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اصفهان، الگوی یزد می شود
سرپرست شهرداری اصفهان:

دبیر سابق هیئت  موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان:

صفحه 10
برای دفاع از بخش خصوصی ناچار به استعفا شدم

11

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدی و اقساطی 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت ده روز 
همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و 
اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهری مدیریت شعب بانک کشاورزی 

استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
توضیحات:

1-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشــد و بانک در رد هر یک یا تمامی و 
قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

2-اوراق شــرکت در مزایــده در واحد حقوقی بــه آدرس فوق الذکــر موجود و 
پیشــنهاددهندگان باید یک نســخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به 
پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزی مربوط به 5 درصد قیمت پایه در پاکت 
الک و موم شده )با قید مربوط به ملک ردیف آگهی( تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
برای هر ملک باید پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضا شده 

ارائه گردد.
3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 20 روز می باشد. به پیشنهادات 
مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشــنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی 

واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود.
4-در شرایط مساوی اولویت با مالک قبلی امالک خواهد بود. وجوه واریزی نفرات دوم 

و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد.
5-شــرکت در مزایده و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه 

مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت دولتی می باشد.
6-اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط 

بر عهده خریدار خواهد بود.
7-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت 
نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20 درصد مبلغ به 
صورت نقد و مابقی حداکثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود. ضمنا اولویت 

با پیشنهاد نقدی است.
8-کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار 
می گردند و در صورت وجود متصرف تخلیه بر عهده خریدار می باشــد و در صورت 
نیاز به اصالحات اعم از ادغام ، تفکیک ، افراد ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع 
مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه 
هزینه ای از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و 

اسقاط می نماید.
9-اخذ کلیه مجوزها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط 

بر عهده خریدار خواهد بود.
10-کل هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و غیره که به 

ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود.

11-بازدید از امالک و مطالعه مدارک و ســوابق مربوطه قبل از شــرکت در مزایده 
برای تمامی شــرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشــدو  امضای اوراق مزایده و 
شــرکت در مزایده به منزله بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط 

شرکت کنندگان بوده و هرگونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد.
12-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت درخصوص 
تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک وجوه واریزی عینا به خریدار 
مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در این صورت وجوه واریزی 

شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود.
13-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزی ایران )تهران( می باشد.

14-برای شــرکت در مزایده ارائه فیش واریزی به میزان 5 درصد قیمت پایه امالک 
به صورت نقدی نزد بانک کشاورزی شــعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک 
کشاورزی در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده الزامی است. هرگاه 

نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
15-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی 
معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده 

در جلسه شرکت نمایند.
16-بدیهی اســت عدم حضور شــرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور تحت هر 
 شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیرموجه مانع از انجام مزایده و بازگشائی پاکتها

 نخواهد بود.

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول

توضیحاتوضعیت ملکقیمت پایهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرس ملکنام شعبهردیف

تخلیه است134330000000 مترمربع174 مترمربعتجاریفاقد پالکفریدن روستای نهرخلجاصفهان1

تخلیه است898/501601076000000تجاریششدانگ و قولنامه11 و 183/12سمیرممهرگرد2
توضیح آنکه مساحت عرصه اعالم شده قطعه زمینی به مساحت 
600 مترمربع فاقد سند مالکیت است و دارای یک فقره شکایت 

بانک علیه غیر است که با صلح حقوق بانک واگذار می شود.

امالک برای مزایده )شهریور 96(

م الف: 78443 مدیریت شعب بانک در استان اصفهان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  خبرداد:

بهره برداری از 303 پروژه کشاورزی در هفته دولت
3

11

استاندار در آیین افتتاحیه پنجمین دوره شورا،توجه به انتظارات باال از اصفهان از سوی مدیران را ضروری خواند؛

استان نمونه، شهر بین المللی، شهرداران الگو

م             مهدی زرگر/ زاینده رود

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهارکرد: کمیسیون ۷۷ 
قانون شهرداری ها، مسئول حل اختالف بین شهرداری و شهروندان در 
خصوص عوارض است. مهدی زارعی  ادامه داد: یکی از ردیف های درآمدی که 
قانون برای شهرداری ها در نظر گرفته وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی و 

ساختمان ها در محدوده قانونی شهر است...
ادامه در صفحه11

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

جایزه 10درصدی خوش حسابی 
برای پرداخت به موقع عوارض

همراه 
با ضمیمه 

ویژه هفته دولت
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سفیر قطر در تهران آغاز به کار کرد
یک منبع مطلع خبری درســفارت قطر در تهران گفت :  »علی بن احمد علی السلیطی« 
 ســفیر قطر در تهران از روز گذشته  فعالیت خود در ســفارت خانه دوحه در تهران را آغاز

 کرده است .

عکس نوشتيادداشتيادداشتيادداشت

روحانیتنیروهای مسلح

مهر: امیر سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی ،فرمانده 
جدیــد کل ارتش در مراســم تودیــع و معارفه گفت: 
خداوند را شاکرم که توفیق خدمت به این مرز و بوم را 
به من داد و با تمام وجود از فرمانده معظم کل قوا تشکر 

می کنم که این فرصت را به من دادند.
وی ادامه داد: امیر صالحی از انسان های بسیار شایسته 
 هســتند و پرکردن جای ایشــان کار بســیار سختی

  اســت که امیــدوارم که در ایــن مســئولیت موفق 
شوم. 

فرمانــده کل ارتــش تاکیــد کــرد: ماموریــت ها و 
مسئولیت های ارتش و ســپاه با هم تفاوت دارد و تنها 
در ۲۰ درصد مسائل شباهت دارند و ارتش هرگز اجازه 

نخواهد داد که اتحاد میان این دو نیرو لطمه بخورد.
امیر موســوی گفت: ارتباط و تعامل با ســایر قوا بنا بر 
تدابیر و فرامین رهبری در حکم اینحانب بود و با تمام 
توان با ســپاه و وزارت دفاع همکاری و تعامل خواهیم 
داشت، اینکه موضوع معیشت کارکنان در حکم انتصاب 
اینجانب آمده، نشان دهنده اهمیت این موضوع برای 
ایشان اســت که با یک برنامه پنج ســاله آن را بهبود 

خواهم بخشید. 

انتخاب: حجت االسالم ســید مهدی طباطبایی، عضو 
ارشد جامعه روحانیت مبارز، در مورد اینکه اصولگرایان 
چرا اینقدر شکست می خورند؟ گفت: طیف اصولگرایانی 

که در انتخابات بودند افراد سیاسی عالمی نبودند.
ما در جریان اصولگرایی افرادی مانند آیت ا... مهدوی 
کنی، عسگراوالدی و آقای ناطق نوری را داشتیم که از 
درک باالیی برخوردار بودند، سیاست را می شناختند 
و اعتقاد محکم دینی داشــتند. بر این اساس کارها را 
دنبال می کردند؛ دیگران که آمدند قدرت اصولگرایی را 
از منصب گرفتند نه از سیاست و سابقه و دانش سیاسي. 
افراد می خواستند به مقامی برسند، اما توانی نداشتند؛ 
 بنابرایــن می خواســتند تظاهر به توانمنــدی کنند.

