تواند جان بسیاری از انسان های که زخمی می شوند را نجات دهد.

 یادگیری در خواب
 از نظریه تا واقعیت

نتایج یک بررســی جدید تایید می کند که انسان ها 
می توانند در حین خواب از طریق استفاده از گوشی و 

شنیدن، برخی مطالب آنها را فرابگیرند.
 Pierre به نقل از دیجیتال ترندز، محققان دانشــگاه
et Marie Curie در پاریس می گویند حافظه انسان 
قادر به ثبت و یادگیری اطالعاتی است که از طریق حس 
شنوایی در زمان خواب دریافت می کند؛البته این امر 

در مراحل خاصی از خواب اتفاق می افتد.
این پژوهشگران در جریان یک آزمایش، افراد در حال 
خواب را در معــرض اصواتی با فرکانــس های فراوان 
با شــدت برابر قرار دادند. الگوی تن ایــن اصوات نیز 
متناوب بود. آنان سپس از طریق تحلیل واکنش های 
رفتاری و ثبت فعالیت های الکتریکی مغز ثابت کردند 
که افراد مورد آزمایش الگوهای اصوات پخش شده را 

یاد گرفته اند.
این اتفاق در مقطعی از خواب اتفاق افتاد که سوژه های 
آزمایش بدن و چشمانشان را حرکت می دادند، بیشتر 

خواب می دیدند و ســریع تر نفس می کشیدند؛ البته 
یادگیری در جریان عمیق تر شدن خواب و همزمان با 

کاهش فعالیت عضله ها نیز رخ داد.
اما مشــکل اصلی این اســت که وقتی خــواب کامال 
عمیق می شــود، روندی معکوس اتفاق می افتد و فرد 
 آنچه را که در مراحل ابتدایی خواب آموخته فراموش 
می کند.  بنابراین شرط حفظ دانسته های زمان خواب 
این است که فرد قبل از عمیق شدن خوابش، بیدار شود. 
چالش دیگر این است که تالش برای وادار کردن مغز 
به یادگیری در زمان خواب ممکن است هم بر کیفیت 
خواب تاثیر منفی بگذارد و هــم پیامدهای نامطلوبی 
برای مغز انسان داشت باشــد؛ بنابراین هنوز مشخص 

نیست هزینه های این کار مقرون به صرفه  باشد.
 دانشمندان فعال قصد دارند از این شیوه استفاده های 
محدودی به عمل آورند و به عنــوان مثال از آن صرفا 
برای ارسال سیگنال هایی به مغز افراد سیگاری برای 

متنفرشدن از سیگارکشیدن استفاده کنند.

 روبات در بازی رایانه ای 
رقبای انسانی را شکست داد

یک شــرکت تحقیقات هوش مصنوعی، روباتی ساخت که در بازی 
رایانه ای رقبای انســانی خود را شکســت داد. این پیروزی هوش 
مصنوعی برای بســیاری از کارشناســان حوزه بازی های رایانه ای 
شگفت انگیز است زیرا روبات ها معموال در مقایسه با انسان، بازیکنان 

کم هوش تری به حساب می آیند.
درهرحال این برنامه به Open AI تعلق دارد که  یک شرکت تحت 
حمایت الون ماسک است و درباره هوش مصنوعی تحقیق می کند.  
این شرکت ادعا می کند وظیفه اش توســعه و گسترش مسئوالنه 

هوش مصنوعی است.
»Open AI «برای آزمایش برخی مصارف بی خطر هوش مصنوعی 

به یک روبات بازی» Dota۲ « را آموخت.
 این بازی درحقیقت یک جنگ چندنفره آنالین اســت. گروه های 
مختلف بازیکنان با اســتفاده از شــخصیت هایی قدرتمند به نام 
»قهرمان« با یکدیگر رقابت می کنند. این بازی زمانی تمام می شود 

که یکی از گروه ها بتواند قلعه ای را در قلمرو گروه دیگر فتح کند.
 گرگ بروکمن، یکی از موسسان این شرکت در این باره می گوید:  
روبات ما به طور خودکار بازی را انجام می دهد. به عبارت دیگر به طور 
تصادفی و بدون هیچ دانش قبلی بازی را آغاز می کند و در برابر کپی 

خود بازی می کند. درحقیقت همیشه یک رقیب مشابه دارد.
هنگام آماده ســازی، محققان  به این روبات آموختند تا زمانی که 
ماهرترین بازیکن Dota۲ شود، به بازی ادامه دهد. سپس این روبات 
در مســابقات جهانی این بازی رایانه ای مورد آزمایش قرار گرفت. 
Dota۲ معموال با گروه هایی ۵ نفره اســت، اما برگزارکنندگان آن 
برای مسابقه روبات ها اجازه افزایش تعداد بازیکن دادند. این روبات 

توانست قهرمان بازی Dota۲ را شکست دهد.

جزئیات تازه درباره نسخه جدید 
»اندروید«

گزارش های رســیده حاکی از آن است که گوگل به زودی از نسخه 
جدید اندروید رونمایی خواهد کرد. بر اساس گزارش های دریافتی، 
 شــمارش معکوس برای رونمایی از نســخه جدید اندروید به نام 
»Android O« شروع شــده و به احتمال زیاد این سیستم عامل 
جدید در روز ۲1 آگوست رونمایی می شــود، البته هنوز نمی توان 
به قطعیت درباره نسخه جدید اندروید صحبت کرد؛ اما پیش بینی 
می شود که Android O روی تلفن همراه جدید گوگل نصب شود. 
گفته می شود نام اندروید O نیز از پدیده»خورشید گرفتگی« که در 
روز ۲1 آگوست رخ می دهد گرفته شده است. جزئیات بیشتری در 

خصوص ویژگی های Android O منتشر نشده است.

فناورانه

هزینه های اضافه بــر مصرف معمول کاربــران اپراتورهای 
همراه، از اتفاقاتی اســت که گاهی رخ می دهــد و اغلب با 
پرس وجو درباره  این هزینه ها مشــخص می شــود که علت 
هزینه  نامتعارف قبوض مشــترکان دائمی و یا کسر شارژ از 
مشترکان اعتباری، به دلیل ناآگاهی آنها از قابلیت های جدید 

تلفن همراهشان اتفاق افتاده است.
به گزارش اقتصاد آنالین؛ مدتی پیش برخی مشترکان شاهد 

بودند که هزینه ای در بخش پیامک خود دریافت می کردند، 
بدون اینکه پیامکی ارسال کنند و یا میزان ارسال پیامکشان 
در اندازه هزینه  ذکرشــده باشــد. بدین ترتیب مشترکان 
اعتباری تلفن همراه با کسر شــارژ مواجه شده و مشترکان 
دائمی نیز هزینه باالی پیامک در قبوض خود را شاهد بودند.

با پیگیری های اپراتورها و شکایات مشــترکان در آن زمان 
  Facetime یا  iMassage اعالم شد که قابلیت هایی مانند

در گوشــی های آیفون، علت این هزینه های اضافه اســت و 
کاربران شــاکی نیز همان کاربران محصوالت اپل هستند. 
برای فعال کــردن این قابلیت ها به تایید اپل نیاز اســت که 
 با ارســال و دریافت پیامک به نزدیک ترین سرور اپل انجام

 می شود.
با فعال شدن این قابلیت ها، شــماره  کاربر در دیتابیس های 
اپل ثبت می شــود و این امکانات برای خط تلفن همراهش 
فعال می شود، اما فعال کردن این قابلیت ها با استفاده از هر 
سه اپراتور فعال در کشــور ما غیرممکن است. زیرا در حالی 
که آیفون سعی می کند بارها این درخواست را ارسال کرده 
تا جوابی دریافت کند، دریافت پیامک از نزدیک ترین سرور 

اپل مسدود شده است.
به همین دلیل با هر بار خاموش و روشــن کردن گوشــی یا 
ارسال درخواست فعال کردن این دو قابلیت، گوشی سوالی 
مبنی بر ارســال پیامکی که احتماال هزینــه ای در بر دارد، 
نمایش می دهد. این پیام تا زمانی که کاربر درخواســتش را 

لغو کند، به صورت تکرار ارسال می شود.
 ،Ok تعداد زیادی از کاربران نیز بی تفاوت با انتخاب گزینه 
تاییدیه  ارســال را می دهند که موجب ارسال پیامک و کسر 
هزینه از آنها می شود. هزینه های زیاد این پیام ها نیز به این 

دلیل بین المللی بودن آنهاست.
به دستور رگوالتوری، برای اطالع رســانی در این زمینه در 
جهت جلوگیری از هزینه اضافی، اپراتــور اول باز هم اقدام 
به ارســال این هشــدار کرده است که: »مشــترک گرامی! 
نرم افزارهای facetime و imessage  در گوشــی های 
آیفون، هنگام فعال ســازی به صورت خودکار و بدون اطالع 
مشترک پیامک هایی را به مقاصد بین الملل ارسال می کنند 
 که منجر بــه افزایش هزینه صورتحســاب تلفــن خواهد 

شد.«
البته امکان فعــال کردن ایــن قابلیت هــا از طریق ایمیل 
وجود دارد که اتفاقا در ایران هم کاربــرد دارد و می توان از 
آنها بهره مند شــد. با تغییر اپل آی دی یــا غیرفعال کردن 
سرویس های iMassage و Facetime ، مشکل برطرف 
شــده و بدین ترتیب از پرداخت هزینه  اضافــه جلوگیری 

می شود.

اگر گوشی تان شارژ می خورد، بخوانید

استفاده از سرویس های iMassage یا Facetime محصوالت شرکت اپل، به دلیل مسدود بودن دریافت 
پیامک از این شرکت می تواند موجب افزایش هزینه  قبوض یا کسر شارژ شود. تغییر اپل آی دی یا غیرفعال 

کردن این سرویس ها می تواند از پرداخت هزینه  اضافه جلوگیری کند.

اگر شما هم در انتظار گلکســی نوت ۸ مانده اید، باید بدانید 
که احتماال موبایل سامســونگ زودتر از آنچه تصور می شد، 
به بازار عرضه می شــود. معموال فاصله ای چند هفته ای میان 
زمان معرفی و عرضه موبایل های سامسونگ وجود دارد ولی 
 Reddit در »Best Buy« حاال یکی از کارمندان فروشگاه
خبر داده که نوت ۸ دســت کم در آمریکا با فاصله زمانی تنها 
یک روز از معرفی، عرضه خواهد شد. همانگونه که قبال هم به 
شکل رسمی گزارش شده، موبایل سامسونگ در ۲۴ آگوست  
در مراسم Unpacked معرفی می شود. در صورتی که خبر 

این عرضه زودهنگام درست باشــد، تقریبا 1۰ روز با رسیدن 
گلکسی نوت ۸ به فروشگاه های آمریکایی فاصله باقی است و 
سامسونگ معموال با سرعت زیادی موبایل های پرچمدار خود 

را به سایر نقاط جهان می رساند.
 سامسونگ ایران هم چند سالی است که به عرضه موبایل های 
پرچمدار در کشورمان سرعت بخشیده، اما همانگونه که ذکر 
شد، معموال چند هفته طول می کشد تا سامسونگ موبایل های 
جدیدش را وارد بازارهای جهانی کند ولی شاید این بار داستان 
متفاوت باشد و با نگاهی به اتفاقاتی که برای نسل قبلی همین 

موبایل افتاد، شــرکت کره ای بخواهد نــوت ۸ را با فاصله ای 
 اندک از معرفی، به دست کاربر برساند تا زودتر نشان دهد که
  توانســته مشــکالت ایــن ســری از موبایل هایــش را

 برطرف کند.

سامسونگ و عرضه زودهنگام گلکسی  نوت 8 پس از معرفی؟

مفاد آرا
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
5/555 برابرآراء صــادره هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضي محرزگرديده اســت لذامشــخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصلــه 15 روزدرروزنامه هاي زاينــده رودواصفهان 
امروزچاپ وآگهي ميشودتادرصورتي كه اشخاصي نسبت به صدورسندمالكيت متقاضيان 
اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وطرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك 
شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 4654 فرعي از3 اصلي موغان

1-راي شــماره 139660302008002109 -  22 / 04 / 96 - نصرت مهديان ماراني 
فرزند عبدالحسين ششــدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزي ازپالك 4654 فرعي از3 

اصلي موغان به مساحت ششدانگ 83 / 140 مترمربع 
سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  08 / 6 / 96

م الف 444
مفا آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي

5/591 برابرآراء صــادره هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضي محرزگرديده اســت لذامشــخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت بــه فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينــده رود و اصفهان 
امروزچاپ اصفهان آگهي ميشودتادرصورتي كه اشــخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 886 و 887 و 1 / 887  ) كه به 13935 تبديل شده ( فرعي از2 اصلي فضل آباد 

1-راي شــماره 139660302008002277 -  31 / 04 / 96 - زهراخجســته فرزنــد 
محمدحسن ششدانگ يكباب مغازه مفروزي ازپالك 886 و 887 و 1 / 887  ) كه به 13935 

تبديل شده ( فرعي از2 اصلي فضل آباد به مساحت 33 / 97 مترمربع
سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 6 / 96

م الف 436
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610460363400010 درخواســت:  شــماره   5 /565
9509980363401236 شــماره بايگانی شــعبه: 951249 آگهی ابــالغ به حميدرضا 
شريفی نظر به اينكه حميدرضا شريفی به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی و توهين حسب 
شكايت اصغر جزينی فرزند حسين از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 951249 د 15 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
است بدين وســيله در اجرای ماده 15 قانون آيين دادرسی دادگاه های  عمومی و انقالب 
در امور كيفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهی در شعبه 
15 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. ضمنا هزينه نشرآگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف: 14293 شعبه 15 دادياری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع4( )148 كلمه، 2 كادر(

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610460362100005 درخواســت:  شــماره   5 /566
9609980362100485 شماره بايگانی شعبه: 960493 آگهی ابالغ به سادات حسينی 
فرزند سيد حسين نظر به اينكه خانم سادات حسينی فرزند سيد حسين به اتهام توهين و 
تهديد حسب شكايت آقای رضا تركان از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 960493 د 2 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
است بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب به نامبرده از اين 
طريق اطالع داده می شود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهی در شعبه 2 
دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شماره 4 كهندژ( جهت پاسخگويی 
به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی 
دادسرا تصميم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. ضمنا هزينه نشرآگهی به عهده دادگستری 
می باشد. م الف: 14292 شعبه 2 دادياری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع4( )154 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/567 شماره ابالغنامه: 9610100351404818 شماره پرونده: 9509980351400302 
شماره بايگانی شعبه: 950339 خواهان سعيد تكلو دادخواستی به طرفيت خوانده محبوبه 
پورسينا، حميد صفوی و زينت صفوی و حسين صفوی و مهری صفوی و مجيد پورسينا 
و مصطفی پورســينا و مهين پورسينا و سعيده پورســينا و مرتضی پورسينا و رباب مانی و 
هوشنگ حيدری و حسن پورســينا و احمد صفوی و عفت پورسينا و عيسی قلی دانشمند 
و محمود پورســينا و مجيد صفوی به خواســته اعتراض ثالث اصلی تقديم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به كالسه 9509980351400302 
ثبت گرديده پس از انجام كارشناســی، جهت مالحظه نظر كارشناسی.به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی ظرف مدت يك هفته  و 
اطالع از مفاد نظريه كارشناسی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد. 
 م الــف: 14387 شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

)212 كلمه، 2 كادر(
ابالغ

5/568 شماره نامه: 9610110360100410 شــماره پرونده: 9609980360100056 
شماره بايگانی شعبه: 960058 نظر به اينكه متهم كامران كوهستانی فرزند محمدعلی 
به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی با كارد از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 960058 
ب 22 حسب شكايت خانم زهرا خاكســار بلداجی تحت تعقيب هستند و ابالغ احضاريه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكــن نگرديده بدين وســيله در اجرای ماده 
174 قانــون آيين دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در اموركيفــری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهی در شــعبه 22 بازپرســی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان جهت پاســخگويی به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت 
عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 
 14319 شعبه 22 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع2(

 )132 كلمه، 1 كادر(
تبادل لوايح

5/569 شــماره: 794/95 ش 6 در خصوص پرونده تجديدنظرخواهی محمدرضا امامی 
به طرفيت تجديدنظــر خوانده مهتاب كريمی بــه دادنامــه 9509976793601300 
مــورخ 95/7/12 مطروحه در پرونده كالســه 80/95 شــعبه 6 شــورای حل اختالف 
اصفهان در خيابــان ارباب خطاب بــه تجديدنطر خوانده مهتاب كريمــی جهت تبادل 
و ارائه اليحه دفاعيه ظــرف مهلت 10 روز از تاريخ نشــر آگهی اقــدام فرمائيد. م الف: 
 14326 شعبه ششــم شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره يك(

)67 كلمه، يك كادر(
ابالغ

5/570 شماره نامه: 9610110360100413 شــماره پرونده: 9409980360101367 
شماره بايگانی شعبه: 941444 نظر به اينكه متهم فرشته بلبل نواز به اتهام تصرف عدوانی 

از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 941444  ب 22 حسب شكايت خيراله و رحمت اله 
شبانيان تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده بدين وسيله در اجرای ماده 174 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امركيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهی در شعبه 22 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. 
در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 
الف: 14316 شعبه 22 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع2( 

)127 كلمه، يك كادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/582 نظر به اينكه خواهان حامد محبوبی با وكالت فاطمه منعميان دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفيت احسان شيرغانی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بيدگل 
واقع در خيابان نواب صفوی تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه سوم به كالسه 3/15/96 
ثبت و برای تاريخ پنج شنبه 96/07/13 ساعت 11 صبح وقت رسيدگی تعيين گرديده واز 
آنجاييكه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد كه در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسيدگی جهت 
دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم آن به دفتر شورا مراجعه نمايد. انتشار اين آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور، شورا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد.م الف: 5/2/96/359 عباسعلی دهقانی- رييس شورای حل اختالف شعبه سوم آران و 

بيدگل)151 كلمه، دو كادر(
حصر وراثت

5/583 آقای ابوالفضل علی آبادی دارای  شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به كالسه 
213 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
غالمرضا علی آبادی به شناسنامه 4554 در تاريخ 96/05/06 اقامتگاه دايمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به عذرا خانم حقوقی بيدگلی فرزند 
اسماعيل به شماره شناسنامه 431 به عنوان زوجه، خانم مهين علی آبادی فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 124 به عنوان دختر، آقای حسين علی آبادی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 2 به عنوان پسر، آقای جواد علی آبادی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 225 
به عنوان پسر، آقای ابوالفضل علی آبادی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 30 به عنوان 
پسر، مرحوم دارای همسر، يك دختر و سه پسر می باشد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شود. م الف: 5/2/95/366 رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف 

آران و بيدگل)184 كلمه، دو كادر(
فقدان سند مالكيت

5/584 شــماره صادره: 1396/09/401096 - 1396/5/18 نظر به اينكه سند مالكيت 
ششدانگ پالك شماره 526 فرعی از يك اصلی كه در صفحه 504 دفتر 31 بنام سهراب 
اقبالی ثبت و سند صادر و تسليم گرديده سپس مع الواســطه و به موجب سند 89100 - 
73/11/25 دفتر يك شــهرضا به عبدالمولی موالئی انتقال گرديده اينك نامبرده با ارائه 
درخواست كتبی به شــماره وارده 960903661498376 - 96/4/25 انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی كه امضا شهود آن ذيل شــماره 91800- 96/4/10 گواهی دفترخانه 
4 شهرضا رسيده است مدعی است كه سند مالكيت آن به علت جابجائی/ سرقت/ سهل 
انگاری مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای پالك فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود 
چنانچه كسی مدعی انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مســترد گردد. بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 373 اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا )223 كلمه، دو كادر(
ابالغ رای

5/571 كالسه پرونده: 951396 شماره دادنامه: 9609976793701457- 96/02/31 
مرجع رسيدگی كننده: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد باقر كرباسيان 