 به همین دلیل شــدند متملقین اصولگرا و شکســت 
خوردند.اصل ماجرا این اســت که اصولگراها به اســم 
وحدت دور هــم جمع می شــوند ولی اینهــا قادر به 
تصمیم گیری نیســتند. در همین جبهه هم از پشــت 
صحنه به آنها می گفتند که چه باید بکنند. افرادی که 
قدرت طلب هســتند و همانطور که گفتم پشت پرده 
هســتند؛اثبات اینکه چه کساني هستند راحت نیست 

اما آثارش هم قابل انکار نیست.

فرمانده جديد کل ارتش:

اتحاد میان سپاه و ارتش هرگز 
لطمه نخواهد خورد

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز:

 افرادی قدرت طلب
 پشت پرده اصولگرایان هستند

سرلشکر باقری:

 هزینه »تهاجم به ایران« 
فراتر از فایده آن خواهد بود

حجت االسالم سیدحسن خمینی:

 رمز توفیق قالیباف حس کردن 
دردهای جامعه بوده است

رییس ســتاد کل نیرو های مســلح گفت: دشمن باید 
در ارزیابی هزینه و فایده تهاجم به ایران به این نتیجه 
قطعی برسد که هزینه آن بسیار فراتر از فایده برایشان 

خواهد بود.
به گزارش میزان؛ ســردار سرلشــکر محمد باقری در 
مراســم تودیع و معارفه فرمانده پیشــین و فعلی کل 
ارتش با بیان اینکه امروز کشور دوره حساس و خطیری 
در منطقه دارد، اظهار داشت: ارتش نقش بازدارندگی 
در برابر تهدیدات دشمنان و اســتکبار جهانی داشته 
و ارتقای تــوان و آمادگی رزمی، مطالبه ای اســت که 

سال هاست رهبری آن را بیان می دارند.
باقری افزود: دشــمن باید در ارزیابــی هزینه و فایده 
تهاجم به ایران به این نتیجه قطعی برسد که هزینه آن 

بسیار فراتر از فایده برایشان خواهد بود.
وی گفت: دشــمنان به این نتیجه قطعی رســیده اند 
که تهاجم نظامی به ایران منجر به تلفات و شکســت 
خفت بارشــان خواهد شــد و برای همین است که به 
جنگ های نیابتی روی آوردند که بــا تالش نیرو های 

مسلح آینده روشنی پیش روی است.

جام نیـــوز: حجت االسالم سیدحسن خمینی در آیین 
تجلیل از خدمات فرهنگی و هنری محمدباقر قالیباف اظهار 
کرد: رمز موفقیت قالیباف و امثال وی این است که آنها درد 
را نخوانده اند بلکه چشــیده اند.وی افزود: آقای قالیباف و 
بنده شــب های متعددی را با لباس های مبدل در برخی 
از دره های تهران از جمله دره فرحزاد که در آنجا معتادین 
بوده اند شب ها تا صبح را گذرانده ایم و با معتادان گعده ای 
را برگزار کرده ایم و در واقع آقای قالیباف مشکالت را کامال 
لمس کرده اند. حجت االسالم سیدحسن خمینی ادامه داد: 
اینکه فردی مشکالت را لمس کرده باشد می تواند در حل 
آنها نیز اقدام الزم را انجام بدهد و یکی از رموز توفیق آقای 
قالیباف دردهایی است که حس کرده است. حجت االسالم 
سیدحسن خمینی با اشــاره به اقدامات انجام شده طی 
سا ل های گذشــته از زمان کرباســچی در شهر تهران تا 
قالیباف گفت: تحوالت زیادی در شهر صورت گرفته است 
و ان شاءا... شهردار جدید تهران نیز در کار خود موفق باشد.
وی گفت: آقای قالیباف یک مدیر توانمند، مقتدر با عزم 
جزم باال و پرکار و پرتالش است و امیدوارم جامعه بتواند از 

ایشان و امثال وی در پست های دیگر استفاده کند.

العالم: با وجود ادعاهای دروغ و نفــی اخباِر تالش ریاض برای 
بهبود روابط با ایران توسط منابع مجهول عربستانی، روزنامه 
سعودی الحیات نوشت: موضوع انجام دیدارهای دیپلماتیک 
متبادل طرفین، بنا به درخواست عربستان مطرح شده است.
به گزارش پایگاه الوطن، روزنامه الحیات در مطلبی تحت عنوان 
»پاســخ مثبت ایران به درخواست عربســتان مبنی بر دیدار 

متبادل دیپلمات ها برای سرکشی سفارتخانه های دو کشور« 
نوشت: چند روز پس از درخواست وزارت امور خارجه عربستان 
برای سرکشی ساختمان سفارتخانه و کنسولگری اش در تهران و 
مشهد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در گفت وگو با 
خبرگزاری ایسنا گفت: هیئت های دیپلماتیک ایران و عربستان 
به زودی از کشورهای یکدیگر دیدار خواهند کرد.پایگاه الوطن 
نزدیک به قطر و اخوان المسلمین در پایان نوشت: یادآور می 
شود عربستان اخیرا اعالم کرده بود هیچ گونه درخواستی برای 
وساطت با ایران مطرح نکرده است و یک منبع عربستانی، همه 

اخبار منتشره در این باره را عاری از صحت دانسته بود.

وبسایت هیل نوشت: این طور به نظر می رسد که از نگاه روسیه، 
ایران نیروی ثبات در خاورمیانه است.

این طرز تفکر با نگرش باراک اوباما که فکر می کرد ایران می 
تواند در برابر کشورهای ســنی قرار گرفته و در منطقه توازن 
قدرت ایجــاد کند، تفاوتی ندارد.از منظر اســراییل، بســیار 
ضروری است که دولت ترامپ آگاه شود که تل اآویو از ترکیب 

دیپلماسی روسیه و ایران عقب مانده است. 
نخست با توافق با ایران بر سر مسائل هسته ای و حال با پذیرفتن 
حضور ایران در خارج از مرزهایش. ایرانی ها با موشک هایی که 
می تواند به تمام شهرهای بزرگ اسراییل برسد، عمال تل آویو 

را »کیش و مات«  کرده اند.
»هیل« در پایان آورده است: وقتی ایران و عراق درگیر داعش 
بودند، اسراییل به طور کلی در امنیت بود. آن وضعیت به سرعت 
در حال عوض شدن است. بخواهیم یا نخواهیم اسراییل ناچار 
است علیه حزب ا... واکنش نشان بدهد؛ امری که احتمال یک 

جنگ تمام عیار را افزایش می دهد.