فرزند امان اله به نشانی اصفهان مشــتاق دوم خ مهرآباد كوچه 3 دست چپ كوچه اول 
دست راست بن بست اول پالك 9 وكيل: محدرضا مهديان به نشانی اصفهان بلوار آيينه 
خانه جنب مسجد النبی ساختمان آيينه پالك 60 دفتر آقای جعفری قوام آبادی. خوانده: 
حســن مظاهری فرزند مرتضی به نشانی مجهول المكان شــورا با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشــورتی اعضا شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای شــورای حــل اختالف در خصوص دعــوی آقای محمد 
باقر كرباســيان فرزند امان اله با وكالت محمدرضا مهديان به طرفيت حســن مظاهری 
فرزند مرتضی به خواســته مطالبه مبلغ سيزده ميليون و هشــتصد هزار ريال وجه چك 
به شــماره 070822 به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه 
به دادخواســت تقديمی، تصوير مصدق چك و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسيدگی حضور نداشــته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســی مدنی حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ســيزده ميليون و هشــتصد هزار ريال بابت اصل 
خواسته و يكصد و سی و پنج هزار و پانصد تومان بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 93/07/20 
تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
 15923 شــعبه 7 حقوقی  شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)351 كلمه، 4 كادر(
اجرايیه

5/351 شماره اجراييه:961043623000109  شماره پرونده:9609983623100060 
شــماره بايگانی شــعبه:960068 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره 
9610093623100375 و شــماره دادنامه مربوطه 9609973623100251 محكوم 
عليه رســول پورعزيزی نجف آبادی فرزند باقر به نشانی مجهول المكان محكوم است 
 به تعويض پالك و انتقال سند رسمی يك دستگاه اتومبيل اپل آسترا به شماره انتظامی

 194 م 26/ ايران 43 و پرداخت هزينه دادرسی به ميزان 1/680/000 ريال در حق محكوم 
له محمدرضا اميرشفيعی فرزند اكبر به نشــانی استان اصفهان شهرستان اردستان شهر 
زواره خ امام خمينی پالك 62. و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال به عنوان نيم عشــر 
دولتی در حق دولت. ضمنا اجرای احكام مدنی ملزم به رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون 
آيين دادرسی مدنی می باشد. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز كليه اموال خود 
را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدی كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ايرانی يا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذكور و كليه اموالی كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكوميت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم عليه 
از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزيری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكوميت مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به 
نحوی كه باقيمانده اموال برای پرداخت ديون كافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه 
شش يا جزای نقدی معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكوميت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محكم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفی 
كفيل توســط محكوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكوميت 
مالی 1394(. م الف: 206 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردستان 

)425 كلمه، 4 كادر(
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مفادآرا
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بر حسب  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
مبنی  گواهی  ارایه  و  صالحه  دادگاه  به  دادخواست 
موکول  ثبت  اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر 
صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 1 - راي شماره 139460302027014538 مورخ 1394/05/13 
از  صادره   187 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  شاهین  اکرم 
خوراسگان بشماره ملي 1291470905 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6521 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 108/56 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
2 - راي شماره 139560302027004241 مورخ 1395/04/05 
محمود ابراهیم عابدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 165 صادره 
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1291353208 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 6119 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/85  

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3 - راي شماره 139560302027004242 مورخ 1395/04/05 
زهرا مشهدي خوراسگاني فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 
10707 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283808943 در يکدانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6119 پالک  زمین 

168/85  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
4 - راي شماره 139560302027008159 مورخ 1395/06/31 
رضا کرمي باصري فرزند نجاتعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5659826504 ملي  بشماره  کوهپايه 
در  واقع   12611 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   144/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139560302027011416 مورخ 1395/09/14 
حسین محسن پوراژيه فرزند اقاعلي بشماره شناسنامه 56 صادره 
از کوهپايه بشماره ملي 5659790828 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
6 - راي شماره 139560302027012702 مورخ 1395/10/07 
شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني  مالکوچکي  صغرا 
240 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291237291 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6607 و 
6609 و 6610 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/66 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

سیدرضا حسینی نژاد فرزند محمد علی .
مورخ 1395/10/07  7 -راي شماره 139560302027012719 
بتول کورنک بهشتي فرزند مهدي بشماره شناسنامه 3919 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1288287720 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 286 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

144/21 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ 1395/11/06  8 -راي شماره 139560302027014446 
علیرضا لطیفي خوراسگاني فرزند محمود بشماره شناسنامه 518 
ششدانگ  در   1291385681 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6440 
مترمربع.   289/56 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
9 - راي شماره 139560302027014722 مورخ 1395/11/11 
شناسنامه  بشماره  عبدالرضا  فرزند  قهدريجاني  زاده  رفیع  صديقه 
در   1110231555 ملي  بشماره  فالورجان  از  صادره   6157
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
مساحت 181/75  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
10 -راي شماره 139560302027014786 مورخ 1395/11/11 
غالمرضا نخعي فرزند محمدقلي بشماره شناسنامه 105 صادره از 
تیران بشماره ملي 5499347867 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
11 - راي شماره 139560302027014790 مورخ 1395/11/11 
فرنگیس کاظمي فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 552 صادره از 
اهواز بشماره ملي 1753455571 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139560302027015624 مورخ 1395/11/23 
شناسنامه  بشماره  احمدرضا  فرزند  کردآبادي  آقابابائي  حمیدرضا 
1093 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288411545 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15202 اصلي  از  فرعي   5 پالک  زمین 
اصفهان به مساحت 219/96 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
13 - راي شماره 139560302027015627 مورخ 1395/11/23 
علیرضا آقابابائي کردآبادي فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 446 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291473505 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 219/96 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
14 - راي شماره 139560302027016652 مورخ 1395/12/15 
بتول جعفري کیچي ئي  فرزند محمد بشماره شناسنامه 72510 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1282467417 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12611 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/47 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
15 - راي شماره 139560302027016727 مورخ 1395/12/16 
از  صادره   353 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  صباغي  جواد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291384030 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6543 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 99/14 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
16 - راي شماره 139660302027000378 مورخ 1396/01/15 
محبوبه شیخ هرندي فرزند رضا بشماره شناسنامه 1242 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1286521653 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 237 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

197/80 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
17 -  راي شماره 139660302027000539 مورخ 1396/01/19 
ايرج رحمان فرزند پرويز بشماره شناسنامه 276 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291105697 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5  بر روي قسمتي 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 194/10  اصفهان  ثبت 

رسمي.
18 - راي شماره 139660302027000557 مورخ 1396/01/19 
شناسنامه  بشماره  سیدمحمود  فرزند  شهرضا  میرنیام  اصغر  سید 
530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287966799 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

22/34 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
19 - راي شماره 139660302027000595 مورخ 1396/01/20 
سرور توکلي فیض آبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 4 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5659836067 ملي  بشماره  کوهپايه  از 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/07 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
20 -  راي شماره 139660302027000596 مورخ 1396/01/20 
محمدجواد توکلي فیض آبادي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 7 
صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659796087 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/07 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21 - راي شماره 139660302027000646 مورخ 1396/01/21 
از  صادره   1070 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زارعي  هادي 
اصفهان بشماره ملي 1291562788 در 150 سهم مشاع از 400 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  سهم 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
22 - راي شماره 139660302027000649 مورخ 1396/01/21 
نسیمه موذني فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان 
سهم   400 از  مشاع  سهم   50 در   1270307371 ملي  بشماره 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
 400 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
23 - راي شماره 139660302027000652 مورخ 1396/01/21 
از  شناسنامه 13 صادره  بشماره  علي  قاسم  فرزند  خدادادي  رضا 
اصفهان بشماره ملي 1291551867 در 200 سهم مشاع از 400 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  سهم 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
24 - راي شماره 139660302027000654 مورخ 1396/01/21 
صادره   853 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  خاني   حسین 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291560610 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10199 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/60 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
25 - راي شماره 139660302027000655 مورخ 1396/01/21 

وحید خاني کردآبادي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه - صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1271010186 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10199 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/60 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
26 -  راي شماره 139660302027000733 مورخ 1396/01/26 
 351 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  خوراسگاني  اکبريان  اصغر 
ششدانگ  در   1291384014 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
مترمربع.   125/22 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
27 - راي شماره 139660302027001296 مورخ 1396/02/07 
شناسنامه  بشماره  سیدمحمود  فرزند  شهرضا  میرنیام  اصغر  سید 
530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287966799 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12953 اصلي  از 

141/54 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
28 - راي شماره 139660302027001684 مورخ 1396/02/17 
نوروزعلي خیرخواه  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 4393 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1090561083 ملي  بشماره  آباد  نجف  از 
 1.2.3 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  گاوداری 
فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

1508/11 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29 - راي شماره 139660302027001887 مورخ 1396/02/21 
 2 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  آبادي  خاتون  اسماعیلي  اصغر 
ششدانگ  در   1291291393 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9333 
مترمربع.  مساحت 2815/62  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
30 - راي شماره 139660302027002556 مورخ 1396/03/06 
زهرا اکبري بابوکاني فرزند ايت اله بشماره شناسنامه 2381 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283593092 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 68 فرعي از اصلي 
 185/25 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10354

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
31 - راي شماره 139660302027002574 مورخ 1396/03/07 
از  صادره   408 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  ابوالحسني  زهره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291421807 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   7949 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   352/91 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
از مالک رسمي يداهلل دهقانی فرزند  الواسطه بصورت عادي  مع 

اسمعیل .
32 -راي شماره 139660302027002635 مورخ 1396/03/08 
سید حسین میرصفائي ريزي فرزند سید اسد اله بشماره شناسنامه 
416 صادره از لنجان بشماره ملي 1170454216 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1592 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 299/68 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
33 -راي شماره 139660302027002637 مورخ 1396/03/08 
از  صادره   255 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  سلیمیان  خديجه 
لنجان بشماره ملي 1170483933 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1592 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

299/68 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
34 - راي شماره 139660302027002649 مورخ 1396/03/08 
شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  خوراسگاني  آئي  امین  حسن 
در   1283804311 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10244
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 348 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 198/62 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
35 - راي شماره 139660302027002652 مورخ 1396/03/08 
رحمت اله محسني اژيه فرزند علي بشماره شناسنامه 37 صادره 
از کوهپايه بشماره ملي 5659768008 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   11934 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   167/19 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
36 - راي شماره 139660302027002653 مورخ 1396/03/08 
اکبر اخالقي بوزاني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 2 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291413189 ملي  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمین پالک 3 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 175/92 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12547

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37 - راي شماره 139660302027002661 مورخ 1396/03/08 
اکرم شیراني اصفهاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 50679 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1280932414 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
 174/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10353
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

بنیاد مستضعفان .
38 - راي شماره 139660302027002914 مورخ 1396/03/16 
مجید نائیني فرزند محمد علي  بشماره شناسنامه 179 صادره از 
مغازه  يکباب  بشماره ملي 1291506462 در ششدانگ  اصفهان 

احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9390 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 79/56 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
39 - راي شماره 139660302027003106 مورخ 1396/03/21 
سعید صدري کوپائي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 16 صادره 
از کوهپايه بشماره ملي 5659362745 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   13017 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/44 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله فروغی .
40 - راي شماره 139660302027003203 مورخ 1396/03/23 
مرضیه مرديها  فرزند علي بشماره شناسنامه 492 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284515109 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 50 فرعي از اصلي 15191 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 301/66 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
41 -  راي شماره 139660302027003438 مورخ 1396/03/29 
بمانعلي يزدي بوزاني فرزند رمضان بشماره شناسنامه 309 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283654768 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   289/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
42 -  راي شماره 139660302027003439 مورخ 1396/03/29 
شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  خوراسگاني  مهتري  محمدحسین 
103 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291333142 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6250 
مترمربع.   234/12 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
43 - راي شماره 139660302027003465 مورخ 1396/03/29  
عبدالرضا قالبي  فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 0 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1272583805 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 162/27 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کريم و رحیم 

حسینعلی زاده.
44 -  راي شماره 139660302027003519 مورخ 1396/03/30 
شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  جشوقاني  اعرابي  محمدحسن 
از کوهپايه بشماره ملي 5659550584 در ششدانگ  13 صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 
مترمربع.   230/09 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
45 - راي شماره 139660302027003640 مورخ 1396/04/03 
بشماره  محمد  سید  فرزند  آبادي   حسن  فاطمي  جالل  سید 
ملي 5649414361  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 2269 صادره 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/04 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حسن فروغی ابری .
46 - راي شماره 139660302027003642 مورخ 1396/04/03 
از شهرضا  بشماره شناسنامه 7 صادره  يداله  فرزند  عباس ذهبي 
بشماره ملي 1199626971 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   95/42 مساحت  به  اصفهان 

بصورت عادي از مالک رسمي حیدر علی زارعی .
47 - راي شماره 139660302027003648 مورخ 1396/04/03 
اصغر دهقاني راراني فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
انبار   يکباب  ششدانگ  در   1291656901 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 576/60 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
48 - راي شماره 139660302027003655 مورخ 1396/04/03  
شناسنامه 6  بشماره  فرزند غالمحسین  اسفنداراني  امیني  فاطمه 
صادره از جرقويه بشماره ملي 5649828822 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/91 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
49 - راي شماره 139660302027003667 مورخ 1396/04/03 
 218 شناسنامه  بشماره  اله  امین  فرزند  ارداجي  قاسمي  ملیحه 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291382682 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمین  بر روي قسمتي  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه 
پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/70 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
50 -  راي شماره 139660302027003668 مورخ 1396/04/03  
 174 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند  خوراسگاني  گیاهچین  علي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291321403 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمین  بر روي قسمتي  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه 
پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/70 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
51 - راي شماره 139660302027003779 مورخ 1396/04/07 
از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  صفي  ملیحه 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1270390619 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 78 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
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52 - راي شماره 139660302027003780 مورخ 1396/04/07 
بشماره شناسنامه 77  رمضان  فرزند  اسفيدواجاني  جميله شفيعي 
ششدانگ  در   1290185786 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
از قطعه زمين پالک 237  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   61/3

رسمي خانم صديقه مسائلی فرزند حسين .
53 - راي شماره 139660302027004289 مورخ 1396/04/18  
 1 شناسنامه  بشماره  عبدالحميد  فرزند  كجاني  بصيري  محمود 
صادره از اردستان بشماره ملي 1249826543 در يک و نيم دانگ 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  از ششدانگ  مشاع 
در بخش  واقع  اصلي 15190  از  فرعي  زمين پالک 305  قطعه 
5 ثبت اصفهان به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
54 - راي شماره 139660302027004294 مورخ 1396/04/18 
اميد بصيري كجاني فرزند عبدالحميد بشماره شناسنامه 48 صادره 
از اردستان بشماره ملي 1249971950 در يک و نيم دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
55 - راي شماره 139660302027004299 مورخ 1396/04/18 
محمدرضا توسلي فرزند حيدرعلي بشماره شناسنامه 1548 صادره 
از نائين بشماره ملي 1249301459 در يک و نيم دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
56 - راي شماره 139660302027004303 مورخ 1396/04/18 
جواد بصيري كجاني فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 19 صادره 
از نائين بشماره ملي 1249813212 در يک و نيم دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
57 - راي شماره 139660302027004315 مورخ 1396/04/18 
عبدالعباس ناصري پور فرزند مهدي بشماره شناسنامه 114 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1829742248 ملي  بشماره  خرمشهر  از 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  ساختمان 
قطعه زمين پالک 347 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 126/27  اصفهان  ثبت 

رسمي.
58 - راي شماره 139660302027004391 مورخ 1396/04/20  
از  صادره   39 شناسنامه  بشماره  تقي  فرزند  زاده  عباسعلي  بتول 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291332502 ملي  بشماره  اصفهان 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

137 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
59 - راي شماره 139660302027004394 مورخ 1396/04/20 
اصغر مشهدي خوراسگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 89 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291304347 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

137 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
60 - راي شماره 139660302027004459 مورخ 1396/04/21  
علي طالبي اسفنداراني فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 24 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 5649807078 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 283 فرعي از اصلي 
 176/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
61 - راي شماره 139660302027004465 مورخ 1396/04/21 
از  صادره   149 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  آزاد   برومند  بتول 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291309772 ملي  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 170/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5957

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
62 - راي شماره 139660302027004472 مورخ 1396/04/21 
جهانگير رفيعي سندگاني  فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 548 
صادره از لردگان بشماره ملي 6329847754 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8855 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
63 - راي شماره 139660302027004482 مورخ 1396/04/21 
شناسنامه 32261  بشماره  رمضانعلي   فرزند  نفرده سرخي  عفت 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1282252461 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11797 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/30 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
64 - راي شماره 139660302027004486 مورخ 1396/04/21  
اعظم رفيع نژاد  فرزند محمود بشماره شناسنامه 1400 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1284731529 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11548 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   225/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
65 -راي شماره 139660302027004498 مورخ 1396/04/22 
عباس قاسمي ابري  فرزند اكبر بشماره شناسنامه 390 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1291486402 در ششدانگ يکباب خانه 4 
طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12550 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي تاج الملوک بنکدار.
 66 - راي شماره 139660302027004499 مورخ 1396/04/22  
از  صادره   2257 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زماني  ايمان 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1288423179 ملي  بشماره  اصفهان 
فرعي  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي  4 طبقه 
از اصلي 12484 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
67 - راي شماره 139660302027004525 مورخ 1396/04/22 
سيدرسول حسيني فرزند سيد محمد بشماره شناسنامه 766 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1286449987 در ششدانگ يکباب انبار 
در  واقع   15234 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 903/60 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سيدنا 

فرزند نصراله.
68 - راي شماره 139660302027004530 مورخ 1396/04/22 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 62977  فرزند  ليال مزيدي اصفهاني 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1281056138 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/44 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

احمد كردگاری.
69 - راي شماره 139660302027004533 مورخ 1396/04/22 
بشماره  اسماعيل  محمد  فرزند  زيارتگاهي  توكلي  علي  مراد 
در  ملي 1199620191  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 10 صادره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 115/44 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي احمد كردگاری.
70 - راي شماره 139660302027004538 مورخ 1396/04/22  
نصرت جعفري چادگاني  فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 111 
صادره از چادگان بشماره ملي 5759616463 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
 5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   43079 پالک  زمين 
ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
71 - راي شماره 139660302027004543 مورخ 1396/04/22  
صادره   57 شناسنامه  بشماره  درويش  فرزند  تقيان  لطفعلي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5759609051 ملي  بشماره  چادگان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   43079 پالک 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
72 - راي شماره 139660302027004588 مورخ 1396/04/24 
زهرا صلواتي جلواني فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291684808 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 95/16 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
فرزند  جلوانی  صلواتی  براتعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

حسن.
73 - راي شماره 139660302027004607 مورخ 1396/04/25 
ناصر زماني فرزند حسين بشماره شناسنامه 3215 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1293397350 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6111 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 189/86 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
74 - راي شماره 139660302027004611 مورخ 1396/04/25 
از  صادره   30 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  منصوري  اصغر 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5649885761 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   234/70 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
75 - راي شماره 139660302027004625 مورخ 1396/04/25 
رضا يزديان خوابجاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 11 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1291301763 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 118 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

453/33 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76 - راي شماره 139660302027004627 مورخ 1396/04/25 
مرتضي هرمزي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 7960 صادره از 
خانه  يکباب  در ششدانگ  ملي 6569829726  بشماره  الرستان 
در  واقع   12135 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
77 - راي شماره 139660302027004661 مورخ 1396/04/26 
طلعت گنجي اسماعيل ترخاني فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 
دانگ  دو  در   5419407124 ملي  بشماره  مباركه  از  صادره   13
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
در بخش 5  واقع  اصلي 10354  از  فرعي  زمين پالک 45و 44 
ثبت اصفهان به مساحت 241 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
78 - راي شماره 139660302027004662 مورخ 1396/04/26 
حسن قرباني اراضي فرزند شيرمحمد بشماره شناسنامه 7 صادره 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   5419361256 ملي  بشماره  مباركه  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   44 45و  پالک 

اصفهان به مساحت 241 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 79 - راي شماره 139660302027004837 مورخ 1396/04/31  
از  فرزند حسين بشماره شناسنامه 503 صادره  عليرضا سعيدي  
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291411399 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   9570 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 

خريداري  مترمربع.   153/4 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 
طي سند رسمي.

80 - راي شماره 139660302027004970 مورخ 1396/05/03 
بشماره شناسنامه 83 صادره  ابراهيم  فرزند  محمدحسن كيخائي 
از دهاقان بشماره ملي 5129630459 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/53 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 81 - راي شماره 139660302027004988 مورخ 1396/05/03 
رسول كبيري خوراسگانی فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 38 
ششدانگ  در   1291364137 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6466 
مترمربع.   169/36 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
-82 راي شماره 139660302027005023 مورخ 1396/05/04 
جهان روغني ابري فرزند چراغعلي بشماره شناسنامه 15 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291228209 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   12836 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   289/94 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
83 - راي شماره 139660302027005160 مورخ 1396/05/08 
بتول عاصمي اصفهاني فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 348 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1286445817 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 305 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/76 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
84 - راي شماره 139660302027005183 مورخ 1396/05/08 
 25 شناسنامه  بشماره  اكبر  علي  فرزند  هوره  درخشان  بنيامين 
ششدانگ  در   4623294250 ملي  بشماره  كرد  شهر  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 140/54 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11933

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85 -  راي شماره 139660302027005215 مورخ 1396/05/08 
 9 شناسنامه  بشماره  كمال  سيد  فرزند  بزمه  هاشمي  جمال  سيد 
ششدانگ  در   1129757056 ملي  بشماره  فريدونشهر  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 113/5 مترمربع. خريداري 
كشاورز  معصومه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

هفدانی فرزند غالمحسين.
86 - راي شماره 139660302027005219 مورخ 1396/05/08  
زيبا باسره فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 6 صادره از كوهپايه 
بشماره ملي 5659565840 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 
اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي يداله زارعی هفدانی فرزند رحمت اله.
87 -  راي شماره 139660302027005237 مورخ 1396/05/09 
سيد اصغر مکاري پائين دروازه فرزند سيد مهدي بشماره شناسنامه 
سه  در   1281613096 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   51602
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   136

رسمي رحمت اله زارعی هفدانی.
88 - راي شماره 139660302027005240 مورخ 1396/05/09 
 3 شناسنامه  بشماره  رحيم  فرزند  آدرمنابادي  رنجکش  حميده 
دانگ  سه  در   6609524793 ملي  بشماره  آباد  دولت  از  صادره 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

رحمت اله زارعی هفدانی.
89 - راي شماره 139660302027005301 مورخ 1396/05/10 
حسين طالبی اسفندارانی  فرزند يارمحمد بشماره شناسنامه 271 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287793746 در ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 11548  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
مترمربع.   194/35 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
90 - راي شماره 139660302027005585 مورخ 1396/05/16 
ليال وفادار فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 190 صادره از دهاقان 
بشماره ملي 5129660951 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5  بر روي قسمتي 
ثبت اصفهان به مساحت 180/65 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي خديجه امينی فرزند حاج عبدالغفار.

91 - راي شماره 139660302027005604 مورخ 1396/05/17 
از  صادره   16347 شناسنامه  بشماره  اكبر  فرزند  عنايتي  مهدي 
مشاع  دانگ  نيم  و  در سه  ملي 1283865432  بشماره  اصفهان 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  بافندگی  كارگاه  يکباب  ششدانگ  از 
 5 بخش  در  واقع  اصلي 15202  از  فرعي   5 پالک  زمين  قطعه 
ثبت اصفهان به مساحت 247/36 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
فرزند  كردآبادی  غالمی  حسين  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

محمد.
مورخ   139660302027005607 شماره  راي    -  92
شناسنامه  بشماره  رمضانعلي  فرزند  عنايتي  اكبر   1396/05/17
780 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983419 در دو و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب كارگاه بافندگی احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
خريداري مترمربع.   247/36 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

  مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين غالمی كردآبادی
 فرزند محمد.

93 - راي شماره 139660302027005623 مورخ 1396/05/17 
از  صادره   589 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  باطني  محسن 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1286828465 ملي  بشماره  اصفهان 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ 
پالک 1 فرعي از اصلي 12126 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 77/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 
مالک رسمي حسن زندی و عباس رزاقی و ملوک زندی و حاجيه 

خانم احمدی و رضوان منوچهر ) ورثه علی زند آتشبار(.
94 - راي شماره 139660302027005626 مورخ 1396/05/17  
بي بي فاطمه توكلي فرزند عباس بشماره شناسنامه 132 صادره از 
آباده بشماره ملي 2410918123 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي 
از اصلي 12126 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/50 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
حسن زندی و عباس رزاقی و ملوک زندی و حاجيه خانم احمدی 

و رضوان منوچهر ) ورثه علی زند آتشبار(.
مورخ   139660302027005630 شماره  راي   -  95
شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  كالنترنيک  ايرج   1396/05/17
دو  در   1281618551 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   52148
قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بخش  در  واقع  اصلي 12126  از  فرعي   1 زمين پالک  قطعه  از 
مع  خريداري  مترمربع.   77/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5
عباس  و  زندی  حسن  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه 
منوچهر  و رضوان  احمدی  خانم  حاجيه  و  زندی  ملوک  و   رزاقی 

) ورثه علی زند آتشبار(.
96 - راي شماره 139660302027001185 مورخ 1396/02/04 
اكبر بصيري فرزند حسين بشماره شناسنامه 938 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286451701 در سه دانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 11919 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 227/5 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
97 -  راي شماره 139660302027001186 مورخ 1396/02/04 
از  صادره   43083 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  زركوب  زهره 
خانه  يکباب  دانگ  سه  در  ملي 1280856424  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 227/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11919

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 139660302027002060 شماره  اصالحی  -راي   98
فرزند  خوراسگانی  غالمی  محمدحسين   1396/02/26 مورخ 
بشماره  اصفهان  از  صادره   166 شناسنامه  بشماره  اصغرعلي  
و  زمين  قطعه  يکباب  دانگ  سه  در   1291353216 ملي 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  احداثي  بناي 
 163/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5207
در  كه  ميباشد  رسمي.صحيح  سند  طي  خريداري  مترمربع. 
شماره139560302027008774مورخ1395/07/13به  رای 

 اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027002061 شماره  اصالحی  راي   -  99
بشماره  احمد  فرزند  خوراسگاني  چنگاني  زهره   1396/02/26
شناسنامه 239 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284104982 در 
روي  بر  احداثي  احداثي  بناي  و  زمين  قطعه  يکباب  دانگ  سه 
ثبت   5 بخش  در  واقع   5207 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
اصفهان به مساحت 163/26 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
شماره139560302027008776 رای  در  كه  باشد  می   صحيح 

مورخ1395/07/13به اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027002508 شماره  اصالحی  راي   -  100
1396/03/06 محمدرضا خدائی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 
صادره از محالت بشماره ملي 0569877350 در ششدانگ يکباب 
در  واقع  زمين پالک 18  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 175/25 مترمربع. خريداري 
طي سند رسمي.صحيح می باشد كه در رای شماره139460302

027025672مورخ1394/10/19به اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027005029 شماره  اصالحی  راي   -  101
بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني  ساساني  مهدي   1396/05/04
شناسنامه 659 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291443800 در 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 6530 - 6531 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
باشد  می  رسمي.صحيح  سند  طي  خريداري  مترمربع.   133/35
شماره139560302027015668مورخ1395/11/24  رای  در  كه 

به اشتباه ثبت شده بود
مورخ   139660302027005229 شماره  اصالحی  راي   -  102
بشماره  رحيم  فرزند  خياداني  رحيمي  پريزاد    1396/05/09
شناسنامه 13507 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283836823 
در ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 7849 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 279/10 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.صحيح 
شماره139660302027000541مورخ رای  در  كه  باشد   می 

1396/01/19به اشتباه ثبت شده بود
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/08

هاديزاده رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
م الف: 15926
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اخباريادداشت

محیط زيست

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی اصفهان گفت: گام دوم سرشماری 
اتباع بدون مدرک یا دارای مدرک تاریخ گذشته، از ۱۷ مرداد تا ۱۰ شهریور ماه 

امسال در دفاتر کفالت اجرا می شود.
مهدی سلیمانی پیرامون اجرای طرح سرشماری اتباع بدون مدرک یا مدرک 
تاریخ گذشته اظهار داشت: این طرح از بهمن ماه سال گذشته در 2 گام آغاز شده 

و درحال انجام است.
وی با بیان اینکه گام نخست که از بهمن سال گذشته انجام شد چند گروه را در 
برمی گرفت، افزود: این گروه ها عبارت اند از: دانش آموزان اتباع بدون مدرک در 
مدارس کشور، زنان ایرانی که با مهاجران افغانستانی بدون مدرک ازدواج کرده 
و دارای فرزند بودند، افرادی که یک نفر از خانواده آنها مدرک داشــت و دیگر 
افراد بدون مدرک )برای مثال خانمی که مدرک داشت اما همسر و فرزندانش 

نداشتند(. گروه آخر هم افراد دارای گذرنامه خانواری بود.

ورود خودروهای 
کاربراتوری به محدوده 

زوج و فرد ممنوع

اجرای گام دوم 
سرشماری اتباع خارجی 
بدون مدرک در اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: طرح ممنوعیت ورود 
خودروهای کاربراتوری به محدوده زوج و فرد اجرایی می شود. محمدعلی طرفه 
اظهار داشــت: با توجه به اینکه طرح ممنوعیت ورود خودروهای کاربراتوری 
به محدوده زوج و فرد در اولین فرصت اجرایی خواهد شــد، باید ضمن تامین 
زیرساخت های موجود، اطالع رسانی کامل به شهروندان صورت پذیرد. معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان درباره اصالح و تکمیل ورودی و 
خروجی ورزشگاه نقش جهان و بهبود عبور و مرور در زمان برگزاری مسابقات، 
تصمیمات الزم را اتخاذ کرد. وی همچنیــن درخصوص موارد ایمنی و اصالح 
مسیرهای منتهی الیه کنار گذر غرب اصفهان جهت بهره برداری فاز سوم این 
آزادراه در شهرستان مبارکه، تصمیم گیری و دستورات الزم را صادر کرد. طرفه در 
ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت موتورسیکلت سواران اظهار داشت: 
باید این موضوع برای بررسی بیشتر در دستور کار آینده شورای ترافیک قرار گیرد.

اعزام ۳۰ هزار 
دانش آموز اصفهانی 

به اردوهای بسیج 
دانش آموزی

رییس سازمان بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: ۳۰ هزار دانش آموز در قالب طرح های یک روزه و ۱۰ روزه در اردوهای بسیج دانش آموزی استان اصفهان شرکت کرده اند.
محمد ادیب اظهار داشــت: هدف اصلی از برگزاری این اردوها محرومیت زدایی و آموزش برخی از حرفه ها همچون تعمیر نیمکت های مدارس، نقاشی دیوارهای مدارس، 
برداشت محصوالت کشاورزی و... است. وی پیرامون طرح های مختلف اردوهای دانش آموزی افزود: اردوهای دانش آموزی در قالب طرح های گوناگون یک روزه و ۱۰ روزه 

برگزار شده و داوطلبان با شرکت در این اردوها به انجام اموری که به آنها محول می شود می پردازند.
رییس سازمان بسیج دانشجویی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در طرح ۱۰ روزه یاوران والیت، آموزش نیروهای کارآمد برای کمک به تشکیالت بسیج مدارس را دنبال 
می کنیم. وی گفت: دانش آموزان رغبت زیادی برای شرکت در این اردوها دارند، به گونه ای که میزان تقاضا بیشتر از سهمیه بسیج برای ارائه خدمات است و این درحالی است 

که سازمان بسیج تمام هزینه های این اردوها را تقبل می کند.

دوره »آمــوزش جامــع مدیریت نویــن درمــان زخم و 
پانســمان های مدرن« با هدف به روز رسانی آموزش های 
تخصصی مرتبط بــا فناوری های نوین پانســمان و درمان 
 زخم، از  شــهریور ماه در جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان

 برگزار می شود.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: به هنگام سازی و به روزرســانی آموزش به ویژه 
آموزش های تخصصی همسو با فناوری های نوین پانسمانی 
و درمانی مراقبت و درمان زخم، موجب تسریع در بهبودی 

بیمار و کوتاه شدن زمان اقامت و بستری می شود.
احمد مکاری افزود: در همین راســتا جهاد دانشگاهی، به 
برگزاری اولین دوره آموزشی »جامع مدیریت نوین درمان 
زخم و پانســمان نوین« ویژه پرســنل کادر درمان به ویژه 
پرستاران، پیراپزشــکان، کارشناسان زخم و پزشکان اقدام 

کرده است.
وی اضافه کرد: این دوره در 25 ساعت تئوری و عملی تدوین 
شده که به صورت کارگاه های تئوری و عملی، اجرا و بخش 

عملی در کلینیک برگزار می شود.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: آشنایی 
با روش پانسمان های نوین انواع زخم ها و ارتقای سطح دانش 
و عملکرد گروه پرستاری و پیراپزشکی، از جمله دیگر اهداف 
این دوره بوده و شــرکت کنندگان در دوره، با سرفصل های 

فیزیوپاتولوژی پوست، مدیریت زخم های وریدی، آموزش 
وکیوم تراپی، زخم ســوختگی، مراحل ارزیابی بهبود زخم، 
 ،NPWT مگوتراپی، زخم دیابتی، مدیریت فیستول، آموزش
مدیریت زخم های شریانی، پانســمان های آنتی باکتریال 
در مدیریت زخــم، مدیریت اســتئومیلیت، تروما، کارگاه 
عملی بخیه و دبریدمان، کارگاه عملی مگوتراپی و... آشــنا 

خواهند شد.
مکاری تصریح کرد: عالقــه مندان به ثبت نــام می توانند 
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه مرکز پزشــکی 
 جهاد دانشــگاهی واقــع در خیابــان آزادی یا به ســایت
 JDISF.IR  مراجعه کرده یا با  شماره ۳6۷۰۰2۰۰ تماس 

حاصل نمایند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه گفت: 
زایمان طبیعی با رویکرد وزارت بهداشت و درمان و طرح 
تحول ســالمت به صورت رایگان باعث استقبال بیشتر 
و بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال، هزینه نوســازی و بهسازی 
بلوک های زایشگاه بیمارســتان محمد رسول ا...مبارکه 

شده است.
علی پارســا اظهار داشــت: آگاهی و مشــارکت مردم 
مهم ترین علل موفقیت حوزه سالمت است. طرح ملی 
خودمراقبتی یکی از طرح های اصلی حوزه سالمت است 
که باعث آگاهی مردم در زمینه سالمت می شود؛ در طرح 
ملی خودمراقبتی مردم از موضوعات ســالمت، عوامل 
خطر و راهکارهای پیشگیری از بیماری آگاه می شوند. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه در ادامه 
عنوان کرد: 8۰ درصد بیماری ها مربوط به بیماری های 
غیرواگیر است و بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و 
سوانح و حوادث در علل مرگ و میر، به ترتیب رتبه اول 

تا سوم را دارند.
وی ادامه داد: بحث تغذیه، کم تحرکی و دخانیات در رأس 

عوامل خطر ابتال به بیماری در جامعه هستند.
پارســا در ادامه گفت: زایمان طبیعی با رویکرد وزارت 
بهداشت و درمان و طرح تحول سالمت به صورت رایگان، 
باعث استقبال بیشــتر و بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه 

نوسازی و بهسازی بلوک های زایشگاه بیمارستان محمد 
رسول ا... مبارکه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در قدیم زایشگاه در محیط باز بود 
که این موضوع باعث اســترس مادران باردار می شــد، 
اما با تغییرات ایجاد شــده، امروزه به صورت اختصاصی 
در بلوک های زایشــگاه، زایمان با حضور همسر انجام 
می شود. مدیر شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
مبارکه در پایان بیان داشت: در خصوص زایمان طبیعی 
کالس های آموزشــی برای متخصصان و ماماها برگزار 
شده، همچنین کالس های آموزشی رایگان برای مادران 
باردار برگزار می شود که این خود افزایش زایمان طبیعی 

در شهرستان را موجب شده است.

مدير شبکه بهداشت و درمان مبارکه خبر داد:

هزینه 1۰ میلیارد ریالی برای نوسازی بلوک های زایشگاه مبارکه

بهداشت جهاد دانشگاهی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبر داد:

برگزاری دوره مدیریت نوین درمان زخم در جهاد دانشگاهی

اصفهان، پایلوت پیشگیری از آسیب های زنان است
رییس مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
اصفهان، پایلوت پیشگیری از آسیب های زنان و به کارگیری زنان آسیب دیده 

در مشاغل مختلف شد.  باند سارقان میلیاردی منازل 
در اصفهان منهدم شد

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری سه 
سارق حرفه ای منزل و کشــف چهار میلیارد ریال اموال مسروقه 

خبر داد.
ستار خسروی با اشــاره به انهدام باند سارقان میلیاردی منازل در 
اصفهان اظهار داشت: در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر 
سرقت از منزلش، بررسی موضوع در دســتور کار ماموران پایگاه 

شرق پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان، تحقیقات خــود را در این زمینه آغاز کرده 
و با انجام یک ســری اقدامات تخصصی موفق شدند سه سارق را 

شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، آنها را دستگیر کنند.
رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه افراد 
دستگیر شــده در بازجویی های پلیس به ســرقت چهار میلیارد 
ریــال اموال از منازل شــهروندان اعتــراف کرده انــد، ادامه داد: 
تاکنون تعداد زیادی از مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفته اند 
 که اموالشــان پس از طــی مراحل قانونــی به آنهــا بازگردانده 

می شود.
وی ضمن اشــاره به تحویل ســارقان به مراجع قضائی، از افزایش 
کشــفیات ســرقت منزل در چهار ماهه اول امســال خبر داد و 
گفت: در چهار ماهه ســال جــاری با تالش کارآگاهان ســخت 
کوش پلیس آگاهی، شــاهد رشــد 9 و دو درصدی در کشفیات 
 ســرقت منزل و کاهش دو و 9 درصدی در وقوع ســرقت از منزل

 بوده ایم.

ريیس سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور:

کمبود معلم، مهم ترین چالش 
آموزش و پرورش استثنایي است 

رییس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور گفت: تعداد 
معلمــان ورودی ما از دانشــگاه تربیت معلم یک ســوم معلمانی 
است که بازنشسته می شوند؛ به همین خاطر مجبور خواهیم شد 

معلمانی با مجوزهای آزاد استخدام کنیم.
مجید قدمی در حاشــیه نوزدهمین المپیاد ورزشی دانش آموزان 
دختر با نیازهــای ویژه در تبریــز ابراز کرد: معلمــی در مدارس 
استثنایی طبیعتا به دلیل اینکه مخاطبان ما نیازهای ویژه ای دارند 

و روش تدریس باید متفاوت باشد، سخت تر است.
وی ادامه داد: استفاده از تکنولوژی های روز باعث متفاوت بودن کل 
فرآیند تدریس می شود به همین خاطر معلم باید بیشتر تالش کند 
و در اثر همین تالش زیاد سال های خدمت این معلمان کمتر است.

قدمی اعالم کرد: معلمان مدارس اســتثنایی با 25 سال خدمت 
بازنشسته می شوند.

وی درباره مهم ترین چالش آموزش و پرورش استثنایی تاکید کرد: 
تعداد معلمان ورودی ما از دانشگاه تربیت معلم، یک سوم معلمانی 
است که بازنشسته می شوند؛ به همین خاطر مجبور خواهیم شد 

معلمانی با مجوزهای آزاد استخدام کنیم.
بنا بر این گزارش، رییس آموزش و پرورش اســتثنایی کشور در 
پایان تصریح کرد: شعار ما کیفیت بخشــی در حوزه های مختلف 
است و در همین راستا برنامه ریزی های فراوانی انجام می دهیم که 
 از جمله آنها به حمایت های دارویی و ارائه خدمات می توان اشاره 

کرد.