رهبر انقالب اسالمی با گرامیداشت هفته دولت و بزرگداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر به عنوان دو نام ماندگار و 
نمادین، گفتند: با اینکه دوران مسئولیت این دو بزرگوار، بسیار 
کوتاه بود و نمی توان قضاوتی درباره عملکرد اجرایی آنان داشت، 
اما همواره از این دو شهید عزیز به نیکی و با تجلیل یاد می شود 
که علت آن، روحیات شــخصیتی و مدیریتی آنان، همچون 

»انقالبی، مومن و صادق بودن« است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر اینکه روحیات شهیدان 
رجایی و باهنر باید سرلوحه همه مسئوالن و دولتمردان باشد، 
از زحمات و تالش های دولت یازدهــم و وزیرانی که در دولت 
دوازدهم حضور ندارند، قدردانی کردند و افزودند: امیدواریم با 
تعیین وزیر نیرو که وزارتخانه آن مهم است و نیز وزارت علوم که 
وزارتخانه ای بسیار مهم تر است، دولت دوازهم به صورت کامل، 

وظایف خود را انجام دهد.
ایشان، تشــکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام شدن 
آساِن فرآیند شــکل گیری دولت اعم از برگزاری انتخابات و 
مراسم تنفیذ و تحلیف و ســپس رای اعتماد مجلس را بسیار 
مهم و کم نظیر خواندند و خاطرنشــان کردنــد: اکنون نوبت 

رییس جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر گذشت سریع زمان و لزوم 
بهره گیری هرچه بیشــتر و صحیح از لحاظ دوران چهارساله 
مسئولیت، خاطرنشــان کردند: این مدت برای انجام کارهای 
اساســی، زمان کمی نیســت همچنانکه امیرکبیر در دوران 

سه ساله صدارت خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به 
فعالیت هایی از آن جنس نیاز دارد.

رهبر انقالب اسالمی در ادامه، توصیه هایی خطاب به رییس 
جمهور و اعضای دولت دوازدهم بیان کردند که »داشتن نیت 
الهی برای خدمت به مردم به عنوان بندگان خدا و حل مشکالت 

آنها«، و »انس با قرآن و دعا« اولین توصیه ایشان بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بیان توصیه دوم، به لزوم داشتن 
»روحیه جهادی وتالش مضاعف و خســتگی ناپذیر و بدون 
چشمداشت« اشاره کردند و در توصیه سوم، افزودند: اعضای 
دولت عالوه بر اینکه در تصمیمات دولت، مسئولیت مشترک 
دارند، باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و به صورت تیمی 

عمل کنند.
ایشان در توصیه ای دیگر خطاب به دولت گفتند: تحمل شنیدن 
صدای مخالف را داشته باشید و با باال بردن حلم خود که همان 

ظرفیت درونی است، از نقادی استقبال و استفاده کنید.
»ارتباط نزدیک با مردم به منظور درک بهتر واقعیات زندگی 
مردم«، پنجمین توصیه رهبر انقالب بود و در همین خصوص 
خاطرنشان کردند: »داشتن بخش ارتباطات مردمی قوی« و 

»سفرهای استانی« بسیار خوب و مفید است.
حضرت آیت ا...خامنه ای ششــمین توصیه خود را به موضوع 
»لزوم حفظ و تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافی گری«، 
اختصاص دادند، و در بیان توصیه هفتم افزودند: به حرکت های 
مردمی که غالبا خودجوش اســت اعم از فرهنگی، اقتصادی 

و خدماتی همچون گروه های جهادی یــا فرهنگی، کمک و 
مساعدت کنید.

»در نظر گرفتن کارآمــدی، تدین، انقالبی بــودن، پرکاری 
و جهادی عمل کــردن در انتخاب همــکاران و مدیران زیر 
مجموعه« هشــتمین توصیه رهبر انقالب اســالمی بود و در 
همین خصوص گفتند: اگر همکاران و مدیران شما افرادی با این 
خصوصیات نباشند، اهداف و مقاصد به سرانجام نخواهد رسید 
همانگونه که طرح تحول آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی 
کشور به رغم زحماتی که برای آن کشیده شد، آنگونه که باید، 

به نتیجه نرسیده است.
حضرت آیت ا... خامنــه ای موضوع »پیگیــری و نظارت بر 
زیرمجموعه« و همچنین »داشــتن برنامــه دقیق و مدون و 
علمی« را مورد تاکید قرار دادند و در بیان توصیه یازدهم گفتند: 
در تصمیم گیری ها و اقدام، با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و 
سند چشم انداز و قوانین مصوب مجلس، شجاعت به خرج دهید 

و روحیه خطرپذیری داشته باشید.
آخرین توصیه رهبر انقالب اسالمی به دولت، موضوع در نظر 
گرفتن اولویت ها در هر حوزه و تمرکز بر اولویت های اصلی بود.

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، »اقتصاد« 
را اولویت واقعی کشــور خواندند و با تاکید بر تالش بی وقفه 
مسئوالن برای حل مشکالت معیشتی مردم از جمله بیکاری 
جوانان گفتنــد: اقتصاد باید اولویت همــه اعضا و بخش های 

دولت باشد.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: اگرچه 
وزارتخانه هایی مانند اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و جهاد 
کشاورزی مستقیما در مســائل مهمی نظیر تولید و اشتغال 
مسئولیت دارند، اما دیگر بخش های دولت از جمله وزارت امور 
خارجه، آموزش و پرورش، علوم و ارشاد نیز می توانند در حل 

مشکالت اقتصادی، زمینه سازی و کمک کنند.
ایشان افزودند: آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس 
مبانی علمی مطرح می شــود، اما این آمارها به طور کامل و در 
همه جا، نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، 
بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت 

و حل کرد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: بر اساس این آمارها، تورم از چند ده 
درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزشی 

پول ملی نیز در همین مقیاس، باال رفته است؟
حضرت آیت ا... خامنه ای در مثالی دیگر خاطرنشان کردند: 
درباره رکود هم آمارهای اعالم شــده درست است ولی هنوز 
واحدهای کوچک و متوسط فراوانی وجود دارد که زیر ظرفیت 
کار می کنند یا تعطیل شده اند و این واقعیت نشان می دهد 

که یک جای کار عیب دارد که باید آن را پیگیری و رفع کرد.
ایشان، مسئله بانک ها، سرمایه گذاری، رشد نقدینگی و مسئله 
قاچاق را در موضــوع اقتصاد مهم دانســتند و تاکید کردند: 
مســئوالنی که در دولت با اقتصاد، ارتباط مستقیم دارند باید 

مانند یک تیم هماهنگ، تصمیم گیری و عمل کنند و دیگران 
نیز به آنها کمک نمایند.