22 شهر بر مدار طرح های بازآفرینی 
شهری

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: این شهرها براساس 
5شاخص بافت تاریخی، نابسامانی میانی، ناهمگونی، بافت فرسوده 
روستایی و سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی، به عنوان 

بافت فرسوده شهری معرفی شدند.
 حجت اله غالمی افزود: از این 5۷شهر استان، هم اکنون بازآفرینی 
)توسعه همه جانبه ( 22شهر استان در شهرستان های اصفهان ، 
کاشان ،خمینی شهر و نجف آباد در دستور کار قرار گرفته است. وی 
با اشاره به اینکه ارائه تسهیالت مقاوم سازی و بهسازی، اختصاص 
عوارض شهری و مرمت بافت فرسوده از اقداماتی است که در طرح 
بازآفرینی انجام می شود گفت: هم اکنون سطح بافت های فرسوده 
شناسایی و تعیین شده اســتان اصفهان، از مساحت هفت هزار و 
۳۷9هکتار به هشــت هزار و ۱۰۰هکتار افزایش یافته است. مدیر 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: نسبت بافت های فرسوده 
استان به کل بافت های فرسوده شناسایی شده در کشور، از حدود 

۱۳درصد به ۱4/5درصد رسیده است.

 کشف بیش از دو میلیارد ریال 
کاالی قاچاق

98هزار و ۱8۰ عدد شــربت و قرص قاچاق در اصفهان کشــف و 
جمع آوری شد. مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرسان اصناف استان در بازرسی از دو واحد تخلیه بار چهار هزار 
و8۰ عدد شــربت مولتی ویتامین، 64 هزار و 8۰۰ عدد کپســول 
جنسینگ، 28هزار و 8۰۰عدد قرص کلسیم و ویتامین و 5۰۰عدد 

میکرو ست خارجی قاچاق را کشف کردند.
جواد محمدی فشــارکی با بیان اینکه ارزش این محموله قاچاق 
بیش از 2میلیارد ریال اعالم شــده اســت افزود:پرونده متخلفان 
این پرونده برای بررسی بیشــتر و تعیین جریمه به مراجع قضائی 

ارسال شده است.

نخستین عمل جراحی آنتروسکوپی 
شانه درمبارکه

نخستین عمل جراحی آنتروسکوپی شــانه در بیمارستان محمد 
رسول ا... شهرستان مبارکه با موفقیت انجام شد.

متخصص ارتوپد و سرپرست این عمل جراحی، پارگی تاندون شانه 
را یکی از شایع ترین پارگی ها و آسیب های مفصل شانه بیان کرد و 
گفت: درمان این آسیب در گذشته با استفاده از جراحی باز ترمیم 
می شد. محمدرضا برزگر، این جراحی را جزو جراحی های نادر این 
استان برشمرد و افزود: این عمل جراحی نخستین بار در شهرستان 
 مبارکه با دســتگاه آنتروســکوپی به صورت بســته انجام شــده 

است.
وی گفت: با استفاده از دستگاه آنتروسکوپی، دررفتگی های مکرر 
شانه، قابل ترمیم و هزینه این عمل جراحی با اجرای طرح تحول 

سالمت کمتر شده است.

بحران تغییر اقلیم در ایران
کارشناســان معتقدند ایران با خطرات جــدي از نظر 
پیامدهاي تغییر اقلیم روبه روست و براي بسیاري از این 
پیامدها آمادگي الزم وجود ندارد. پیش بیني مي شــود 
دماي کشور تا سال 2۰۳۰ افزایش یابد. تغییرات رواناب 

تمامي حوضه  ها تا سال 2۰۳۰ نیز کاهشي خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محیط 
زیست، به طورکلي مي توان سه دســته خطر مرتبط با 
تغییر اقلیم را براي کالن شــهرهاي ایران تعریف کرد: 
تغییرات دمایي )افزایش دماي روزانه و شبانه در شهرها 
و ایجاد امواج گرمایي(، تغییرات بارش )افزایش شدت در 
برخي شهرها و کاهش در برخی دیگر(، تغییرات در شدت 
طوفان ها و گرد و غبارها. بارش هاي ناگهاني و خشکسالي 
دو نمونه از بارزترین نوسانات در آب و هواي ایران است 
که به گفته اقلیم شناسان تکرار و تداوم آنها، نشان دهنده 

وقوع پدیده »تغییر اقلیم« در کشور است.
وقوع سیل یکي دیگر از نشانه هاي پدیده تغییر اقلیم در 
کشور است که طي چند روز گذشته در پنج استان کشور 
منجر به مرگ ۱۱ نفر و مفقود شدن دو نفر شده است. لذا 
نظر به اهمیت موضوع، خبرنگار ۱9دي، با دکتر علي اصغر 
رجبي استاد دانشگاه و رییس مرکز ملي هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست گفت وگویی کرده است 
که در ادامه مي خوانید: در یک مورد که شــایع ترین آن 
است، وضعیت تغییر اقلیم ناشي از گرم شدن کره زمین، 
بعداز انقالب صنعتي از سال هاي 4۰ ،5۰ و 6۰ میالدی 
با توســعه صنعت، به این صورت است که مقدار غلظت 
گازهاي گلخانه اي در جو کره زمیــن افزایش پیدا کرد. 
نور خورشید وقتي از جو حرکت مي کند و به سطح زمین 
می رسد، 2 درصد آن جذب زمین مي شود و 98درصد به 
فضا مي رود اما با تولید گازهاي گلخانه اي، در برگشت نور 
خورشید به فضا، هرچه غلظت گازهاي گلخانه اي بیشتر 
شد مجددا بخشي از این نور به زمین برگردانده شده و با 
این کار، گویي زمین را دوبار گرم مي کنیم. این موضوع 
موجب گرم تر شــدن کره زمین شد و هنوز نیز مي شود. 
 این در حالی است که کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

در دستور کار قرار دارد.

سردار علی مویدی افزود: هرچند وقت یک بار باید قوانین و 
مقررات در این زمینه اصالح شود تا با استفاده از این قوانین 
و روش ها و دانش روز، بتوانیم بــا پیچیدگی های این جرم 

سازمان یافته مقابله کنیم.
وی گفت: از سال ۱۳92 از زمانی که آقای رحمانی فضلی به 
عنوان دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد تیمی را 
برای اصالح کلیات قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص کرد و 

در آن همه بخش ها را مدنظر قرار داد.
سردار مویدی با اشــاره به اینکه مجلس شورای اسالمی در 
سال ۱۳9۳ به بحث مواد مخدر وارد شد و ماده ۳2 را حذف 
کرد، افزود: آخرین قانون گذاری مواد مخدر هم در سال ۱۳89 
در جهت پر کردن خأل ناشی از چگونگی مبارزه با مواد مخدر 
صنعتی جدید، انجام و ادامه اصالحات این قانون هم به مجلس 
شورای اسالمی واگذار شد. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با بیان اینکه بیش از 96 درصد جمعیت جامعه ما سالم است، 
گفت: ۳/5درصد افراد جامعه ما از آسیب دیدگان مواد مخدر و 

نیم درصد هم قاچاقچی یا مجرم مواد مخدر هستند. 
وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصالح قانون 
مبارزه با مــواد مخدر کامال موافق اســت و اصالحات خوبی 
در این قانون انجام شده اســت، گفت: نباید درخصوص این 
تحوالت در جامعه التهاب ایجاد کرد؛ از جمله اینکه بگوییم 
اعدام، حذف و مواد مخدر دولتی توزیع می شود؛ در صورتی 

که این گونه نیست و مجلس شورای اســالمی در پی حذف 
اعدام و دولت درپی توزیع مواد مخدر نیستند؛ بلکه بر اساس 
آخرین بررسی هایی که در بحث درمان انجام شد در پروتکل 
های درمان برخی از معتادان که نوعی از مواد را استفاده می 
کنند، با استفاده از مشتقات آن با گذشت زمان مصرف آن را 
کم می کنیم تا بتوانیم معتاد را درمان کنیم و سالمتی اش را 

به او بازگردانیم.
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بنابراین مجموعه 

ستاد مبارزه با مواد مخدر با کلیات این طرح موافق است. 
ســردار مویدی با تاکید بر اینکه باید از کودکی تا پیری برای 
افراد جامعه برنامه پیشگیری داشته باشیم، اضافه کرد: دولت 
و مجلس شورای اســالمی باید پناهگاه معتادان رها شده در 
خیابان و به فکر درمان آنان باشــند. ســخنگوی کمیسیون 
قضائی و حقوقی مجلس شــورای اســالمی هم با حضور در 
این برنامه درباره اصالح مجدد طــرح کاهش مجازات اعدام 
مجرمان مواد مخدر گفت: در کمیســیون قضائی مجلس در 
حضور کارشناسان تصمیم گرفته بودیم از این به بعد مرتکبین 
جرم حمل یا توزیع ماده مخدر تریاک، از 5۰ کیلو به باال اعدام 
شوند؛ همچنین کســانی که مواد صنعتی مخدر را توزیع یا 
تولید می کنند، بیشتر از دو کیلو و حمل و نگهداری آن تاحد 

پنج کیلو اعدام دارد.
حجت االسالم و المسلمین حسن نوروزی ادامه داد: در ارتباط 

با کسانی که در زندان ها به ســر می برند، آنهایی که بیش از 
۱۰۰ کیلو تریاک داشتند اعدام شوند اما همکاران ما با استناد 
به اصل 29 قانون اساسی، ایراد گرفتند مبنی بر اینکه فرقی 
میان کسی که در زندان است و کسی که اکنون دستگیر می 

شود نیست و نباید میان این دو تبعیض قائل شد.
وی افزود: بنابراین تبصره ای که همکاران ما در رابطه با مواد 
مخدر الحاق کردند، در راستای سیاســت های ابالغی مقام 
معظم رهبری و برنامه ششم توســعه بود تا معتادان را تحت 

کنترل قرار دهند.
حجت االسالم نوروزی اضافه کرد: در نهایت سعی کردیم کار 
همسانی که بتواند مبارزه با مواد مخدر را جدی تر و اصولی و 

هدفمندتر کند، انجام دهیم و تصویب شد.
وی گفت: در قانون مبارزه با مواد مخدر قبلی هم مقرر شده 
بود کسانی که بین 2۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک را 

حمل کنند، برای بار دوم اعدام خواهند شد.
نوروزی افزود: همکاران ما اشــکال گرفتند که نباید تمایزی 
وجود داشته باشد و با توجه به حساسیتی که ایجاد شده بود 
۱۰۰ کیلو را به 5۰ کیلو کاهش دادیم. وی گفت: کسی اعدام 
می شود که سوء پیشینه ۱5 ساله داشته باشد. خانم باهری 
اسالمی عضو هیئت علمی دانشــگاه نیز در ارتباط تلفنی با 
این برنامه درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی درباره 
مبارزه با مــواد مخدر گفت: ام پی اس ها یــا مواد روانگردان 
جدید در سال 2۰۱۳ توسط ســازمان ملل معرفی شد و این 
سازمان درباره آسیب هایی که این مواد می توانند به سالمت 
افراد و جامعه وارد کنند، هشدار جدی داد و آن را جزو شایع 

ترین و خطرناک ترین مواد جهان معرفی کرد. 
وی افزود: برخی از این مواد تا هزار برابر بیشتر از مواد مخدر 
موجود تاثیر دارند و جنون و مرگ از عوارض مصرف برخی از 

این مواد روانگردان جدید است.
باهری اســالمی ادامه داد: این مواد در برخی از کشــورهای 
اروپایی، آمریکا و چین تولید و صادر می شود و کشور ما هم از 
این آفت در امان نیست. اگرچه اکنون این مواد در کشورمان 
شیوع پیدا نکرده است اما نشــانه هایی از مصرف آنها وجود 
دارد.  وی افزود: بنابراین در قوانین جدید باید آینده را مدنظر 
قرارداد؛ زیرا این تهدید می تواند کشور ما را دچار چالش کند.

این عضو هیئت علمی دانشــگاه گفــت: نمایندگان مجلس 
برای تصویب قانون نباید فقط به گذشــته و امروز نگاه کنند 
بلکه باید آینده نگر باشــند و از کارشناسان این حوزه درباره 
عوارض و زیان های این مواد، سود برده و به توصیه های آنان 
توجه کنند. باهری اسالمی افزود: متاســفانه مصوبه جدید 
مجلس شورای اســالمی شــامل ام پی اس ها یا همان مواد 
 روانگردان جدید نمی شود که باید در این زمینه تجدید نظر 

صورت گیرد.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر:

۴درصد افراد جامعه،آسیب دیده یا مجرم مواد مخدر هستند

قائم مقام ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اينکه بیش از ۹۶ درصد جمعیت جامعه ما سالم است، گفت: 
3/5درصد افراد جامعه ما از آسیب ديدگان مواد مخدر و نیم درصد هم قاچاقچی يا مجرم مواد مخدر هستند.
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 مدیر مدرسه )بخش دهم(

  قطره ای از دریای عرفان؛

احوال و شرح آنها 

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

حجر االسود )سنگ سیاه(

اعالم مصوبات جلسه ۵۷۷ هیئت انتخاب و خرید کتاب
در جلسه ۵۷۷ هیئت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خرید 
۴۲۹ عنوان کتاب در ۷۲هزار و ۴۰۰ نسخه به مبلغ کل ۱۵میلیارد و ۳۹۰ میلیون 

و یکصد هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

سنگی است ســیاه رنگ در دیوار رکن کعبه که حجاج به عنوان تبرک آن را لمس 

می کنند یا می بوسند. این سنگ قبل از اســالم نیز مورد احترام بوده است. نوشته 

اند وقتی ابراهیم و اســماعیل خانه کعبه را ســاختند این خانه بی سقف بود و خدا 

حجر االسود را از بهشت فرستاد تا در رکن نشاندند. معروف است که این سنگ، اول 

سفید بود ولی از بس کفار  دست ناپاک بدان مالیدند سیاه شد. 

اعتقاد بــر این اســت که رکــن و مقــام، دو یاقــوت بهشــتی اند کــه هر کس 

آنهــا را لمــس کنــد، از هر علتی شــفا مــی یابــد. این ســنگ در قیامــت، با 

چشــم و زبــان برانگیختــه خواهــد شــد. حجــر االســود در ادبیــات عرفانی 

عبارت اســت از لطیفه انســانی و نــام آن در شــعر فارســی بارها بــه کار رفته
 است: 

زمزم نمای بود به مدحش زبان من

تا کرده بودم از حجر االسود استالم »خاقانی« 
حقا که به جز دست تو بر لب ننهادم

جز برحجر االسود و برخاک پیمبر»ناصر خسرو« 
اولی تر آنکه چون حجر االسود از پالس

خود را لباس عنبر سارا برآورم»خاقانی« 

در تاریکي بیابــان هفت تا 
سواري پشت در خانه ردیف 
بودند و راننده هــا توي یکي 
از آنها جمع شــده بودند و اسرار 
ارباب هاشان را به هم مي گفتند.

در این حین من مدام به خودم 
مي گفتــم: من چــرا رفتم ؟ به 
من چه ؟ مگر مــن در بي کفش و 
کالهي شان مقصر بودم ؟ مي بیني 
احمق ؟ مدیر مدرسه هم که باشي، 
باید شــخصیت و غــرورت را الي زرورق بپیچي و طاق 
کالهت بگذاري که اقال نپوســد. حتي اگر بخواهي یک 
معلم کوفتي باشــي؛ نه، چرا دور مي زني؟ حتي اگر یک 
فراش ماهي نود توماني باشي، باید تا خرخره توي لجن 
فرو بروي. در همیــن حین که من در فکــر بودم، ناظم 
گفت: »دیدید آقا چطور باهامــون رفتار کردند؟ با یکي 
از قالي هاشون آقا تمام مدرسه رو مي خرید.« گفتم:» تا 
سروکارت با الف .ب اســت، بپا قیاس نکني؛ خود خوري 
مي آره.« و معلم کالس چهار گفت: »اگه فحشمون هم 
مي دادند من باز هم راضي بودم؛ باید واقع بین بود! خدا 
کنه پشیمون نشــند.« بعد هم مدتي درد دل کردیم و تا 
اتوبوس برسد و سواربشــیم، معلوم شد که معلم کالس 
چهار با زنــش متارکه کــرده و مادر ناظم را ســرطاني 

تشخیص دادند.
و بعد هم شب به خیر...دو روز تمام مدرسه نرفتم.

خجالت مي کشــیدم توي صورت یک کدام شــان نگاه 
کنم و در همیــن دو روز حاجي آقا بــا دونفر آمده بودند 
مدرسه، وارسي و صورت برداري و ناظم مي گفت که حتي 
بچه هایي هم که کفش و کالهي نداشتند پاره و پوره آمده 
بودند و براي بچه ها کفش و لباس خریدند. روزهاي بعد 
احساس کردم زن هایي که سر راهم لب جوي آب ظرف 
مي شستند، سالم مي کنند و یک بار هم دعاي خیر یکي 
شان را از عقب سر شــنیدم؛ اما چنان از خودم بدم آمده 
بود که رغبتم نمي شد به کفش و لباس هاشان نگاه کنم.

قربان همان گیوه هاي پاره! بله، نــان گدایي فرهنگ را 
نونوار کرده بود. تازه از درد سرهاي اول کار مدرسه فارغ 
شده بودم که شــنیدم که یک روز صبح ، یکي از اولیاي 

اطفال آمد.
بعد از سالم و احوالپرسي دست کرد توي جیبش و شش 

تا عکس در آورد، گذاشت روي میزم.
شش تا عکس زن.

یعني چه ؟ نگاه تندي به او کردم.
آدم مرتبي بود؛ اداري مانند.

کسر شأن خودم مي دانســتم که این گوشه از زندگي را 
ببینم؛ اما حاال یک مرد اتو کشیده مرتب آمده بود و شش 
تا از همین عکس ها را روي میزم پهن کرده بود وبه انتظار 

آنکه وقاحت عکس ها چشم هایم را پر کند، داشت سیگار 
چماق مي کرد. حسابي غافلگیر شده بودم!

یارو به تمام وزنه وقاحتش، جلوي رویم نشسته بود.
سیگار ي آتش زدم و چشم به او دوختم.

کالفه بــود و پیدا بود براي کتک کاري هم آماده باشــد. 
سرخ شده بود و داشت در دود سیگارش تکیه گاهي براي 

جسارتي که مي خواست به خرج بدهد مي جست.
عکس ها را با یــک ورقه از اباطیلي که همان روز ســیاه 
کرده بودم ، پوشاندم و بعد با لحني که دعوا را با آن شروع 

مي کنند، پرسیدم: »خب، غرض؟« 
و صدایم توي اتاق پیچید. حرکتــي از روي بیچارگي به 
خودش داد و همه جســارت ها را با دستش توي جیبش 
کرد و آرام تر از آن چیزي که با خودش تو آورده بود، گفت: 

» چه عرض کنم ؟! از معلم کالس پنج تون بپرسید.« 
که راحت شدم و او شروع کرد به اینکه » این چه فرهنگي 
است؟ خراب بشود! پس بچه هاي مردم با چه اطمیناني 

به مدرسه بیایند ؟« و از این حرف ها...
 خالصه این آقا معلم کاردرست کالس پنجم، این عکس ها 
را داده به پســر آقا تا آنها را روي تخته سه الیي بچسباند 
و دورش را سمباده بکشــد و بیاورد. به هر صورت معلم 

کالس پنج بي گداربه آب زده!
و حاال من چه بکنم؟ به او چه جوابي بدهم؟بگویم معلم را 

اخراج مي کنم؟ که نه مي توانم و نه لزومي دارد.

او چه بکند؟ حتما در این شهر کســي را ندارد که به این 
عکس ها دل خوش کرده.

ولي آخر چرا این جور؟ یعني این قدر احمق است که حتي 
شاگردهایش را نمي شناسد؟!

پاشــدم ناظم را صدا بزنم که خودش آمده بود باال، توي 
ایوان منتظرایستاده بود.

من آخرین کسي بودم که از هر اتفاقي در مدرسه خبردار 
مي شدم. حضور این ولي طفل گیجم کرده بود که چنین 
عکس هایي را از تــوي جیب پســرش  )و البد با همین 
وقاحتي که آنها را روي میز من ریخت( در آورده بود. وقتي 
فهمید هر دو درمانده ایم، سوار بر اسب شد که اله مي کنم 
و بله مي کنم، درمدرسه را مي بندم و از این جفنگیات... 
حتما نمي دانســت که اگر در هر مدرسه بسته بشود، در 
یک اداره بسته شده اســت؛ اما من تا او بود نمي توانستم 

فکرم را جمع کنم.
مي خواست پسرش را بخواهیم تا شــهادت بدهد و چه 
جاني کندیم تا حالیش کنیم که پســرش هر چه خفت 
کشــیده، بس اســت و وعده ها دادیم که معلمش را دم 
خورشــید کباب کنیم و از نان خــوردن بیندازیم. یعني 
اول ناظم شــروع کرد که از دســت او دل پري داشت و 
من هم دنبالش را گرفتم؛ براي دک کــردن او چاره اي 

جز این نبود.
و بعد رفت. ما دو نفري ماندیم با شش تا عکس زن...

 ترکمنان سلجوقی پس از آنکه امپراتوری قدرتمند غزنوی 
را در دندانقان به زانو درآوردند، به نواحی غربی متصرفات 
آنان گام نهادند و با گذشتن از ری و جبال وهمدان و از میان برداشتن فرمانروایان 
محلی، تا بغداد پیش راندند تا نوبت فرمانروایی به ملک شــاه ســلجوقی برسد. 
اسالف او، سلطان طغرل وچغری بیک و الپ ارسالن، همه دشمنان و سرجنبانان 
داخلی وخارجی را ازپیش برداشتند و قلمرو وسیعی از اقصای ماوراءالنهر تا آسیای 
صغیر)ترکیه امــروزی( و بحیره مدیترانه تدارک دیدند. بــه این ترتیب دردوره 
ملکشاه سلجوقی امپراتوری سلجوقیان به یکی از قدرتمندان دولت های جهان 
آن زمان مبدل شــد. به ویژه که ازدوره آلپ ارسالن، وزیر با کفایت وسیاستمدار 
و آگاه او در امورکشورداری، یعنی خواجه نظام الملک طوسی نیز روی کار آمد و 
صدارت سی ساله او برای دوسلطان هم عصرش، الپ ارسالن وملکشاه، اطمینان 
سیاســی خاصی فراهم آورد وامپراتوری ســلجوقی از نگاه اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی به درجه انکشاف خود رسید؛ تا آنجا که می توان گفت امپراتوری نیرومند 
ســلجوقی دوران تفوق و برتری خود را در نیمه دوم قرن پنجم هجری، مدیون 
کفایات این وزیر باتدبیر اســت. ادبیات دری در این دوره انکشاف خاصی یافت 
وانبوه شاعران دربار غزنوی و سلجوقی، میراث شعری فارسی را به ویژه در قلمرو 
توصیف وســتایش گرانبار کردند که پرتو آن در آن سال های بعدی در سرتاسر 
دنیای آن زمان گسترش یافت. بدین ترتیب با غلبه یافتن فرمانروایان سلجوقی 
مرحله تازه ای در ادب و فرهنگ ما آغاز شد که از نظر سیاسی باید آن را عصر غلبه 
ترک و از نظر ادبی عصر گسترش زبان دری از خراسان به داخل فالت ایران خواند.
یکی از ویژگــی های قرن پنجــم هجری که بــه تدریج در ادبیــات راه یافت، 
اندیشه های تصوفی و عرفانی بود. اندیشه های عرفانی در آثار شاعران ومتفکران 
بزرگی چون ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدا... انصاری و شاعر شوریده ای چون 
بابا طاهرعریان انعکاس گســترده یافت و در آثار حکیم سنایی غزنوی متبلور 
گردید. از نخســتین عارفان دوره مــورد بحث ما از ابوســعید ابوالخیر )فوت 
۴۴۰ه.ق( باید نام برد کــه بنابر روایتی پیش از حادثــه دندانقان قدرت یابی 
طغرل بیگ را پیشــگویی کرده و او را به صفت پادشاه دعا داده بود. همچنین 
از عارف پاک باخته همدانی، بابا طاهر عریان، باید یاد کرد که ظاهرا به طغرل 
ســلجوقی که در حدود ۴۴۷هجری از همدان می گذشته، دعا داده و او را به 
عدل و داد دعوت کرده است. از شــاعران نامبردار تصوفی که دراین عصر در 
مرکز قدرت غزنویان یعنی غزنه زندگی می کرد، حکیم سنایی غزنوی است که 
با آفریدن آثار بزرگ، ادبیات عرفانی را به مرحله تکامل رسانید و پیشگام شیخ 
عطار و موالنای بزرگ گردید. عرفان و شعر از این دوره، بسیار به هم نزدیک 
می شوند. البته هنوز زود است که ازغلبه موضوعات عرفانی در شعر سخن 
بگوییم ، اما در اینکه بسیاری از عارفان حتی در همین دوره مورد بحث ما 
شعر را برای بیان احساسات بلند خود قالب مناسبی یافتند، شکی نیست؛ 
اما ادبیات ستایشــی دراین دوره مانند دوره غزنوی ادامه یافت و شاعران 
بزرگی چون امیرمعزی، قطران تبریزی، ابوطاهر خاتونی، انوری ابیوردی، 
ظهیر فاریابی، خاقانی شروانی و دیگران با نوشتن قصاید خود این ادبیات 
را دوام بخشــیدند. همچنین در این عرصه، نام شــاعرانی چون ظهیر 
فاریابی، انوری ابیوردی، افضل الدین خاقانی، جمال الدین عبدالرزاق و 

فلکی شروانی شایان ذکر است.
 ویژگی دیگر ادبیات این دوره، انکشاف ادبیات داستانی است. فخرالدین 

اســعد گرگانی که با طغرل بیگ سلجوقی معاصر اســت، با نوشتن داستان بلند 
»ویس ورامین« ونظامی گنجوی بانوشتن »خمسه« باب تازه ای درادبیات دری 
گشــودند. فخرالدین گرگانی به اشــاره یکی از امرای طغرل بیگ، نظم داستان 
»ویس رامین« را آغاز کرد و آن را پیش ازســال ۴۵۵هجری به پایان رســانید. 
شهرت او ظاهرا مصادف بوده اســت با عهد طغرل بیگ و در »ویس و رامین« به 
صراحت از طغرل بیگ و برخی از فتوحات وی در خوارزم و خراســان، طبرستان 

و ری، اصفهان و کرمان یاد می کند. از سخنان وی 
چنین برمی آید که گویی در فتح اصفهان با 

سلطان همراه بوده است. شاعر بزرگ 
دیگر این عهــد نظامی گنجوی 

است که با نوشــتن »پنج گنج« یا »خمسه« ادبیات داســتانی دری را به دوره 
تکامل رسانید و بعدها شعرای زیادی درهمین عرصه از وی تقلید کردند. غیر از 
شاعرانی که نام بردیم )که اکثرا در دربار سلجوقیان یا اتابکان آنها می زیستند(، 
از ســخنوران دیگری که در دربار غزنویان متاخر خدمت می کردند، می توان به 
حکیم سنایی غزنوی، مسعود سعد ســلمان، مختاری غزنوی، عبدالواسع جبلی 
غرجســتانی، ابوالفرج رونی، سید حسن غزنوی ودیگران اشــاره کرد. ازشاعران 
دربار قراخانیان نیز شــهاب الدین عمعق بخارایی )ملک الشعرای دربار سلطان 
خضرخان(، رشــیدی ســمرقندی، ســوزنی ســمرقندی، رضی الدین 
نیشــابوری، نجیبی فرغانی، نجار ســاغرجی، علی بایندری، پسر 
درغوش ودیگران نیز قابل یادآوری هستند. ذکر شعردوستی 
و شاعرنوازی ســالطین ســلجوقی و اتابکان و امرای آنها 
در منابع و مآخذ زیادی آمده اســت. بعضی از شاهان و 
شهزادگان سلجوقی خود نیز شــاعر بودند و شعرنیکو 
می سرودند؛ از آن جمله است سلیمان شاه، برادرزاده 
سلطان ســنجر اســت که به نقل عوفی این رباعی 
 را در گرفتــاری خویش به دســت قراخانیان گفته

 است:
از دست تبهکاری این مشتی چنــد  

 درکام حیات ماست چون حنظل، قند
 ای ایزد بی نیاز، آخر مپسنـــــــــد

دیوان همه آزاد و ســـلیمان در بنـــــد         
 ادبیات دری در دوره اول سلجوقی بیشــتر به شیوه اهل 
غزنوی بود. درخراسان خوارزم وایران شعرای دربار ملکشاه و 
سلطان سنجر مثل امیرمعزی، ادیب صابر ترمذی، رشید وطواط 
و عبدالواسع جبلی غرجستانی، به سبک فرخی وعنصری ومنوچهری 
نظر داشتند؛ اما پس از زوال امپراتوری سلطان سنجر که مرکز کانون شعر و 
ادب از مرو و نیشابور، به همدان واصفهان منتقل گشت، در شعر دری اسلوب 
تازه ای پدید آمد که تا حدی با شیوه گذشته تفاوت داشت. تتبع در آثار قدما و 
تقلید آنها در این دوره، در عراق کم کم از رواج افتاد و متروک شد. بدین گونه 
رودکی و عنصری و کسانی که اسلوب آنها را بیش وکم تقلید می کردند، در این 
دوره در عراق مــورد توجه نبودند. باری، تحقیق وحکمــت دراین عصر، ظاهرا 
ازفنون شــعر تلقی می شده و شهرت قبول این گونه اشــعار ناصر خسرو بلخی 
وسنایی نیز در رواج این شیوه موثر بوده است. اما به هر حال حکمت وتحقیق در 
این عصر، از مقوله مواعظ و نصایح مذهبی بوده است، نه از انواع افادات فلسفی که 
دراین گونه شعر به طوری که گفتیم، ناصر خسرو بلخی، سنایی غزنوی وخاقانی 
شروانی از سرآمدان هستند. خالصه اینکه در ادبیات این دوره، هم از نگاه زبانی 
وهم از نگاه فکری وادبی تغییرات زیادی به چشــم می خورد. درحقیقت ادبیات 
دوره آخر سلجوقی مقدمه ای است برای ســبک عراقی. درآثار برخی از شاعران 
این دوره خصوصا شاعران قرن ششم، مشخصات سبک خراسانی دیده می شود؛ 
از سوی دیگر برخی از ویژگی های ســبک عراقی نیز در آثار آنها پیداست. بدین 
ترتیب می توانیــم چنین بگوییم که شــاعرانی مثل خاقانــی، نظامی گنجوی، 
 ظهیر فاریابی و انوری ابیوردی، زمینه های ایجاد ســبک عراقی را به میان آورده 

بودند.

قرب یعنی استغراق وجود سالک و نزدیکی او به خداوند و 
جمع او با غیبت از صفات خود و تقرب الی ا...؛ تا جایی که از 
خود غایب باشد و به فنا برسد و حتی تقرب خود را نیز نبیند. 
عارفان معتقدند هرکس مطیع تر به خداوند باشد به او قریب 
تر است و هرکس معصیت بیشتری کند و عاصی تر باشد، از 
خداوند دورتر است. در واقع قرب، نوعی نزدیکی است که با 
طاعت و عبادت و دوام آنها به وجود می آید و بنده به خداوند 
نزدیک نمی شود مگر آنکه از دنیا دور شود و این از صفات 

دل ها و از احکام ظواهر بیرون است. 
صوفیان و عارفان در باب قرب و بُعد سخنان بسیاری دارند 
مثال محمد الهیجی در شرح گلشن راز بیت زیر را چنین 

شرح داده است:
 ز من بشنو حدیث بی کم و بیش

ز نزدیکی، تو دور افتادی از خویش 
» تو از غایت نزدیکی است که از خود دور افتاده ای؛ زیرا که 
غایت بُعد موجب عدم ادراک است، غایت قرب نیز سبب عدم 
ادراک می شود و نمی دانی که حق به نقش تو ظهور نموده 
است و هستی تو به حق است و دائم به تو نزدیک است که » 

َونَحُن اَقَرُب اِلیه ِمن َحبُل الَورید«
 

محبت 
سومین حال از حاالت صوفیه »محبت« است که در نظر آنان 
بسیار مهم و قابل توجه است و بنابر نوشته مصباح الهدایه 
»بنای همه  احوال عالیه بر محبت است؛ همچنان که بنای 
جمله مقامات شریفه توبه است«. به زبان ساده محبت میلی 
دائم است به دلی از جای برخاسته و آتشی است اندر دل که 
هر چه را جز مراد محبوب بود، بســوزدو مستی ای بود که 
صاحب وی به هوش نیاید اال به دیدار محبوب خود. محبت 
بنده نسبت به خداوند صفتی است که در دل مومن مطیع 
پدید می آید و به معنی تعظیم و تکبیر برای رضای محبوب 
است. محبت سرآغازی است برای عشــق که در اشراق و 
عرفان اشراقی جایگاه اساســی و مهمی دارد. محب صادق 

محبت دنیا و آخرت را در دل راه 
نمی دهد و به هر حسن که بر 
او عرضه کننــد التفات ننماید 

و وسایل وصول محبوب را دوس 
دارد و محبــوب را در جمیع اوامر و 

نواهــی طاعــت دارد و در هرچه 
اختیار کنــد طلب رضای 

محبــوب، منظور 
باشد. 

سفیر / صفیر 

امالی این دو کلمه را نباید با هم اشــتباه کرد. ســفیر، »پیام آور از جانب کسی نزد کسی« یا 

»نماینده سیاسی کشوری در کشور دیگر« است؛ اما صفیر ، به »صدای سوتی که معموال با گرد 

کردن لب ها بر می آید « و توسعا به »آواز پرندگان و بعضی دیگر از جانوران« اتالق می شود.

ُسفته 

به معنای »برات و حواله تجاری« و از معدود کلماتی است که خواص آن را غلط و عوام صحیح 

تلفظ می کنند. این واژه فارسی است و تلفظ صحیح آن به ضم اول است نه به فتح. این واژه از 

فارسی به عربی رفته و »ُسفتجه « شده اســت؛ اما در عربی جمع مکسر »سفاتج« و مصدر 

»سفتج« هر دو به فتح اول است که احتمال دارد در فارسی امروز تلفظ غلط َسفته از همین 
جا ناشی شده باشد.

غلط
 ننویسیم

دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم   

      که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری

خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی 

  خالق صبح و برآرنده خورشید منیری

سعدی

بیت 
روز

سعید نریمانی

ادبیات عامیانه ، ادبیات  توده مردم  ایران ، اثر مردمانی  بی سواد یا کم سواد 
و غالبا شفاهی است که  از جهت  ساختار و محتوا، با ادبیات  سنتی  مکتوب  سید مهدی موسوی تبار

فارسی  تفاوت دارد. زبان  ساده ، لحن  عامیانه ، حاالت  و اندیشه های  عوام  
در این  ادبیات  نمایان  است. امروزه  ادبیات  عامیانه  در نقاط  گوناگون  ایران  با گویش های متفاوت  میان  مردم  

مناطق  گوناگون  مشهور و متداول  اســت ؛ از جمله  در گیالن  اشعار شرف  شاه  دوالیی ، از 
شاعران  قرن  هشــتم  ه.ق، به  گویش  گیلکی، در مازندران  اشــعار امیر پازواری  به  

گویش مازندرانی ، در کردستان  داســتان های ُکردی  منظومی  که  اصطالحا 
»بیت«  نامیده  می شود و با آواز می خوانند و نیز بسیاری  از قصه های  کوتاه  

عامیانه  به  گویش های گوناگون  که  گاه  در آثار پژوهندگان  گویش شناسی  
نقل  شده  است . در این  مبحث صرفا به  ادبیات  عامیانه فارسی  متداول  در 
مرزهای  ایران  پرداخته  می شود. اشعار عامیانه  از دیرباز در میان  مردم  
ایران  شناخته  شده بوده  است . این  اشعار را که  به  گویش های محلی  
بوده ، فهلویات  می گفته اند. برخی  از ایــن  فهلویات  که  خنیاگران  در 
کوچه  و بازار می خوانده اند، داســتان های عشقی  منظوم  بوده  است؛  
مانند آنچه  در مناطق  غربی  ایران  درباره عشــق  َشــروین  دشــتبی  

می خوانده اند.
به  همین  سبب  است  که  اشــعاری  را هم  که  در زمان  ما در جنوب  ایران  به  

گویش های محلی  می خوانند »َشروه« می نامند. در آذربایجان  هم  خوانندگان  
این  فهلویات  به  نام  »شهری  خوان « معروف اند. امروزه  اشعار عامیانه  به  زبان  فارسی  

را که  بر زبان  عامه مردم  جاری  است ، ترانه  و تصنیف  نیز می گویند. وزن  بسیاری  از این  
اشعار منطبق  با اوزان  عروضی  نیســت ، اما با طرز خواندن  و تکیه  بر چندی از هجاها می توان  آنها را 

موزون  کرد. اشعار عامیانه متاخرتر، متاثر از ادبیات  سنتی  است  و وزن  عروضی  دارد. قالب  برخی  از ترانه های  

عامیانه  نیز مطابق  با هیچ یک  از قالب های شعر رسمی  نیست ، بلکه  ساده  و ایرانی  است . قالب  دوبیتی  بیش  
از قالب های دیگر در اشعار عامیانه  کاربرد دارد. برخی  از اشعار متاخر نیز به  قالب های غزل  و قصیده  است . 
این  اشعار را با آهنگ های خاص و همراه  با موسیقی  و دوبیتی ها را بیشتر با آواز دشتی  و در گوشه بختیاری  
می خوانند. برخی  از پژوهشگران  دستگاه  و مقام  موسیقی  این  اشعار را ثبت  کرده اند. سرایندگان  بیشتر آنها 
معلوم  نیستند، اما گاه  نام  برخی  از آنان  در دوبیتی ها آمده  است . این  نوع  ترانه های  عامیانه  عاری  
از تشبیهات  و اســتعاره های  پیچیده  و هرگونه  تصنع  و گویای  احساسات  و افکار عامیانه  
است . در بسیاری  از آنها زبان  عامیانه  و واژگان  محلی  به  کار رفته  است . بسیاری  از این  
 ترانه  ها نیز همان  اســت  که  در بین  مردم  به  باباطاهر یا فایز دشتستانی  منسوب

  است .
مضمون  بیشتر ترانه های  عامیانه،  عاشقانه  و در وصف  معشوق ، طلب  وصال  او 
یا گله  از هجران  است.  بسیاری  از آنها نیز نشانی  از زندگی  روستایی  و عشایری  
دارد و  در آنها از دشت  و بیابان  و سبزه  و چشــمه  سخن  گفته  شده  است .در 
برخی  از آنها با سوزی  خاص سخن  از دوری  وطن  و فراق  یار و خویشان  است. 
برخی  از آنها نیز هجو و شوخی  و مطایبه  است  و پاره ای  از آنها حکایتی  را نقل  
می کند. برخی  از این  اشعار در واقع  مناظره  یا گفت وگوی  عاشقانه  و دوستانه  
میان  دو نفر است . ادبیات عامیانه شاخه ای از علم ادبیات است که به طور غالب 
با بی توجهی اهل فن روبه روست. گرچه این شاخه ادبی از اهمیت واالیی برخوردار 
است و حکم ستون های ادبیات یک ملت را دارد، اما اغلب با نگاه تحقیر آمیز برخی 

به ظاهر ادیب )که خود را در باالترین نقاط ادبیات پارسی می دانند( مواجه است که به 
نظر آنها، این بخش از ادبیات متعلق به مردم عادی و کم فهم یا کودکان در حال بازی است 
که از نظر ادبی هیچ ارزشی ندارد و شاید ممکن است در اثر ارائه آنها، موجبات حقارت و پستی ادبیات 

یک کشور وپردازنده آن را فراهم آورد.