رهبر انقالب اسالمی، اجرای سیاست های اصل ۴۴ را از دیگر 
سرفصل های مهم اقتصاد برشمردند و با انتقاد از پیش نرفتن 
کارها در این زمینه، گفتند: در بسیاری از موارد، سیاست ها و 
مشکالت روشن است و تصمیمات خوبی هم گرفته می شود 
اما کارها آنچنان که باید و شاید پیش نمی رود که این واقعیت 

نشان می دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، دست به دست شدن بنگاه ها و مراکز 
اقتصادی در بخش های مختلف دولــت را بی فایده خواندند و 
افزودند: باید با اجرای صحیح سیاست های اصل ۴۴، دولت از 
تصدی گری به تنظیم گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص 

کردن راه ها و سیاست ها، نظارت و نظم را اعمال کند.
ایشان، »برخورد جدی با مفاسد اقتصادی«، »مسئله روستاها«، 
»مدیریت واردات و صادرات« و »آمایش سرزمین« را از دیگر 
موضوعات نیازمند توجه ویژه خواندند و خاطرنشان کردند: در 
آمایش سرزمینی استان ها کارهایی شده است اما در آمایش 
سرزمینی کشور، هنوز ســندی نداریم که باید برای تدوین و 

اجرای این سند مهم، برنامه زمان بندی تهیه شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به فعالیت های ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی و تصمیمات خوب این ستاد افزودند: همه این 
تصمیمات عملیاتی نشد و توقع این است که نظارت و پیگیری 
شود تا تکالیف تعیین شده ی دستگاه ها، به خوبی محقق شود.

حضرت آیــت ا... خامنه ای با تاکید بر ضــرورت تغییر جهت 
گیری اقتصادی کشور از »اقتصاد رانتی و نفتی« به »اقتصاد 
مولد و مردمی« افزودند: باید اقتصاد را از نفت خالص کنیم و 
این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت ها و نیروی انسانی 
کشور تحقق پذیر است، همانگونه که برخی کشورهای بدون 

نفت، این کار را کرده اند.
حضرت آیــت ا...خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان، 
»حفظ جهت گیری و روحیه انقالبی و دینی در دیپلماسی« را 
مهم خواندند و تاکید کردند: باید در مسائل دیپلماسی به انقالب 
خود افتخار کنیم و از عمل کردن بــه هنجارهای ملی یعنی 
هنجارهای برآمده از انقالب، نظیر ایستادگی در مقابل استکبار، 

ظلم ستیزی و مخالفت با نظام سلطه، احساس عزت کنیم.
ایشان خاطرنشــان کردند: پایبندی به مواضع و هنجارهای 
انقالبی باعث تشخص و برانگیختن احترام دیگران می شود، 
ضمن اینکــه این کار با اســتفاده از نرمش هــا و پیچش ها و 

طنازی های هنر دیپلماسی منافاتی ندارد.
»گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان« و »تمرکز نکردن بر 
روابط با چند کشور محدود« از دیگر نکاتی بود که رهبر انقالب 
در زمینه سیاست خارجی بیان کردند. ایشان افزودند: در عرصه 
دیپلماسی باید چابک، بروز، سریع و هوشیار عمل کرد و به فضل 
الهی در آینده نیز همانگونه که تاکنون پیش رفته اید و در مقابل 

دشمنان ایستاده اید، عمل کنید.

حضرت آيت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح ديروز  به مناسبت هفته دولت در ديدار با ريیس جمهور 
و اعضای دولت دوازدهم، با اشاره به ضرورت »کار و تالش جهادی و مضاعف مسئوالن برای رفع مشکالت«، با بیان 
توصیه های »شخصیتی، رفتاری و کاری« به اعضای هیئت دولت، »اقتصاد و مسائل معیشتی مردم« را مهم ترين مسئله 

کشور برشمردند و تاکید کردند: جهت گیری ها بايد از »اقتصاد رانتی و نفتی« به »اقتصاد مولد و مردمی« تغییر يابد.

رهبر انقالب در ديدار ريیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

جهت گیری ها از »اقتصاد رانتی و نفتی« به »اقتصاد مولد و مردمی« تغییر یابد

کافه سیاست

وقتی پوتین، نقشه های نتانیاهو 
درباره ایران را نقش برآب کرد

تسنیم : یک روزنامه روس در مطلبی نوشــته واکنش »والدیمیر پوتین«، 
رییس جمهور روسیه به اظهارات ضد ایرانی »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در شهر »سوچی« برنامه های »نتانیاهو« را به هم ریخت 
و باعث شد کابوس او به واقعیت بپیوندد. روزنامه »پراوادا« نوشت: »کابوس 
نتانیاهو به واقعیت پیوســت. نیروهای سپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
رزمندگان حزب ا... در حال آمده شدن برای حمله به اسراییل با قرار دادن 
سوریه به عنوان سنگر هستند. نخست وزیر اسرائیل این »خبر وحشتناک« 
را روز ۲3 آگوســت، حین دیداری با والدیمیر پوتین در ســوچی در میان 
گذاشت، اما برخالف حالت هیجانی نتانیاهو، رهبر روسیه، در وضعیتی آرام 
قرار داشت.« پوتین گفت: »ایران، متحد راهبردی روسیه در خاورمیانه است، 

اما اسراییل هم شریکی مهم برای روسیه در منطقه است.«
»پراوادا« نوشته مسکو منافع امنیتی اسراییل را در نظر می گیرد و آن طور 
که کارشناسان می گویند در حال انجام یک بازی ژئوپولتیکی پیچیده برای 
ایجاد موازنه بین تهران و تل آویو است.  نتانیاهو، میهمانی پرسفر به روسیه 
است. سال ۲۰16 او دو بار میهمان کاخ کرملین شد. سفر اخیر او به سوچی 
هم دومین سفرش در طول سال جاری بود. پراوادا برخالف این می نویسد: 
»نتانیاهو، اما در دیدار اخیرش با والدیمیر پوتین در محل سکونت وی در 
سوچی، نتوانست او را تحت تاثیر قرار دهد.« طبق گفته شاهدان عینی که 
در گفت وگوهای علنی این دو نفر حاضر بودند، نخست وزیر اسراییل بسیار 
هیجانی و در مواقعی در آستانه هراس قرار داشــت. او برای رییس جمهور 
روسیه، تصویری از آخرالزمانی را به تصویر کشید که جهان در صورت عدم 
مهار ایران به چشم خواهد دید. به نوشته روزنامه روس، »نتانیاهو همچنین 
به پوتین گفت که اسراییل به غایت درباره مشارکت ایران در درگیری های 
سوریه نگران است. او همچنین گفت که تهران در حال تالش برای »توسعه 
خزنده« نفوذش در خاورمیانه به بهانه حل و فصل صلح آمیز مسائل سوریه 

است.« 
نتانیاهو همچنین به پوتین گفت که ایران در حال تصرف سرزمین هایی است 
که ائتالف بین المللی و روسیه از داعش در سوریه پس می گیرند. او همچنین 
به پوتین گفت: »تهران، نیت خود برای نابودی اسراییل را پنهان نمی کند.« 
روزنامه روس در ادامه نوشته است: اما واکنش مسکو چه بود؟ هنگامی که 
نتانیاهو در حال تشریح این سناریوی وحشتناک برای پوتین بود، رهبر روسیه 
از سر دلسوزی خمیازه می کشید، مثل اینکه می خواست بگوید: »متاسفم که 

نمی توانیم در این مورد کمکی به شما بکنیم.«

اهداف سفر وزیر عربستانی به لبنان 
پس از سفر دیپلمات ایرانی

خبرگزاری فارس: وزیر مشــاور پادشاه عربســتان در امور خلیج فارس با 
اختالفی دو روزه از معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان وارد 
لبنان شد و برخی تحلیلگران معتقدند از جمله اهداف مهم سفر وی مقابله با 
نفوذ ایران در لبنان و منطقه است. »حسین جابری انصاری« معاون عربی و 
آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان هفته گذشته سفری به لبنان داشت 
و با مقامات مختلف این کشــور دیدار کرد؛ به محض اتمام سفر وی، »ثامر 
السبهان« وزیر مشاور پادشاه عربستان در امور خلیج فارس وارد بیروت شد.