ادبیات دوره

سلجوقی

 ادبیـات عـامـیانـه
 در طول تاریخ
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دست خالی قلعه نویی برای دربی اصفهان
درحالی شاگردان امیر قلعه نویی دربی اصفهان را برگزار می کنند که دست این تیم به دلیل 
مصدومیت حدادی فر، مهدی پور، عباسی و اخراج بازیکن گرجستانی ذوب آهن خالی خواهد 

بود.

سرمربی تیم گسترش فوالد تبریز برای دریافت ویزای اقامت خود 
به جزیره کیش سفر کرد.لوکا بوناچیچ 
سرمربی کروات آبی پوشان تبریزی 
ســفری دو روزه به جزیره کیش 
داشــت تا بتواند ویزای اقامت 
خود را دریافت کند.بعد از دیدار 
گسترش فوالد و سپیدرود که با 
برتری آبی پوشان فوتبال تبریز 
به پایان رسید، تمرینات گسترش 
فوالد 2 روز تعطیل شد که در همین 
فاصله بوناچیچ به کیش رفت تا ویزای اقامت 
خود را دریافت کند و بدون مشکل به کارش در گسترش ادامه دهد.

بوناچیچ روز یکشنبه  به تبریز برگشت و کارش را در گسترش فوالد 
از ســر گرفت.گســترش فوالد در هفته چهارم لیگ برتر در اهواز 

میهمان فوالد خوزستان است.

ماجرای سفر بوناچیچ به جزیره کیش 
ورزش بانوانچه بود؟

تیم آمادگی جسمانی بانوان 
کارگر استان اصفهان بر 
سکوی قهرمانی ایستاد

آمادگــی  تیــم 
جســمانی بانــوان 
اســتان  کارگــر 
مقــام  اصفهــان 
قهرمانی رقابت های 
کارگران کشور که 
در بندر انزلی برگزار 
شــد  را کسب کرد.
به گــزارش روابط 
عمومــی هیئت و 
اداره امــور ورزش 
کارگــران اســتان 

اصفهان؛ تیم آمادگی جسمانی بانوان این استان توانست 
مقام قهرمانی مســابقات این رشــته را در میان 20 تیم 
منتخب از سراسر کشور کسب کند. این رقابت که از تاریخ 
21 الی 23 مرداد ماه سال جاری در بندر انزلی برگزار شد 
در 4 رده سنی 20 الی 27 سال،28 الی 35 سال،36 الی 
43 سال و 44 سال به باال برگزار و نماینده استان اصفهان 
در قســمت تیمی با اقتدار و کســب امتیاز 6961/776 
توانست با شکســت تمام رقیبان بر سکوی قهرمانی این 
رقابت ها قرار گیرد.شیما فقیهی  در گروه سنی 20 الی 27 
سال نشان نقره،سفیه سادات موسویان در گروه سنی 28 
الی 35 سال نشان نقره ،مریم نصری در گروه سنی 36 الی 
43 سال نشان طال ومهری نقوی در گروه سنی 44 سال 
به باال نشان نقره این دوره از مســابقات را کسب کردند.

تیم آمادگی جسمانی بانوان کارگر استان اصفهان  در این 
مسابقات با مربیگری خانم مریم السادات شیخان حضور 
یافتند. پس از کسب مقام قهرمانی تیم آمادگی جسمانی 
بانوان کارگر استان اصفهان شیرانی، رییس محترم هیئت 
و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان قهرمانی تیم 
آمادگی جسمانی بانوان کارگران استان اصفهان را دلیل و 
انگیزه ای برای ورزش بانوان کارگر استان خواند و اظهار 
داشت:کسب این مقام ارزشمند که با اختالف 46 امتیاز 
از تیم دوم کشور به دست آمد، رهاوردتالش ها و زحمات 
شما بانوان گرامی بود. تردید نداشــته باشید که افتخار 
کسب شده با لطف خداوند و تالش و پشتکار شما کسب 
شد و بار دیگر با تالش خود شیرینی ،حالوت و تجلی غرور 
استانی را برای همکاران خود و ورزش استان اصفهان به 
ارمغان آوردید.الزم به ذکر است تیم های استان های فارس 
و گیالن الف به ترتیب مقام های دوم و ســوم این دوره از 

رقابت ها را کسب کردند.

سوال روز

ســرمربی پانیونیوس پس از پیــروزی در دیدار دوســتانه تیمش 
به تمجید از حــاج صفی پرداخــت و درباره 
بازگشــت احتمالی انصاری فرد اظهار 
نظر کــرد. مایــکل گریگــوری، 
ســرمربی پانیونیــوس  پس از 
پیروزی 6 بر 2 مقابل آترومیتوس 
در دیــدار تدارکاتی عنوان کرد: 
از بــازی راضــی بــودم؛ اگرچه 
پس از حــذف از لیــگ اروپا تنها 
یک بازی دوســتانه داشــتیم. وی 
در ادامــه درباره بــازی حاج صفی 
 که در این دیدار اولیــن گل تیمش را به ثمر رســانده بود، گفت:

 حاج صفی بازیکنی است که می تواند در 3 پست بازی کند. در شرایط 
طبیعی او در پست دفاع چپ بازی می کند و البته می تواند هافبک 
دفاعی نیز بازی کند. گریگوری در واکنش به اخبار احتمال برگشتن 
انصاری فرد به پانیونیوس در صــورت جدایی از المپیاکوس گفت: 

درباره این موضوع باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد.

 واکنش »گریگوری«
 به احتمال بازگشت کریم

سهراب مرادی در فاصله زمانی چهار ماه مانده به مسابقه های جهانی به 
رکوردهای خوبی )190 کیلو گرم یک ضرب و 230 کیلوگرم دو ضرب( 
رسیده و در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برد از این رو قرار است 

در بازی های داخل سالن آسیا نیز روی تخته برود.
مرادی در گفت وگو با ایســنا درباره اینکه خیلی زود به آمادگی باال و 
رکوردهای خوبی رسیده اســت بیان کرد: شرایط بدنی من به گونه ای 
است که زودتر به اوج می رسم و نمی توان کاری هم کرد. خودم با کادر 
فنی صحبت کردم که اگر قبل از مســابقه های جهانــی بتوانم در یک 
مسابقه رسمی شرکت کنم خوب اســت. از این رو در بازی های داخل 
سالن آسیا شــرکت می کنم. قهرمان المپیک ریو با اشاره به توقعی که 
نسبت به او  برای کسب مدال در مسابقه های جهانی وجود دارد گفت: 
مسابقه های جهانی آمریکا مهم اســت. از روزی که تمرین هایم را آغاز 
کردم هدفم کسب مدال بود. ان شاءا... شرایط خوب پیش برود و حمایت 
کنند. مرادی در پاسخ به این پرســش که فکر می کند در مسابقه های 
جهانی امکان رکوردشکنی برایش مهیا شود، تاکید کرد: فکر می کنم 
هنوز صحبت در مورد آن زود اســت و 50 روز مانده به آغاز مسابقه ها 
صحبت کردن در مورد آن، بهتر اســت؛ البته االن شرایطم خوب است 
و برنامه ها هم خوب پیش می رود. وزنه بردار دسته 94 کیلوگرم ایران 
در پاسخ به این پرســش که برخی قهرمانان المپیک ترجیح می دهند 
در مسابقه های جهانی بعد از المپیک شرکت نکنند و چرا او تصمیم به 
شرکت در مسابقه ها گرفت، تصریح کرد: این موضوع بستگی به شرایط 

بدنی ورزشــکار دارد. من هم تمرین هایم را که شروع کردم دیدم بدنم 
خوب است و همراهی می کند. از آنجا که کار و زندگی ما ورزش است؛ 
بنابراین تصمیم گرفتم تمرین هایم را جدی دنبال کرده و در مسابقه های 
جهانی شــرکت کنم. قهرمان ا لمپیک ریو در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکــه کیفیت اردوهای تیم ملی در حدی اســت که دغدغه 
کمتری در این مورد داشته باشد تاکید کرد: شرایط اردوهای تیم ملی 

بهتر شده و با دغدغه کمتری تمرین ها را جلو می بریم.
وی در مورد حضورش در لیگ برتر و مشکالت لیگ نیز گفت: اگر حضور 
تیم بیمه رازی در لیگ قطعی شود با این تیم در لیگ شرکت می کنم. 
کسانی که در مورد لیگ تصمیم می گیرند شرایط بدی را  ایجاد کرده اند 
زیرا به جای اینکه به تیم ملی کمک شود به آن ضربه زده می شود. قبال 
در لیگ 2-3 کیلوگرم ارفاق وزن داشــتیم که این به تیم ملی کمک 
می کرد. یک سال است ارفاق وزن را برداشته اند و ملی پوشان در لیگ، 
در مسابقه های آسیایی و جهانی باید وزن کم کنند. این مسئله می تواند 
باعث آسیب دیدگی شود. برداشتن ارفاق وزن در واقع به تیم ملی ضربه 
می زند. دارنده مدال های المپیک ریو با اشــاره به گذشــتن یک سال 
از المپیک 2016 و عملی نشــدن برخی وعده هــا مانند اهدای کفش 
طال، گفت: خیلی ها وعده دادند و رفتند. ما هم درگیر تمرین  هســتیم 
و نمی توانیم هر روز پیگیر این باشیم که وعده ها چه شد. برخی افراد به 
وعده های خود عمل کردند، اما برخی دیگر فقط مقابل رســانه ها قول 

دادند و بعد زیرش زدند. ما هم نمی توانیم به زور از آنها چیزی بگیریم.

درحاشیه 
 گالیه قهرمان وزنه برداری المپیک ریو از مسئوالن:

پاداش کفش طال چه شد؟

قاب روز

وقتی که مسی از پا درآمد
رئال مادرید در دیدار رفت سوپر جام اسپانیا موفق شد بارسلونا را با نتیجه 3 بر 1 شکست دهد تا 

مسی اینگونه چهره مغموم به خود بگیرد.

واکنش روز

مدافع سابق رئال مادرید در توئیتر، کنایه سنگینی به آلوارو آربلوا، 
بارسلونا و شکست آنها مقابل رئال مادرید 
زد. این مدافع اسپانیایی سال ها مقابل 
بارســا در پیراهن رئال بازی کرده 
و طعم رقابت و دشــمنی بین دو 
تیم را به خوبی چشیده است. او 
پس از پیروزی رئال مقابل بارسا، 
با انتقاد از عملکرد داور، به بارســا 
 کنایه ســنگینی زد. آربلوا نوشــت:
» حتی با 12 نفر هم بارسا نتوانست 
پیروز شود. یک روز و یک بازی مثل همیشه مقابل 
بارسلونا. آنها رو در روی ما به ما می خندند، این بسیار مخوف است. با 
توجه به این بازی، روز چهارشنبه در برنابئو برای جام خواهیم جنگید، 
 نه؟« بازی برگشــت دو تیم روز چهارشنبه ســاعت 01:30 برگزار

 خواهد شد.

 کنایه سنگین »آربلوا« 
به شکست بارسلونا

کنایه روز

آنهایی که حدادی فر را از نزدیک می شناسند خوب می دانند 
که او نه اهل حاشیه است و نه زندگی به هم ریخته ای دارد. 
در سال های اخیر هم نه اسیر حواشی شده و نه بگو مگویی با 

مربی، بازیکن و یا حتی رسانه ها داشته است.
حدادی فر برای سومین بار دچار آسیب دیدگی شد. آسیب 
دیدگی از ناحیه رباط صلیبی. او فصل قبل هم همین دوران 
را تجربه کرد. دورانی تلخ برای هافبکی که قرار بود یک تنه 
ذوب آهن را به موفقیت برساند.حدادی فر یکی از مهره های 
موثر ذوب آهن بود، اما امان از آسیب دیدگی که اجازه نداد 
این بازیکن به ذوب آهن کمک کند، بدرخشــد و در ترکیب 

این تیم باشد.
حدادی فر بخش اعظمی از بازی هــای فصل قبل را به دلیل 

آسیب دیدگی از دست داد.
 فقط هفته هــای پایانی لیگ بود که عصا را کنار گذاشــت، 
تمرین را آغاز کرد و سرانجام به ترکیب ذوب آهن رسید. او 
آمد و ذوب آهن توانست دوران درخشان گذشته را تکرار کند. 
این بار با کسب عنوان چهارمی که می توانست ذوب آهن را به 

آسیا برساند، اما شکست تراکتورسازی مقابل نفت تهران در 
فینال جام حذفی تمام آرزوهای این تیم را نقش بر آب کرد.

برای فصل جدید، حدادی فر با انواع و اقسام حرف و حدیث ها 
مواجه شد. 

عده ای او را خارج از تفکرات باشــگاه، مدیریت و حتی امیر 
قلعه نویی می دانســتند. به خصوص که حدادی فر سابقه 6 
ماه همکاری ناموفق با قلعه نویی را در تراکتورسازی داشت 
و سرمربی ذوب آهن خیلی خوب با خصوصیات این هافبک 
چپ پا آشنا بود. همین سبب شــد تا پروسه تمدید قرارداد 

حدادی فر کندتر از سایر بازیکنان طی شود. 
در نهایت امــا او در ذوب آهن ماند. ماند تــا فصلی جدید را 

آغاز کند.
حدادی فر به قدری در تمرین هــای پیش فصل ذوب آهن 
آماده نشان داد که قلعه نویی مجاب شد تا علی حمام لبنانی 
را از ترکیب اصلی خارج کند، دانیال اسماعیلی فر را از خط 
هافبک به دفاع راست ببرد و حدادی فر را کنار مهدی مهدی 
پور و حمید بوحمدان را به عنوان هافبک های میانی ذوب آهن 

قرار بدهد. تیمی که با قلعه نویی لیگ را برای کســب عنوان 
قهرمانی آغاز کرده بود.

همان بازی نخست در برخورد با حســین بادامکی، هافبک 
باتجربه سیاه جامگان، همه آرزوهای حدادی فر نقش بر آب 
شد. حدادی فر از زمین خارج شد تا دوباره روز از نو و روزی 
از نو شود. او پای خود را مورد معاینه قرار داد و نظر پزشکان 
این بود که رباط صلیبی این هافبک 34 ساله پاره شده و باید 

جراحی را در دستور کار قرار بدهد.
 ماجرای فصل قبل تکرار شد. مرداد لعنتی دوباره سراغی از 
حدادی فر گرفت و او آسیب دید. حاال حدادی فر مانده و یک 
رباط صلیبی پاره که باید جراحی اش کند. درست مثل فصل 
قبل که او جراحی کرد و در چند بازی پایانی به ترکیب ذوب 

آهن برگشت و برای این تیم در لیگ بازی کرد.
این آسیب دیدگی روزگاری نه چندان دور، بخشی غیر قابل 
جانشــین در زندگی محرم نویدکیا بود. او همیشــه آسیب 
می دید و مــدام دور از فوتبال بود. تا جایــی که بارها بحث 
خداحافظی زودهنگام نویدکیا از فوتبال مطرح شــد، اما هر 
بار محرم مقاومت کرد و به بازی ادامه داد. هر چند کج دار و 

مریز و با درد فراوان.
آسیب دیدگی لعنتی هیچ گاه دست از سر ستاره های فوتبال 

اصفهان برنداشت. 
هر چند نویدکیا اصلیتی ترک زبان دارد و البته حدادی فر هم 
اهل شهرکرد است؛ اما این دو در فوتبال اصفهان رشد کردند، 
پله های ترقی را در تیم های پایه سپاهان و ذوب آهن پیمودند 
و ظرف چند سال به ســتاره های این دو تیم بدل شدند. این 

دو اما سرنوشــتی مشابه هم را 
تجربه کردند. آنها همیشــه در 
معرض آســیب دیدگی بودند 
و از این مشــکل هیچ گاه رها 
نشــدند. مقاومــت کردند، اما 
هرگز موفق نشدند مصدومیت 
را شکست بدهند و بر آن چیره 

شوند.
حدادی فر اما می خواهد دوباره 
مبارزه کند. او آســیب دیدگی 
را به گوشــه رینگ می فرستد 
و مقابــل آن مقاومت می کند. 
به امیــد روزی کــه برگردد و 
 دیگر از آسیب دیدگی خبری

 نباشد.
برای او که به الماس ذوب آهن 
و فرزند این تیم مشهور است، 

مبارزه با آسیب دیدگی نه ترسناک است و نه غیر قابل تحمل. 
او می جنگد و می خواهد که بجنگد. برای بازگشتی باشکوه 
و رویایــی. ذوب آهن هم منتظــر او می مانــد و البته امیر 
قلعه نویی که اهداف بزرگی در سر دارد؛ اهدافی که بازگشت 
 حدادی فر می تواند نقشــی غیر قابل انــکار در تکمیل آن 

داشته باشد.

ستاره های کریستالی؛ از نویدکیا تا حدادی فر

نصف جهان؛ پایتخت مصدومان بزرگ

دلیل این همه آسیب دیدگی چیست؟ آسیب دیدگی هایی شدید که باعث شده تا قاسم حدادی فر یک 
سوم از دوران فوتبال خود را از دست بدهد و فقط به مداوای پای خود بپردازد.

توهینی که پیشکسوت پرسپولیس به سرمربی و کاپیتان استقالل کرد 
منجر به ممنوع التصویری وی در تلویزیون خواهد شد.یکی از سوژه های 
خبری در چند روز اخیر، هجم گسترده اعتراضات هواداران و پیشکسوتان 
استقالل به یک برنامه تلویزیونی بود که در آن مهرداد میناوند به عنوان 
میهمان نســبت به منصوریان و رحمتی از الفاظی نامناســب استفاده 
کرد.تهیه کننده این برنامه بالفاصله با انتشــار یک پیام ویدئویی مراتب 
عذرخواهی خود و دیگر عوامل برنامه و برخورد با عوامل این اهانت را اعالم 
کرد. ادامه این اعتراضات که با شکایت رســمی رحمتی و منصوریان از 
مجری و میهمان برنامه همراه بود، می تواند منجر به عواقب دیگری برای 
این دو باشد. خبرنگار مهر کســب اطالع کرد که میناوند تا اطالع ثانوی 
ممنوع التصویر خواهد شد و مجری برنامه نیز فعال حق کار نخواهد داشت.

مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای مشخص شدن زمان برای پرداخت مطالبات 
دستیاران ژوزه با فیفا نامه نگاری کرده اند.

باشگاه پرسپولیس باید حقوق ژوزه، سرمربی اسبق خود و دستیاران او را بدهد. 
در حالی که هنوز حکم سرمربی پرتغالی اعالم نشده، اما این باشگاه باید حقوق 

دستیاران این مربی را به آنها بپردازد.
این در حالی است که زمانی از ســوی کمیته انضباطی فیفا برای پرداخت 
مطالبات این مربیان اعالم نشده و به همین دلیل مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
با فیفا نامه نگاری کرده اند تا مشــخص شــود که تا چه زمانی فرصت دارند 
مطالبات این افراد را پرداخت کنند.باشگاه پرسپولیس طبق رقم اعالم شده 

باید 400 هزار یورو به دستیاران ژوه بدهد. 
هنوز پاسخی از سوی فیفا به باشگاه پرسپولیس مخابره نشده است.

تبعات توهین به منصوریان و رحمتی؛

 استقاللی ها کوتاه
 نمی آیند

نامه نگاری پرسپولیسی ها 
با فیفا درباره ژوزه

ستاره پرتغالی رئال مادرید به احتمال خیلی زیاد به خاطر هل دادن 
داور بــا محرومیت ســنگینی مواجه خواهد 
شد.کریســتیانو رونالدو در دیدار برابر 
بارسلونا شــب عجیبی را پشت سر 
گذاشت. او توانســت با وجود آن 
که به عنوان یــار تعویضی وارد 
میدان شد، اما دروازه بارسلونا را 
باز کند.شادی گل رونالدو باعث 
شــد تا این بازیکن یک کارت زرد 
دریافت کند و بعد از آن هم یک کارت 
زرد دیگر از داور گرفت و از بازی اخراج 
شد.رونالدو بعد از اخراج از میدان واکنش جنجالی از خود نشان داد 
و داور بازی را هل داد.رسانه های اســپانیایی از احتمال محرومیت 
این بازیکن پرتغالی سخن به میان آوردند و اگر رونالدو محکوم به بد 
رفتاری با داور شود از 4 تا 12 جلسه احتمال محرومیت او وجود دارد.