وبگاه »النشره« در گزارشــی در این باره نوشت: همزمانی سفر السبهان و 
هیئت ایرانی به بیروت تصادفی نبود، سفر السبهان که از قبل مشخص شده 

بود، جدای از سیاست های عربستان در منطقه و مقابله با نفوذ ایران بود.

بازشماری آرای بیطرف تکذیب شد
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
انتشار برخی اخبار مبنی بر بازشماری آرای وزرای پیشنهادی راه و شهرسازی 
و نیرو در هیئت رییسه مجلس، گفت: به هیچ وجه چنین چیزی صحت ندارد و 
آرای آقایان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و نیز حبیب ا... بیطرف وزیر 
پیشنهادی نیرو تغییری نمی کند.وی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر 
تغییر در میزان آرای وزیر پیشــنهادی نیرو در جلسه رای اعتماد به وزرای 
پیشنهادی دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: نمایندگان هر سه فراکسیون 
»مستقالن«، »والیی« و »امید« در شمارش آرای وزرای پیشنهادی حضور 
داشتند و هیچ شــبهه ای نسبت به آرای وزرای پیشــنهادی وجود ندارد و 

هیئت رییسه مجلس کار را به نحو احسن انجام داده است.

ريیس سازمان انرژی اتمی خبر داد:

 افتتاح طرح جدید تاسیسات فردو 
در روز ملی فناوری هسته ای

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: مرحله اولیه طرح جدید تاسیسات فردو تا 
یکی دو هفته آینده به بهره برداری می رسد و افتتاحیه اصلی در ۲۰ فروردین 
سال آینده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر صالحی 
رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان، گفت: این طرح مرتبط با ایزوتوپ های 
پایدار و مجموعه ای از مراکز تحقیقاتی در فردو است که مرحله اولیه آن تا 
یکی دو هفته آینده به بهره برداری می رسد و افتتاحیه اصلی در ۲۰ فروردین 
سال آینده خواهد بود. وی طرح ایزوتوپ های پایدار با مشارکت ایران و روسیه 
را رو به پیش دانست و با رد وقفه در اجرای این طرح افزود: قراردادهای این 
طرح امضا شده است و برای امضای آن گفت وگوهای فنی باید انجام می شد و 
اینگونه نبود که فوری به امضا برسد اینها ابعاد مختلف فنی دارد و کارشناسان 
ما همه ابعاد آن را درنظر گرفته اند. صالحی اضافه کرد: کارشناسان ما و روسیه 
بارها به دو کشور ســفر کرده اند و پس از بررسی موضوع در نهایت قرارداد، 
نهایی و امضا شد و اکنون کارها در این بخش به خوبی پیش می رود و حتی 

در مقایسه با اقداماتی که باید انجام می دادیم، جلوتر هستیم.

آیین تکریم و معارفه فرماندهان جدیــد و قدیم ارتش جمهوری 
اسالمی ایران با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رییس 
ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی از 
ارتش، سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، مشاوران عالی فرماندهی معظم کل قوا روز شنبه در 

محل ستاد فرماندهی کل ارتش برگزار شد.

سه سر لشکر در قاب تودیع و معارفه

اعتراف درباره درخواست 
عربستان از ایران

ایران و اسراییل در سوریه وارد 
جنگ می شوند؟
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 استفاده از اتوماسیون شبکه
برای کاهش خاموشی در اصفهان 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان درباره اقدامات 
الزم برای کاهش زمان خاموشــی گفت: استفاده از گروه های خط 
گرم، اتوماسیون شبکه، تحلیل اطالعات شبکه و برنامه ریزی برای 

تعمیرات شبکه در این زمینه انجام می شود.
حمیدرضا پیرپیران اظهار داشت: افتتاح پروژه های هفته دولت با 
هزینه ای بالغ بر 53 میلیارد و 800 میلیون تومان انجام شد و در این 
راستا نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی را در افتتاح پروژه ها 
شاهد هستیم. وی افزود: 328 دستگاه پست زمینی و هوایی، 62 
کابل کشی فشار متوســط و ضعیف، 282 کابل کشی فشار هوایی 
متوسط و ضعیف و همچنین 61 کیلومتر روشنایی معابر، از جمله 
اقدامات شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان است. مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان تصریح کــرد: به همت 
عوامل مربوطه شرکت و خبرنگاران، شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان موفقیت های زیادی را طی یکســال به دســت آورده و در 
نظرسنجی های اخیر، رضایت مردم رو به رشد بوده است.پیرپیران 
با اشــاره به اینکه عملکرد مثبت یک ســازمان در سنجش میزان 
خاموشی است ادامه داد: از سال 93 برنامه های جامعی در پی کاهش 
خاموشی ها اجرا شده و این درحالی است که در سال 94 به ازای هر 
مشترک 850 دقیقه خاموشی بوده و با برنامه ریزی های انجام شده، 
این زمان در ســال 95 به 450 دقیقه به ازای هر مشترک رسیده 
است. وی افزود: در تالش هســتیم تا پایان سال جاری این عدد به 
250 دقیقه رســیده و با برنامه ریزی الزم در مدت 5 سال، میزان 

خاموشی در استان را به 30 دقیقه به ازای هر مشترک برسانیم.

در شهر

اخبار

کشف 24/5میلیارد ریال کاالی قاچاق در اصفهان
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان، از کشف 24 میلیارد و 436 میلیون و 640 هزار 

ریال کاالی قاچاق از چند واحد تخلیه بار در اصفهان خبر داد.

محکومیت یک شرکت 
خصوصی به دلیل تخلف ارزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از محکومیت 
مدیرعامل یک شرکت خصوصی به دلیل تخلف ارزی در 

شعبه ششم این اداره کل خبر داد.
غالمرضا صالحی گفت: پرونده این تخلف با شکایت مدیر 
شعب یکی از بانک های استان مورد رسیدگی قرار گرفت 
و شعبه مذکور، متهم پرونده را به دلیل عمل نکردن به 
تعهدات خود درخصوص اعتبار اسناد ارزی محکوم کرد.