مهاجم برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن از تصمیم خود برای ترک 
آبی و اناری ها دفاع کرد. نیمار یکشنبه  شب اولین 
بازی خود برای پاری سن ژرمن را بعد از 
ترک جنجالی بارســلونا انجام داد و 
در پیروزی 3 بر صفر پاریســی ها 
در خانــه گنــگان در هفته دوم 
لوشامپیونه یک گل زد و یک پاس 
گل داد. گران قیمت ترین بازیکن 
دنیا که دو هفته پیش با قراردادی 
222 میلیون یورویی از بارســلونا به 
PSG ملحق شد، در پایان این بازی 
از تصمیم خود برای ترک آبی و اناری های کاتالونیا ابراز رضایت کرد و 
به خبرنگاران گفت: از عملکردی که در اولین بازی ام داشتم راضی ام، 
همین طور از گل هایم.می دانستم که ترک بارسلونا سخت خواهد بود، 

اما االن از اینکه اینجا در پاری سن ژرمن هستم راضی ام.

احتمال محرومیت طوالنی مدت 
برای رونالدو

نیمار:

 از همیشه سرزنده تر هستم

فوتبال جهان

محمود کلهر،پیشکسوت فوتبال که با  مهر صحبت کرده درباره 
دیدار حساس قرمزها در لیگ قهرمانان گفته:» االهلی خط 
دفاع ضعیفی دارد و پرسپولیس با مهاجمان خوب و هوشیاری 
که در اختیار دارد، می تواند از نقطه ضعف االهلی استفاده کرده 
و پیروز میدان باشد؛ البته برانکو باید هوشیار باشد تا بازیکنانش 
اسیر حاشیه سازی همیشگی تیم های عربستانی نشوند و به 

خاطر همین مسائل بازیکن اخراجی نداشته باشد.«
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روزنامه »فوتبول« عراق  نوشت: باشگاه استقالل تهران ابراز آمادگی 
کرد تا از عراق دیدن کند و در راســتای تالش بــرای رفع تعلیق از 
ورزشگاه های این کشــور، یک دیدار تدارکاتی با یکی از تیم های پر 
هوادار و سرشناس عراقی در ورزشگاه بین المللی کربال برگزار کند.

وزارت ورزش و جوانان عراق در حال تدارک یک بازی دوستانه میان 
استقالل با یکی از تیم های عراقی است که در آینده مشخص خواهد 

شد که کدام تیم مقابل استقالل بازی خواهد کرد.

با وجود آنکه باشــگاه ســایپا اعالم کرد که شورای تامین با 
برگزاری بازی هفته چهارم  خود با اســتقالل در دستگردی 
موافقت کرده، یکی از مسئوالن فرمانداری استان تهران این 
مسئله را رد کرد. صالحی گفت: »پیش بینی می شود حداقل 
بین 20 تا 30 هزار نفر خواهان تماشــای این بازی باشند و 
تصور اینکه چنین جمعیتی در خیابان های اطراف دستگردی 

تجمع کنند، امکان پذیر نیست.«

استقالل  به کربال می رودسایپا - استقالل؛ کجا برگزار می شود؟ توصیه آسیایی کلهر به پرسپولیس

مرداد لعنتی 
دوباره سراغی از 
حدادی فر گرفت 

و او آسیب دید. 
حاال حدادی فر 

مانده و یک رباط 
صلیبی پاره که باید 

جراحی اش کند
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ماکت سازی فرآیندهای خدمات شهری در فضای شهری اصفهان
غالمرضا ساکتی ، رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: نمایشگاه ماکت 
فرآیندهای خدمات شهری در محور چهارباغ عباســی افتتاح می شود.این نمایشگاه که به 
صورت سه بعدی ماکت سازی شده، هر روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ برای بازدید عموم آزاد است.

چهره

روند ساخت و پیشرفت پروژه سالن گلستان شهدای اصفهان 

شــهردار اســبق اصفهان که به عنوان یکــی از گزینــه های جدی 
 شــهرداری اصفهان مطرح بود، از نامزدی تصدی این سمت انصراف 

داد.
علی جوادی اظهار کرد: به دلیل همبســتگی خاصــی که با کارکنان 
شهرداری اصفهان از گذشته داشــته ام، مشتاق قبول این سمت بودم 
اما هم اکنون به دلیل شرایط شخصی و به دلیل عالقه مندی به خدمت 
 در عرصه های ملی ، امکان خدمت به مــردم اصفهان در این عرصه را

 ندارم.
وي خاطر نشــان کرد: به عنوان یک اصفهانی عالقه مند و دلســوز به 
پیشرفت و توسعه شهر تا انتخاب شــهردار، منتخبان شورای اسالمی 

شهر را با تمام توان یاری خواهم کرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان خواستار 
همکاری مردم با کارگران آبیاری فضای سبز شهرداری شد و گفت: وقتی 
کارگران فضای سبز قصد آبیاری چمن را دارند، مردم باید با آنها همراهی 

و از معابر سنگفرش و سکوهای نشیمن استفاده کنند.
احمد سلیمانی پور اظهارکرد: شهروندان نباید والوهای آبیاری فضای 
سبز را برای شست و شوهای شخصی )به خصوص شستن خودرو( باز 
کنند زیرا آب به اندازه مورد نیاز عرصه فضای سبز، در اختیار کارگران 
قرار می گیرد و مصرف بیش از حد آن مشــمول جریمه برای کارگران 
خواهد شــد.وی افزود: گاهی مشاهده می شــود عده ای از شهروندان 
در مقابل مغازه یا منزل خود از آب فضای ســبز استفاده های شخصی 

می کنند که این اقدام به هیچ عنوان پسندیده نیست.

شهردار اسبق اصفهان از 
تصدی این سمت انصراف 

داد

مردم با کارگران آبیاری 
فضای سبز شهرداری 

همکاری کنند

رییس ستاد اقامه نماز کشور در اصفهان:

مدیران فرهنگی چقدر توانسته اند 
جوانان را نمازخوان کنند

حجت االسالم محســن قرائتی ، 
رییس ســتاد اقامه نماز کشــور 
در ســومین دوره توانمندی های 
مدیران و کارشناســان فرهنگی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
گفت: اگر یک پزشک تربیت کردیم 
که نمــاز نمی خوانــد هیچ هنری 
نکرده ایم. در کار فرهنگی بیشــتر 
اوقات صحبت کردن چهره به چهره 
از سخنرانی در یک جمع بیشتر است؛ تریاکی ها از مدیران فرهنگی 
موفق تر بوده اند؛ چراکه یــک تریاکی با ارتباط چهره به چهره چند 
نفر دیگر را هم معتاد می کند؛ اما مدیران فرهنگی چقدر توانسته اند 

جوانان را نمازخوان کنند.
حجت االسالم قرائتی  افزود: رمز موفقیت در کار فرهنگی، محبت 
است. باید هویت خودمان را برگردانیم؛ دشمن هویت ما را گرفت؛ 
کاله نمدی را گرفتند و کاله شاپو غالب کردند؛ درحالی که هر دو از 

نمد است. باید هویت اصیل را به جوانان نشان دهیم.

با مسئوالن

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 اصفهان 
پنجمین استان باسواد کشور شد

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
استان اصفهان، پنجمین استان باسواد کشــور است و ۱۰۲ هزار 
نفر تا باســوادی کامل فاصله دارد.بهمن امید قائدی در گفت وگو 
با  تسنیم با اشاره به جمعیت کشــور در سرشماری سال ۹5 اظهار 
داشت: جمعیت کل کشور 7۹ میلیون و ۹۲6 هزار و ۲7۰ نفر است 
که ۲ میلیون و 7۰۰ هزار نفر آنها باید در کالس  های ســوادآموزی 
 شــرکت کنند که از این تعداد ۱۰۲ هزار نفر در اســتان اصفهان 

هستند.
وی با اشاره به اینکه درصد باسوادی استان اصفهان از ۹/۹4 به ۹/۹6  
درصد ارتقا یافته است، افزود: تغییراتی در ساختار، محتوا و روش  ها 
از جمله تغییرات محتوای کتاب  های آموزشی و کاربردی  تر شدن 
آن به وجود آمده و آموزش سواد در 3 مرحله سوادآموزی، انتقال و 
تحکیم، منجر به ادامه تحصیل افراد در دوره اول متوسطه شده است.  
وی با اشاره به طرح تشویقی دانش آموزان برای با سواد کردن والدین 
بی  سواد گفت: دانش آموزان می  توانند در صورت تمایل نسبت به با 

سواد کردن والدین بی  سوادشان اقدام کنند .

اخبار

فریاد پرهیز خبرداد:

اصالح ضوابط شهرسازی با 
اجرای پروژه ریزپهنه بندی

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
اجرای پروژه ریزپهنه بندی شــهر اصفهان با توجه به 
موضوع فرونشست زمین، در شهرک ولی عصر و محله 
عاشق آباد، نیاز مبرم این شهر است. فریاد پرهیز معتقد 
است به منظور ســاماندهی بلند مرتبه سازی در شهر 
اصفهان نیاز به ضوابط ویژه بلند مرتبه سازی داریم و در 
این راستا تا خروجی پروژه ریزپهنه بندی شهر اصفهان 
مشخص نشــود تدوین ضوابط ویژه بلند مرتبه سازی 
امکان پذیر نیست. رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان 
گفت: از دیگر خروجی این پروژه این است که می توان 
از ایجاد کاربری های آســیب پذیر در مناطق پرخطر 
پیشــگیری کرد و کاربری های کمتر آسیب پذیر را از 
جمله فضای سبز و فضای باز شهری جایگزین آنها کرد.

وی ادامه داد: از دیگر نتایج این پروژه حفاظت از بناهای 
تاریخی و میراث فرهنگی شهر اصفهان است چون ما باید 
در اصفهان به دنبال رونق صنعت گردشگری به عنوان 
صنعت پاک باشیم.پرهیز، اصالح ضوابط شهرسازی و 
معماری و کاربری هایی که در طرح های توسعه شهری 
باید لحاظ شود را از دیگر نتایج اجرای این پروژه دانست.

مدیرپژوهش و مطالعات شهرداری اصفهان 
تاکیدکرد:

ضرورت تشکیل اتاق فکر مشترک 
مابین دانشگاه و شهرداری

مدیر پژوهش و مطالعات شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
در سال گذشته با توجه به شــعار سال مبنی بر اقتصاد 
مقاومتی اقدام و عمل، محورهایی از ســوی مدیریت 

بازرسی شناسایی و مجموعه فعالیت ها تعریف شد.
سعید ابراهیمی افزود: اما با توجه به شعار امسال مبنی 
بر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال الزم است تا مشخص 
شود شــهرداری در کجای زنجیره تولید و اشتغال قرار 
دارد. مدیر پژوهــش و مطالعات شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در این راستا تشــکیل اتاق فکر مشترک 

مابین دانشگاه و شهرداری اصفهان ضروری است.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه باید نقش و جایگاه شهرداری 
در این زمینه تعریف شود، خاطرنشان کرد: الزم است 
شــبکه های فعالیت ها را بررســی کرده و متناسب با 

اقدامات در بخش های مختلف فعال باشیم.

رسول زرگر پور در شــورای عالی برند استان اصفهان اظهار 

داشت: برند یک شهر در بردارنده ویژگی های فرهنگی، هنری، 
اجتماعی و صنایع مختلف آن شــهر است که در زمینه های 

مختلف ازجمله گردشگری و کسب وکار کاربرد دارد.
وی با اشاره به تصویب اساسنامه برند جامع اصفهان، افزود: 
وجه تسمیه، رنگ، شــکل و لغات به کار رفته در این برند که 

مفاهیم خاص خود را دارد، نهایی شده است.

استاندار اصفهان یادآوری کرد: همان طور که جمله »اصفهان 
نصف جهان« در اذهان عموم جا افتاده است باید تالش شود 
تا کارکرد اثرگذار این نماد جدید نیز برای مردم مشــخص و 

روشن شود.
تشکیل دبیرخانه برند بین المللی اصفهان

سید عبدالوهاب ســهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه تشــکیل دبیرخانه برند اصفهان را گامی موثر 

برای معرفی و تبیین آن در فضای بین المللی دانست و گفت: 
برند بین المللی اصفهان می تواند زمینه جذب گردشــگران 
 خارجــی، ســرمایه گذاران و فعــاالن اقتصــادی را فراهم 

سازد.
وی تصریح کرد: صنعت گردشگری امروز یکی از جذاب ترین 
حوزه های سرمایه گذاری است که با معرفی ویژگی های برتر 
اصفهان می تواند عالوه برجذب گردشــگر، سرمایه گذاران 

خارجی را نیز جذب کند. 
سهل آبادی خواستار ثبت این برند در نهادهای قانونی داخلی 
و خارجی با هدف حفــظ حقوق مالکیت معنــوی آن برای 

اصفهان شد.
فونت شهری طراحی شود

مهدی جمالی نژاد، شــهردار اصفهان نیز در این جلســه با 
اشاره به اهمیت و تاثیر برند اصفهان در بخش های مختلف از 
جمله کسب وکار، گردشگری و شهری گفت: تعریف »فونت 
شــهری« نیز می تواند در کنار برند اصفهــان، مکملی برای 

هویت این شهر باشد.
وی اظهار داشت: فونت شهری، هویت نوشتاری برای استفاده 

در تابلوها و المان های تبلیغاتی شهر است.
محمدرضا رجالی، رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه از جمع آوری داستان ها 
و قصه های مرتبط به اصفهان خبــر داد و گفت: تاکنون ۹۰ 
داســتان مرتبط به آثار تاریخی، فرهنــگ و آداب اصفهان 

به صورت تصویری جمع آوری شده است.
وی از مذاکره با دو شــرکت روابط عمومــی بین المللی در 
حوزه گردشــگری با هدف معرفــی اصفهــان در بازارهای 
هدف خبــر داد و گفــت: پــس از رونمایی رســمی از برند 
 اصفهــان قرارداد بــا یکی از این شــرکت ها بســته خواهد 

شد.

استاندار اصفهان خبر داد:

رونمایی از »برند بین المللی اصفهان« تا پایان مرداد

استاندار اصفهان از برگزاری آیین رونمایی برند بین المللی اصفهان در پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: برند 
طراحی  شده اصفهان همراه با لوگو با هدف معرفی اصفهان در بازار بین المللی گردشگری رونمایی می شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد: در 4 ماهه نخست سال جاری در طرح جمع آوری 
متکدیان شهر اصفهان 4۱6 نفر جمع آوری و به مرکز فضیلت تحویل داده شدند.

مجتبی کاظمی اظهارکرد: تعداد متکدیان جمع آوری شده در 4 ماهه نخست سال ۹6، 4۱6 نفر است که از این تعداد 
۱34 نفر زن و بقیه مرد هستند؛ همچنین از این آمار تعداد 54 نفر تبعه خارجی و 6۹نفر از شهر اصفهان و بقیه از دیگر 

شهرها واستان ها بوده اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از معضالت اصلی این مدیریت چرخه تکراری جمع آوری و رهایی متکدیان در سطح 
شهر است؛ شهرداری فقط در امر جمع آوری و تحویل متکدیان اقدام و 

سپس این افراد تحویل مرکز »فضیلت« بهزیستی می شوند.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در موضوع »مبارزه با تکدی گری« نیازمند همکاری مردم در پیشگیری 
و جلوگیری از مشکالت این پدیده هستیم، عنوان کرد: ما از شهروندان 
انتظار داریم کــه به این افراد کمــک نکنند و چنانچــه قصد کمک به 
نیازمندان واقعی را دارند، کمک های خود را به مراکز خیریه و یا کمیته 
امداد ارائه کنند.کاظمی با تاکید بر اینکه شــهر اصفهان باالترین سرانه 
خیریه را دارد، خاطر نشان کرد: شهروندان اگر به دنبال ثواب و کارهای 

خیرخواهانه هستند می توانند به این خیریه ها کمک کنند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.

طی ۴ماه نخست سال جاری؛

۴۱۶متکدی از سطح شهر اصفهان جمع آوری شدند

با وجود صحبت های مطرح شده برای میزان توجه و نظارت کارشناسان میراث فرهنگی، هنوز کارشناسانی هستند که 
بابت عبور مترو از زیر چهار باغ عباسی دل نگرانی  دارند.

مجتبی کنعانی، کارشناس مرمت میراث فرهنگی یکی از آنهاست که هنوز با عبور مترو از چهارباغ عباسی و کنار سی وسه 
پل مخالف است و اعتقاد دارد اگر این تونل با سیمان پر شود و یا برای کاربری دیگری از آن استفاده شود باز هم بهتر است.

وی معتقد است عبور مترو از چهارباغ عباسی به این خیابان آســیب زده، می زند و خواهد زد. هر اقدامی که شهرداری 
اصفهان انجام دهد، بخشی از آسیب ها را آن هم نه به صورت کامل، بلکه تنها قدری تعدیل می کند.

به گفته  محمدحســن طالبیان، معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری در این جلســه عالوه بر ابراز خوشحالی برای عبور 
نکردن خط دو مترو از زیر میدان نقش جهان، به چگونگی پایش و کنترل 
عبور مترو از دیگر بخش های تاریخی اصفهان اشاره شده تا این موضوع اثرات 
منفی روی مجموعه  جهانی نقش جهان نگذارد؛ همچنین پیشنهاداتی در این 
زمینه ارائه شده است.معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی توضیح 
داد: پیشنهاد شد تا یک گروه چند رشته ای درباره این موضوع گزارش بسیار 
دقیقی را در فواصل منظم برای میدان نقش جهان ارائه کند و تا پیش از اول 
فوریه ۲۰۱۸ این گزارش باید برای یونسکو برود. در این زمینه همچنین در 

ارتباط با تهدیدات درباره اصفهان، چالش ها بررسی شدند و قرار شد ایران به دقت گزارش تفصیلی ارائه کند.

مخالفت ها با عبور مترو از چهارباغ عباسی و کنار سی وسه پل ادامه دارد؛

کارشناسان میراث فرهنگی هنوز دلواپس هستند

شهرداری

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

 کارکرد میدان استقالل
۲۰سال آینده روشن تر می شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اقدامات خوبی در 
اصفهان در قیاس با دیگر شهرها انجام شده است، افزود: پروژه هایی 
که در حال حاضر در شــهر اصفهان انجام شده است پشتوانه های 
خوبی را هم به جهت اقتصادی، هم به جهت مســائل زیرساختی 
و هم به لحاظ حمل و نقلی ایجاد کــرده که می تواند بخش زیادی 
از مشکالت شــهر اصفهان را برطرف یا این معضالت را تا حدودی 

کاهش دهد.
ابوالفضل قربانی تصریح کرد: روندی که شهر اصفهان طی می کند 
نظیر افزایش جمعیت، وسعت و مشکالت زیست محیطی مسئوالن 
و مدیران شهری را مجاب می کند که در آینده اقدامات بیشتری را 

در راستای این معضالت انجام دهند.
وی تاکید کرد: سالن اجالس همایش های بین المللی امام خامنه ای 
آورده های بسیار خوبی را برای شهر اصفهان به لحاظ دانش فنی و 
مسائل علمی داشته و نوع پروژه به شکلی است تا به حال متخصصان 
داخلی چنین کاری را انجام نداده بودند که این خودباوری به وجود 

آمده برای ساخت این پروژه مهم است.
قربانی ادامه داد: میدان اســتقالل هم پروژه بزرگی اســت که در 
روزهای آینده به بهره برداری می رسد؛ قطعا در ۲۰ سال آینده شهر 

اصفهان، این پروژه می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
وی ابراز کرد: با احداث رینگ حفاظتی در سال های آینده، کارکرد 

ابرپروژه میدان استقالل در ۲۰ سال آینده روشن تر خواهد شد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اقدام ماندگار پروژه 
میدان امام علی)ع( گفت:اگر بخواهیم در آینده به پروژه ای افتخار 
کنیم و آن را در کنار دیگر آثار تاریخی خود برای جهانیان به تصویر 

بکشیم باید پروژه میدان امام علی)ع( در اصفهان را مثال بزنیم.
وی با اشاره به پروژه های حمل و نقلی شهر اصفهان اذعان کرد: این 
پروژه ها که در سطح شهر در حال اجرا بودند و در حال حاضر برخی 

از آنها به بهره برداری رسیده اند، از قابلیت های ویژه ای برخوردارند.
قربانی در پایان با تاکید بر لزوم پرداختن بیشتر به اقدامات زیست 
محیطی در اصفهان ابرازکرد: بدیهی اســت که اقدامات شهرداری 
اصفهان در آینده باید بیشتر ادامه یابد و اقدامات اساسی برای شهر  

صورت گیرد.