وی گفت: این شــرکت عالوه بر محکومیت به استرداد 
عین ارز موضوع اعتبار به مبلغ 22 میلیون و 6۷1 هزار 
و 931 یورو معادل ۷84 میلیارد و 834 میلیون و 235 
هزار و 42۷ ریال بر اســاس نــرخ روز ارز در حق بانک 
شاکی، حکم تعلیق کارت بازرگانی این شرکت به مدت 

یک سال را صادر کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد:

فعالیت »تعاونی دانشگاهیان 
علم و صنعت« غیرقانونی است

شــرکت تعاونی چند منظــوره دانشــگاهیان علم و 
صنعت، فاقد هرگونه مجــوز از بانک مرکزی جمهوری 
 اســالمی ایران بوده و فعالیت اعتبــاری آن غیرقانونی

 است.
بانک مرکزی بــا صدور اطالعیه ای، ضمــن اعالم این 
خبر اضافه کرد: هم وطنان عزیز بــه منظور جلوگیری 
از به مخاطره افتادن ســرمایه خود، بــه هیچ وجه نزد 
این تعاونی سپرده گذاری نکرده و از دریافت تسهیالت 
جدا خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی 
هیچ گونه مســئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشــان 
بخصوص استرداد وجوه ســپرده گذاران نداشته و حق 
پیگیری موضوع از طریق مراجع قضائی را همچنان برای 

خود محفوظ می داند.

قیمت انواع جارو شارژی

بازار

PHILIPS FC-6148 فیلیپس

 4,000,000
ریال

 4,290,000
ریال

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بیش از 3 هزار و 63۷ واحد 
مسکن مهر در هفته دولت در اصفهان افتتاح می شود.

حجت ا... غالمی اظهار داشت: 5۷8 واحد مسکن مهر در شهرهای باالی 
25 هزار نفر جمعیت، 130 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 

895 واحد در شهر جدید فوالدشهر افتتاح شد.
 وی بیان داشت: یک هزار و 863 واحد در شهر جدید بهارستان و 1۷1 

واحد در شهر جدید مجلسی افتتاح خواهد شد.
وی از افتتاح 66 کیلومتر راه خبر داد و اعالم کرد: سه هزار و 63۷ واحد 
مسکن مهر، کف ســازی و نوسازی شــش محور تاریخی در بافت های 
ناکارآمد شهری، افتتاح بیمارستان 1۷4 تختخوابی خمینی شهر و آغاز 
عملیات اجرایی30 کیلومتر آزادراه شرق اصفهان و 120 کیلومتر آزادراه 

اصفهان به شیراز، در استان اصفهان در هفته دولت افتتاح می شود.

بیش از ۳ هزار واحد 
مسکن مهر در هفته دولت 

افتتاح می شود

سکه تمام بهار آزادی
11،810،000 ریال)طرح جدید(

6،380،000 ریالنیم سکه

3،670،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،206،890 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

LG VZ9100 ال جی

 12,440,000
ریال

 12,520,000
ریال

VB-9000 مخصوص تختخواب LG ال جی

 8,200,000
ریال

 8,350,000
ریال

وزیر نفت با اشــاره به بدهی 4 هــزار میلیارد دالری بابــک زنجانی به این 
وزارتخانه، گفت: اموالی که معادل بدهی زنجانی به وزارت نفت واگذار شده، 
حدود 2هزار میلیاد تومان است؛ اما کسی این اموال را برای تبدیل شدن به 

نقدینگی نمی خرد.
بیژن نامدار زنگنه  اظهار داشت: رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود 
2 هزار میلیارد دالر آمده، با آنچه نظر وزارت نفت بوده متفاوت است و وزارت 
نفت آن را تکمیل می کند؛ چرا که از نظر وزارت نفت این بدهی حدود 4 هزار 
میلیارد دالر با احتساب خسارت بوده که حدود 2/۷هزار میلیارد دالر اصل 

بدهی است.
وی ادامه داد: البته رقم کارشناسی این اموال حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده 
است، اما چه کسی اکنون قادر است منزل 100 میلیارد تومانی یا ویالی بابک 

زنجانی را بخرد؟

بدهی ۴ هزار میلیارد 
دالری زنجانی به وزارت 

نفت

استاندار اصفهان گفت: در هفته جاری با حضور تعدادی از اعضای هیئت دولت 
به اصفهان، شــاهد افتتاح بیش از یک هزار و 655 پروژه در اصفهان خواهیم 
بود. رســول زرگرپور اظهار داشــت: باید در این هفته مدیران دستگاه های 
اجرایی به دو هدف اساســی توجه داشته باشند.وی به تشــریح این اهداف 
پرداخت و بیان داشــت: مردم به عنوان ولی نعمتان و مخاطبین دولت باید 
در جریان فعالیت های دســتگاه های مختلف قرار گیرند و مســئوالن باید 
اقدامات، فعالیت ها و تالش های خود را در طول یکســال گذشــته با حضور 
در مراسم های مختلف به اطالع مردم برسانند. استاندار اصفهان اضافه کرد: 
برنامه های مسئوالن و دستگاه ها برای سال آتی نیز باید ارائه شود و مردم در 
جریان این برنامه ها قرار گیرند تا بتوانند در هفته دولت سال آینده، ارزیابی 
جامعی از عملکرد مســئولین داشته باشــند و اگر نقطه نظراتی درخصوص 
برنامه های ســال آینده دارند اعالم کنند. وی با بیان اینکه طی چهار ســال 
گذشته به کمک دستگاه های اجرایی 12 هزار و ۷00 پروژه با اعتباری بالغ 
بر 105 هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است، افزود: این طرح ها در 
بخش های مختلف عمرانی، زیربنایی، تولیدی و گردشگری بوده که بالغ بر 
60 درصد آن با همکاری بخش خصوصی صورت گرفته و توانســته سیاست 
دولت را در فعال کردن بخش خصوصی محقق کنــد. زرگرپور با بیان اینکه 
امسال برای هفته دولت هزار و 655 پروژه با اعتباری بالغ بر 26 هزار و 500 
میلیارد ریال به بهره برداری می رسد، افزود: 64 درصد این پروژه ها با همکاری 
بخش خصوصی و تعاونی ها، 28 درصد با همکاری بخش عمومی و 8 درصد با 

سرمایه گذاری بخش دولتی به بهره برداری خواهند رسید.

استاندار اصفهان خبر داد:

افتتاح بیش از هزار پروژه هفته دولت در استان

خبر

رییس اتاق تعاون اصفهان با بیان اینکه پیشنهاد ما بر اساس 
اصل 44 این است که شــرکت هایی از طرف دولت واگذار 
شود اظهار کرد: در بحث ســرمایه گذاری جدید می توان از 
تعاون بهره برد چراکه این کار از دســت تعاون برمی آید و با 
تعاون ازطریق پول های خرد کارهای بزرگ صورت می گیرد. 

حبیب ا... بهرامی با اشاره به اینکه با تمام وجود آمادگی داریم 
که به دولت کمک کنیم، ابراز داشــت: به دولت رای دادیم 
که کمک  به دولت را ادامه دهیم، نــه اینکه رهایش کنیم. 
دولت کارآمد، تولید ثروت و توزیع عادالنه، سه رأس مثلث 
عدالت اجتماعی است که مسیرش جز از طریق تعاون محقق 

نخواهد شد. وی تاکید کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با همکاری اتاق تعاون اســتان فعالیت هایــی انجام دادند. 
بیش از 3 هزار تعاونی با اعضایی بالغ بر 3 میلیون نفر فعالیت 
می کنند که تاکنون برای بیش از 5 هزار نفر اشــتغال زایی 
کرده اند و در یک ســال اخیر نیز برای 59 هزار نفر اشتغال 
پایدار فراهم شده است. رییس اتاق تعاون استان اصفهان با 
اشاره به افتتاح 145 طرح تعاونی در هفته دولت خاطرنشان 
کرد: در راستای تحقق عدالت اجتماعی، شرکت هایی تحت 
عنوان توسعه و عمران در حال فعالیت هستند که از اقدامات 

خوب و ماندگار است؛ در بحث صادرات امروز اکثرا تولیدات 
کشور را در بازارهای جدید با کمک 30 تعاونی شکل گرفته در 
استان پیگیر هستیم. وی تصریح کرد: در اجرای قانون اصل 
44 مشوق هایی برای تعاون گران پیش بینی کردند که یکی 
از این مشوق هامالیات اســت که نسبت به بخش خصوصی 
25 درصد کمتر پرداخت می کنند و اگر مشــکالت دولتی 
حل شــود کارفرمایانی که در بخش تعاون کار می کنند 20 
درصد حق بیمه کمتری پرداخــت می کنند؛ عالوه بر اینها 

آموزش های بخش تعاون به صورت رایگان انجام می شود.

رییس اتاق تعاون اصفهان خبر داد:

آمادگی برای انجام فعالیت های بزرگ با سرمایه های کم

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی مشارکت
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای ماده 27 قانون الحاق 2 به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستور العمل 
مصوب شورای اقتصاد در نظر دارد تعدادی از پروژه های ورزشی خود را به شرح ذیل جهت مشارکت با بخش غیردولتی به منظور تکمیل 

یا احداث )در قالب BOT( از طریق فراخوان عمومی به مجری و بهره بردار واجد شرایط مطابق قرارداد فی مابین واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت )www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اسناد شرکت 
و مدارک مربوطه تا تاریخ 96/06/11 به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان اســتان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، 
درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ساعت 12 ظهر روز سه شــنبه 96/06/21 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنا زمان بازگشایی پاکتهای متقاضیان روز 
چهارشنبه مورخ 96/06/22 راس ساعت 10 صبح در محل اداره کل می باشد. متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان 

مورد اجاره بازدید به عمل آورند.
1- تکمیل و احداث مجموعه ورزشگاه بهارستان 

2- احداث استخر سرپوشیده شهید فکری کاشان
3- سالن چند منظوره شهر سین برخوار

4- زمین چمن مصنوعی سالن چندمنظوره و سالن پرورش اندام آران وبیدگل
5- سالن ورزشی چند منظوره آقایان شاهین شهر

6- زمین چمن مصنوعی شاهین شهر
7- زمین چمن ورزشگاه خیبر اصفهان واقع در هفتون

نوبت اول

م الف: 78456 

مهندس کریمیان رییس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در 
جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی 
و باهنر، از افتتاح و بهره برداری از 303 پروژه در بخش کشاورزی 
استان اصفهان با سرمایه گذاری برای هزار و 610 میلیارد ریال، 
تثبیت اشــتغال برای هزار و ۷43 نفر و ایجاد فرصت شغلی برای 
993 نفر خبر داد. وی در تفکیک پروژه هــای صورت گرفته در 
هر بخش بیان داشــت: 150 پروژه در امور آب و خاک و امور فنی 
مهندسی، 50 پروژه در بخش تولیدات گیاهی، 48 پروژه در امور 
عشــایر، 4۷ پروژه در امور دام، طیور و آبزیان و 3 پروژه در صنایع 
کشاورزی به بهره برداری رسیده است. وی افزود: 161میلیارد تومان 
سرمایه گذاری تسهیالتی، شامل اعتبارات ملی و استانی و آورده 
شخصی است. وی با اشــاره به اینکه در مدیریت آب و خاک سال 
خوبی را داشته ایم، از تخصیص 140 میلیارد تومان به این بخش 
برای مباحث زیربنایی خبر داد  و با ابراز تاسف از اینکه 35درصد 
منابع آبی ســطحی یا زیرزمینی را از دست داده ایم، گفت: سفره 
های آب زیرزمینی به لحاظ کمی و کیفی به شدت کاهش یافته و 
لذا باعث کاهش 25درصدی اراضی زیرکشت شده است. همچنین 
120هزار هکتار اراضی از رده کشــاورزی خارج شده است؛ با این 
حال توانسته ایم تولیدات کشاورزی را در سطح 6 میلیون تن حفظ 
کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش بهره وری در تولیدمی 
توانیم به نتایج بهتری دست یابیم. رییس سازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان، از هدف گذاری 155میلیارد تومان برای سال آینده 
در استان خبر داد که بخشــی متعلق به تامین آب و منابع آبی و 
بخشی برای 14هزار هکتار زمین کشــاورزی است. وی با اعالم 
اینکه بیش از 4 هزار هکتار اراضی در 5 ماه گذشــته به سیستم 
های آبیاری نوین مجهز شده اند، از هدف گذاری برای شبکه های 
آبیاری با اعتبار 30 میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به اینکه قنوات از 
مهم ترین منابع تامین آب هستند، گفت: در سال گذشته اعتباراتی 
به این بخش تخصیص داده نشد ولی امسال 2/5 میلیارد تومان به 
احیای قنوات اختصاص یافته است. کریمیان در ادامه به رتبه سوم 
استان در تولیدات گیاهی در گلخانه ها اشاره کرد و گفت: حذف 
گلخانه های سنتی و تبدیل آنها به گلخانه های مدرن مدنظر ماست 
که در این راستا اولین گلخانه بین المللی مدرن در هفته گذشته 
افتتاح شد. وی در بخش محصوالت لبنی، از کیفیت این محصوالت 
استان سخن راند و گفت: توانسته ایم توجه روسیه را برای صادرات 
به این کشور جلب کنیم؛ ضمن آنکه یکی از محصوالت لبنی ما به 
کشور آمریکا رفته و مورد استقبال واقع شده است. در ادامه مهندس 
احمد صفی معاونت برنامه ریزی و سیاست گذاری جهاد کشاورزی 
در اســتان اصفهان با اشاره به اینکه بخش کشــاورزی از کمبود 
سرمایه رنج می برد و مستلزم حمایت دولتی است گفت: شاهد 
افتتاح پروژه هایی هستیم که با افزایش بهره وری و صرفه جویی 
در منابع آبی مرتبط است. وی افزود: 54 پروژه در مدیریت منابع 