منا
 ای

ع:
منب

        
       

م

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان گفت: 
در محله های شهراصفهان ۱6 خانه ســالمت و بیش از ۱4۰ 
کانون ســالمت فعال است که تالش شــهرداری اصفهان در 
سال ۹6 در راســتای افزایش تعداد این کانون ها تا مرز ۲۰۰ 
کانون است. مسعود مهدویان فر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
اظهارکرد: شــهرداری اصفهان ۲۰ میلیــارد ریال برای بهبود 
سالمت شهروندان اصفهانی و اجرای طرح های سالمت محور 

در سال جاری تخصیص داد.

مهدویان فر در ادامه شبکه سازی و تقویت کانون های سالمت 
در سطح شهر را از برنامه های ستاد سالمت شهرداری اصفهان 
در ســال ۹6 برشــمرد. وی با بیان اینکه موضوع سالمت در 
چهار بعد اساسی یعنی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در 
سیاست گذاری ها، مد نظر مدیران شــهری بوده است، اظهار 
کرد: با توجه به شعار امسال ســازمان جهانی بهداشت درباره 
ســالمت روان و مقابله با هر نوع افســردگی، تالش می کنیم 
تا اقدام های وســیعی در این زمینه انجام شــود.دبیر شورای 

سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان به سالمت جسمی 
شــهروندان نیز اشــاره و اظهار کرد: در این حوزه نیز بیشتر 
اقدامات درباره مواردی مانند پیشگیری و درمان بیماری های 
غیر واگیر از جمله قلبی و عروقی، دیابت و کم تحرکی اســت. 
وی گفت: در محله های شهراصفهان ۱6 خانه سالمت و بیش از 
۱4۰ کانون سالمت فعال می باشد که تالش شهرداری اصفهان 
در سال ۹6 در راستای افزایش تعداد این کانون ها تا مرز ۲۰۰ 
کانون اســت. مهدویان فر اظهار کرد: شورای سیاست گذاری 
سالمت بر اساس ســند سالمت شــهرداری اصفهان فعالیت 
می کند که محورهای اصلی آن، تقدم پیشــگیری بر درمان، 
اصالح دانش و اطالعات شهروندان در حوزه فرهنگ سالمت و 

اصالح فضای شهری  است. 

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان:

کانون های سالمت محله های شهر به ۲۰۰ عدد افزایش می یابد

                     مهدی زرگر/ زاینده رود
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امام صادق  عليه  السالم :
مردم را با غير زبان هايتان دعوت كنيد. آنان بايد از شما پارسايى و 

تالش و نماز و نيكى ببينند. اين، معناى دعوت حقيقى است.
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چاشــنی جذابیت، مهم ترین عاملی اســت که با آن 
می توان از کسالت بارترین کارها، هیجان انگیزترین 
اتفاقات را ساخت. کتابخوانی نیز یکی از همین اتفاقات 
است، چیزی که اگر آن را با چاشــنی جذابیت برای 
خودتان مــزه دار کنید، بعد از مدتــی کوتاه برایتان 
تبدیل به یکی از خواستنی ترین کارهایی می شود که 
دوست دارید با آن روزگارتان را سپری کنید. به همین 
بهانه سراغ ریز نکته هایی رفتیم که شاید بشود با آن به 
کتاب خواندن نه به عنوان یک مقوله کسل کننده بلکه 

به عنوان یک گزینه دوست داشتنی نگاه کرد.
بدانیدچهمیخوانید؟

مردم به دالیل مختلف به سمت کتاب می روند. قبل از 
اینکه سراغ مطالعه کردن بروید این را در نظر بگیرید 
که در دســترس ترین کتابی که به دستتان می آید را 
برای خواندن انتخاب نکنید. عالیق خود را بشناسید، 
به این توجه کنید که کدام دســته از کتاب ها برایتان 
خوش خوان تر و جذاب تر به نظر می رسند. بعضی ها 
به کتاب های تاریخی عالقه مندنــد، عده ای دیگر به 
کتاب های تخیلی و عده ای دیگر به خواندن سفرنامه ها 
و زندگی نامه ها، پس قبل از مطالعه، ژانر کتاب را خوب 

بشناسید.
سراغسنگینوزنهانروید

اگر عادت به کتاب خواندن ندارید،  اگر دوست دارید 
که با گذر زمان فرآیند کتاب خوانی در زندگی شما از 
یک ارزش تبدیل به یک قاعده شود. موقع شروع سراغ 
کتاب های قطور نروید؛ کتاب های کوتاه و کم حجم را 
انتخاب کنید. از آنجایی که به مطالعه کم عادت بوده اید 
انتخاب کتاب های قطور به خاطر طوالنی بودن و دیر 
تمام شدن ممکن است شــما را دلسرد کند. مثال اگر 
می خواهید کتــاب تاریخی بخوانید بــه جای کتاب 
هزارصفحه ای تاریخ تمدن ویــل دورانت یک کتاب 

سبک تر را انتخاب کنید.
کارتعضویتداشتهباشید

بهانه دست خودتان ندهید و با حرف هایی مثل گران 
بودن کتاب برای بی مطالعه باقی ماندن بهانه تراشی 
نکنید. کافی است سر به کتابخانه محل بزنید و کارت 
عضویت بگیرید. آن وقت می توانید هر کتابی که مدنظر 

داشتید برای عضویت انتخاب کنید و بخوانید.
درستانتخابکنید

به این فکر بکنید که شــما به اندازه همه کتاب های 
نخوانده عالم بی ســواد هســتید. بعــد از اینکه ژانر 
عالقه مندی هایتان را پیدا کردید، ســراغ کتاب های 
این ژانر بروید اگر اطالعاتی ندارید، هزینه اش تنها یک 
سرچ ساده در گوگل است تا برایتان شناخته شده ترین، 
پرطرفدارترین و مهم ترین کتاب هــای این حوزه را 
لیســت کند. اگر هم به تحقیق بیشتر و مطمئن تری 
احتیاج دارید بهتر است سراغ کتابدارهای کتابخانه ها 
بروید و از آنها درباره کتاب مورد نظرتان سوال بپرسید.

مهارتزندگی

 فرمول  هایی جادویی
 برای لذت بردن از مطالعه

لبخندک

ننـده ای  راسـتش مـن هیـچ وقـت از را
نخواسـته ام کـه مـوج رادیـو یـا ترانـه ای 
کـه دارد پخـش مـی شـود را عـوض کنـد، 
اما برای شـما که مـی توانـم درددل بکنـم. موضوع فقـط رادیوی 
ماشـین نیسـت؛ تازگـی ها بـه محض سـوار شـدن، مـی بینی که 
بـا گوشـی و البتـه صـدای بلنـد، بـه چیزهایـی گـوش می دهند.

 آنقـدر کـه گاهی می شـود بـدون زحمت صدا را شـنید. همیشـه 
یـک صـدای وز و وزی بلند اسـت. گاهی هـم بدتر چند تـا صدای 
وز و وز بـا هم بلند اسـت و هیچ چـاره ای باقی نمی مانـد جز اینکه 
ما هم گوشـی بگذاریـم و وز و وز خودمـان را راه بیندازیـم. منظور 
من توی این بخش سـر و صـدای رادیوی ماشـین نیسـت، صدای 

حـرف زدن با تلفن اسـت. 
مکالمـه هـای طوالنـی، پرهیجـان و  خیلی بلنـد. واقعا مـردم چه 
گناهـی کـرده اند کـه تـوی یک مسـیر نیـم سـاعته همنشـینی 
بـا مـا در جریـان همـه حـرف و حدیـث هـای میهمانی دیشـب، 
تحلیل دربی پایتخت، مکانیسـم حذف ترم در دانشـگاه جاجرود، 
ظلـم ظالم، جـور صیـاد و نحـوه پختن نـان بربـری در منـزل قرار 
بگیرنـد. ایـن مـا، همیـن مایـی کـه سـرمان را بـه شیشـه تکیـه 
داده ایم یا داریـم بیرون را نـگاه می کنیـم و تیرهای چـراغ برق را 
می شـماریم، هـزار و یک فکـر و خیال داریـم. دردهایـی داریم که 
نمی شـود گفت. واقعـا دلمـان نمـی خواهـد انقـدر وارد جزئیات 
زندگی شـما بشـویم. گرچه راه طوالنی اسـت و ترافیک هم شـده 
اسـت، امـا تاکسـی جـای اختـالط کـردن نیسـت؛ البتـه صدای 
شـما خیلـی قشـنگ اسـت. ایـن چیزهایـی هم 
کـه داریـد تعریـف می کنیـد 
خیلـی بامـزه اسـت و واقعا 
در »اسـتندآپ کمدی« 
اسـتعداد داریـد ولـی 
عزیـز  دوسـت  آخـه 
ایـن  وقتشـه؟  االن 
آقـای راننـده کـه هـی 
دارد تـوی آینـه چشـم 
غره مـی رود منظـورش به 

شماسـت، نـگاه!

باغ 
کاغذی

کتاب »مدیریت اقامه نماز در مدرسه« کتابی ویژه مدیران و مربیان               
مدارس است که به قلم سید حسن موسوی و هادی عجمی نوشته 

شده و انتشارات ستاد اقامه نمازآن را چاپ کرده است.
 این اثر درســه فصل »راهکارهای مدیریت اقامه نماز در مدرسه«، 
»علل ترک نمــاز در نوجوانی و درمــان آنها« و» پرســش های 
پرتکرارجوانان« تنظیم شده است و به مباحثی چون زمینه سازی، 
اهتمام مدیر و کادر مدرسه، عمق بخشی شناخت نماز، فضا سازی 
معنوی، پیوند رفع نیازهای دانش آموزان با اقامه نماز، رســا بودن 
صدای اذان مشارکت دانش آموزان در اقامه نماز، تکریم نمازگزاران 

و خادمان آنها، امر به معروف ونهی از منکر در مدرسه، موانع درونی 
گرایش به نماز، موانع فکر و بینشــی ، عاطفی، رفتار، موانع بیرونی 
گرایش به نماز، دوست نامناسب، اجتماع، محیط زندگی، دشمن 

فرهنگی و... می پردازد.
 در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم:

»هر کس که درراه انس دادن نوجوانان به نماز قدمی بردارد، شریک 
تمام برکاتی است که به او می رسد. مهم ترین هدیه و برکت نماز برای 
نوجوان، زمینه سازی برای دور کردن او از آسیب های اجتماعی است، 
آسیب هایی که بسیاری از نوجوانان را به ورطه هالکت برده است...«

 مدیریت اقامه نماز
 در مدرسه

صدا

برای همـه  مـا پیـش آمـده اسـت کـه وقتـی روی صندلی 
هواپیمـا می نشـینیم و پس از تماشـای بلند شـدن هواپیما 
کـم کـم ایـن فکـر بـه سـرمان می آیـد کـه لباس هایمـان 
بـه انـدازه  کافـی راحـت نیسـتند و کاش لبـاس بهتـری 
می پوشـیدیم تـا هـر لحظـه خـدا خـدا نکنیـم کـه زودتـر 
 برسـیم و درمقصـد لباس هـای راحت تـری بپوشـیم. 
مـا در ایـن مقاله بـرای شـما توضیـح می دهیـم چگونـه از 

سـفرتان در هواپیمـا لـذت ببریـد.
شلوارکتانراحت

بهتریـن گزینه بـرای راحـت بـودن روی صندلـی هواپیما، 
شلوارهای کتان کشـی است. رنگ مشـکی آن گزینه خوبی 
اسـت؛ چرا کـه جلب توجـه هـم نمی کنـد و موقعـی که به 

مقصد می رسـید ظاهـر موجهـی دارد.
اگـر ایـن شـلوار ها را مناسـب نمی دانیـد، چنـد سـوال از 
خودتان بپرسـید! آیا می توانیـد به راحتی پاهایتـان را جمع 
کنیـد؟ می توانیـد چهارزانـو بنشـینید؟ اگـر جوابتـان بلـه 
اسـت، پـس شـلوار موردنظرتـان مناسـب این سـفر هوایی 

اسـت.
تیشرتیقههفتکمیگشاد

بـرای پوشـش باالتنـه از تیشـرت های یقـه هفت اسـتفاده 
کنیـد. مهم تریـن نکتـه بـرای انتخـاب لبـاس ایـن اسـت 
کـه شـما در آن راحـت باشـید. در مرحلـه دوم، ظاهر شـما 
اهمیت دارد. بـرای آقایان رنـگ آن زیاد مهم نیسـت و برای 
خانم های عزیز هم که در زیر پوشـش اسـالمی اسـت، بسته 

به سـلیقه  شخصی شـان اسـت.
سویشرتگرمونرم

اگر سـفرتان در فصل سرماسـت و در مقصد نیز سرما انتظار 
شـما را می کشـد، می توانید گزینه  قبل را با یک سویشـرت 

راحـت ترکیب کنید.
کفشهایکتانیراحت

وقتـی صحبـت از پوشـش پـا در سـفر هوایـی می شـود، 
مطمئنا منظـور کفـش پاشـنه بلند یـا صندل هـای بنددار 
نیسـت. معمـوال بهتریـن گزینـه یک جفـت کتانـی راحت 

اسـت. 

لباس مناسب برای پرواز  های طوالنی کدامند؟
دانستنی ها

حرف حساب

مهمترینچیزدرزندگیچیست؟
مهم ترین چیز در زندگی چیســت؟ اگر این 
سوال را از کسی بپرســیم که سخت گرسنه 
است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم 
که از سرما دارد می میرد، خواهد گفت گرما. 
و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، 

البد خواهد گفت مصاحبت آدم ها.
ولی هنگامی که ایــن نیازهای اولیه برآورده 
شد آیا چیزی می ماند که انسان بدان نیازمند 
باشد؟ فیلســوفان می گویند بلی...و آن این 
است که بدانیم که ما کیستیم و در اینجا چه 

می کنیم؟
»دنیایسوفی«
یوستینگوردر

ندا
شاهنوری

رستورانی در دل کوه آتشفشان در مکزیک!  
تقریبا 2000 سال پیش ، آزتگ ها ) سرخپوســتان محلی مکزیک ( یک 
هرم 246 فوتی در شــهر متروکه تئوتیهواکان ساختند. امروزه اگر چه این 
شهر متروکه است، اما با فاصله 650 فوت از آن یک منطقه توریستی برای 
عالقه مندان به غذاهای محلــی مکزیک وجود دارد. رســتوران ال گروتا ، 
رستورانی زیر زمینی که در یک غار آتشفشانی ساخته شده و انواع غذاهای 
محلی مکزیکی در آن سرو می  شود.این رستوران در غار زیرزمینی دکوری 
رنگارنگ دارد ، میزهای بلند سفید رنگ و صندلی های رنگارنگ اطراف آنها 
و نور طبیعی که از سقف سوراخ شده آن، به داخل می تابد فضایی جذاب و 
دیدنی در این غار ایجاد کرده است. در این رستوران غذاهای سنتی مکزیکی 
سرو می شود و حین سرو غذا هنگام شام ، نمایش هایی به طور زنده برگزار 
می شود. این رستوران مکانی مناسب برای افرادی است که در این منطقه 
به کوهنوردی می پردازند و پس از یک روز خسته کننده می توانند در این 

رستوران به استراحت پرداخته و انرژی خود را برای بازگشت ذخیره کنند.

اشتباه گرفتن تمساح  به جای اسباب بازی!
بچه های یک خانه، جانوری درنده را که به حیاط آمده بود، با اسباب بازی 
استخر اشتباه گرفتند. فرزندان یک خانواده  کانادایی تمساح وارد شده به 
حیاط خانه را به جای اسباب بازی برای اســتخر خود اشتباه گرفتند، اما 
شانس با آنها یار بود و جان سالم به در بردند.سوفی 11 ساله و کریستینا 
18 ساله دختران خانواده ارتســینیان قصد استفاده از استخر حیاط خود 
را داشتند که هنگام رفتن به ســمت آن متوجه وجود شی ای عجیب در 
نزدیکی خانه شدند و تصور کردند آن شیء اسباب بازی است که پدرشان 

برای بازی آنها خریده است.
بر اســاس این گزارش، وقتی این دو دختر قصد داشتند نزدیک تمساح 
شوند، متوجه شــدند که پاهای آن تکان می خورد و در این لحظه بود که 
پدرشان را خبر کردند. این خانواده با وســایل حیاط، تمساح را محاصره 
کرده  و ماموران کنترل حیوانات پس از مراجعه به خانه آنها تمساح را به 

دام انداختند.

تصاویر روز

تنگه »هلت« منطقه ای شگفت انگیز

جدول شماره 2211

افقی
1-  نامیده شــده - دانش هایی که به بررســی 

پدیده های فکری و ذهنی می پردازند
2- هرگونه بیماری دردنــاک مفصلی - طمعکار 

- گاوآهن
3- یکبــاره و ناگهانــی - تندی و خشــونت - 

آماسیدن
4- زیرک - مخفی و نهانی - پایتخت مالت

5- نام قدیم دریای خزر - بلند، واال - پژمرده
6- ترش و شــیرین - لرزش خفیف بــدن بر اثر 

ترس - انجام نشدنی
7- قهرمان رمان »بینوایان« - سپر - اندیشه

8- فقیر و بی چیز - مربــوط به علم احصائیه - از 
اجزای ساالد

9- نشانه - خبر خوش - سبک و روش
10- بندری توریســتی در بلغارستان - ماده ای 
طبی که از مالس گرفته می شود - ضمیری مفرد

11- صنم - عهد و پیمان - هــر یک از دو قطعه 
رسانای موجود در دو شاخه برق

12- کنترل و بازدید - از سیارات منظومه شمسی 
- مردم

13-  نفس می کشد - کم عقل - آرزوها

14- پدر بزرگ - همسایه اوگاندا و سودان - نام 
قدیم بندر عباس

15- از آثار ارزنده »ابن بابویه« - نفس کشــیدن 
پیاپی بر اثر تشنگی

عمودی
1-  حاذق - نوبت به نوبت - از گناهان کبیره

2- درختــی زینتی و خــوش نمــا - نظام مهم 
موسیقایی مغرب زمین از دوران یونان باستان
3- ادب آموخته - تیغ موکت بری - نانخورش

4- پول خارجی - حیوان با پوســت قیمتی - فلز 
گرانبها

5- ویژگی سیال ناروان که سخت حرکت می کند 
- بعد از فوریه - جملگی

6-  ارجمنــدی - ســقط جنیــن - خبرگزاری 
دانشجویان ایران

7- زمزمه کردن - چــاره اندیــش - گاهی یاد 
هندوستان می کند!

8- ترس شدید - خوبرویی - افزون
9- همسر زن - مطالعه اجمالی - کورمادرزاد

10- اکنون - حالوت - شکم بند طبی
11- سخن صریح و آشــکار - آسوده خاطر - نام 

امروزی

12- از وســایل ارتباطــی - نــادان - صندلی 
تشریفاتی

13-  برادری - فال زدن - ساحل دریا
14-  روشن ترین ســتاره در صورت فلکی اکلیل 

شمالی - الکل چوب
15- از سنگ های گرانبها - رودی در کردستان 

- صدر
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