آب اســتان بهره برداری می شــوند. همچنین باتوجه به توسعه 
روش های نوین آبیاری، 34 میلیون مترمکعب صرفه جویی آب 
رخ می دهد. مهندس صفی با بیان اینکه 46 درصد پروژه ها دولتی 
و مابقی غیردولتی هستند گفت: 6 درصد از اعتبار دولتی استفاده 
می کنند و 860 میلیارد ریال سرمایه گذاری شخصی است. وی 
افزود: هر 24 شهرستان استان اصفهان از افتتاح پروژه های خوبی 
برخوردار می شوند. مهندس صفی در زمینه میزان سرمایه گذاری 
در شهرستان، اصفهان را با 330 میلیارد دالر در رتبه اول و تیران و 
کرون را با 240 پروژه و بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار در رتبه دوم 
قرار داد. وی افزود: بخشی از صنایع تبدیلی با تکنولوژی های قدیمی 
با رویکرد ارتقای تکنولوژی واحدهای صنایع تبدیلی دچار تحوالتی 
می شوند که استفاده از روش های نوین آبیاری و لوله گذاری در 
این راستاست. مهندس اسفندیاری مسئول امور عشایری، با اشاره 
به حضور عشایر و فعالیت آنها در تولید دام و حمایت دولت از نحوه 
پراکندگی عشایر بختیاری، قشقایی و جرقویه سخن راند و تولید 
دام آنها را بالغ بر یک میلیون تن اعالم کرد. وی دیگر فعالیت های 
عشایر را تولید صنایع دســتی در حدود 30 هزار مترمربع عنوان 
کرد و در بخش تولید محصوالت کشاورزی توسط عشایر گفت: 
یک سوم باغات روستایی متعلق به عشایر است که عمدتا برپایه 
تولید تک محصولی است. اســفندیاری با بیان اینکه ساالنه بین 
50 تا ۷0 پروژه در مناطق عشایری در حوزه های مختلف از جمله 
تامین آب شرب انجام می شود، از آبرسانی به دو هزار خانوار عشایر، 
ایجاد شهرک های عشایری در محل های مناسب، ارائه خدمات 
زیرساخت و تامین آب کشاورزی و فعالیت هایی برای استقرار و 
اسکان عشایر، گازرسانی، توزیع نفت سفید و انرژی های خورشیدی 
و احداث حمام خورشیدی خبر داد. وی مطالعات مربوط به عشایر 
و انجام پروژه های مربوطه را عاملی برای افزایش تولید گوشت و دام 
عنوان نمود و گفت: 48 پروژه در بخش عشایر با هزینه ای بالغ بر 
یک میلیارد تومان در سال جاری اجرا شده است. مهندس کرمانی 
معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، از مبارزه 
با آفت سن به وســعت 100 هزارهکتار خبر داد و گفت: در سال 
زراعی 95-96 هیچ گونه برگشت گندم سن زده نداشته ایم. وی از 
خرید تضمینی 210 هزار تن گندم سالم از کشاورزان و ساماندهی 
فروشندگان سموم خبر داد که 155 فروشــگاه غیرمجاز به 25 
مورد کاهش یافته اند. وی همچنین از کشف و ضبط 40 تن سموم 
تاریخ گذشته و قاچاق خبر داد و یکی از اهداف سازمان را توسعه 
مبارزه بیولوژیک عنوان کرد. کرمانی با بیان اینکه باالترین ضریب 
مکانیزاسیون در کشور را داریم، از خرید 29۷ تراکتور و کمباین و 
5۷1 دستگاه ادوات کشاورزی، توزیع بذرهای اصالح شده گندم و 
جو، توسعه کشت دانه های روغنی و برداشت 1200 تن بذر کلزا 

خبر داد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  خبرداد:

بهره برداری از 303 پروژه کشاورزی در هفته دولت

در نشست خبری رییس و معاونت های سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اصحاب رسانه  به مناسبت هفته دولت، اهم پروژه های قابل بهره برداری در بخش های مختلف کشاورزی، امور افسرطاها
فنی مهندسی، عشایر و دام تشریح گردید.
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اجرای نمایش »دخت شاه«  تا 13شهریور
کارگردان تئاتر اصفهان گفت: نمایش تراژدی »دخت شــاه« از یکم تا ۱۳ شــهریور ماه در 
تماشاخانه اصفهان روی صحنه می رود. عالقه مندان می توانند برای دیدن این نمایش هر شب 
رأس ساعت ۲۰:۱۵ به مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان، سالن نمایش اصفهان مراجعه کنند.

در شهر

رییس سازمان بسیج رسانه اصفهان:

 نیازمند تربیت نیروهای متخصص
 در امر رسانه هستیم

رییس سازمان بسیج رسانه اســتان اصفهان گفت: با وجود تکثر در 
تعداد رسانه ها، نیروهای متخصص و ماهر در امر رسانه کم داریم که 

الزم است این نیروها تربیت شوند.
رضا صفری اظهار داشت: مشکل اساســی کشور ما این است که در 
حوزه رسانه از فناوری، تکنیک ها و مهارت هایی که دنیا و رسانه های 
 بین الملل در حوزه مدیریــت افکار عمومی دارد، عقب هســتیم.

 وی افزود: مشکل بعدی رسانه های ما این است که در حوزه گفتمان 
سازی یا به عبارت دیگر در حوزه گفتمان سازی رسانه ها عقب هستیم 
یعنی ما افرادی که بتوانند در رسانه ها، گفتمان انقالب اسالمی را با 
استفاده از تاکتیک ها و مهارت های جدید ترویج دهند نداریم و خلل 

آن به کلی حس می شود.
صفری در ادامه گفت: همچنین ما نتوانستیم سبک زندگی اسالمی 
ایرانی را با استفاده از تکنیک ها و مهارت های جدید در جامعه خود 
نهادینه کنیم.وی ادامه داد: این جریان سازی امکان پذیر نخواهد بود 
مگر اینکه ما بتوانیم عناصر و افکار متخصص و بامهارت را در زمینه 
رسانه ها به کار گیریم؛ به جای راه اندازی رسانه های جدید در حوزه 

پرورش فرد موردنیاز رسانه اهتمام کنیم.
رییس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان در ادامه گفت: با مشاهده 
کشورهای دیگر این مسئله اثبات خواهد شــد و خواهیم دید که با 
وجود تعداد کم رسانه در کشــورها ولی با استفاده از نیروهای ماهر 

موج رسانه ای گسترده ای در جهان راه می اندازند.

با مسئوالن

آیین نکوداشت »راعی« هنرمند 
قلمزنی برگزار شد

مراسم نکوداشت اســتاد رجبعلی راعی، هنرمند برجسته 
قلمزنی با حضور حجت االســالم ارزانی، مدیرکل و پرویز 
طاهری، سرپرست معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار شد.حجت االسالم و 
المســلمین حبیب رضا ارزانی در مراسم نکوداشت استاد 
رجبعلی راعی، هنرمند پیشکسوت هنر قلمزنی برجسته 
اظهار داشت: هنرمندان استان همگی به استاد راعی عالقه 
مند هستند و او را دوست دارند، چرا که ایشان نه تنها در هنر 
بلکه در حسن خلق، تواضع و فروتنی هم سرآمد هستند.
وی با اشاره به آیه ۳۰ ســوره فصلت  بیان کرد: انسان یک 
بعد مادی دارد که از خاک آفریده شــده و یک بعد معنوی 
دارد که با نفخه الهی به موجودی آسمانی و معنوی تبدیل 
 می شود و خداوند زمین و آسمان را برای این انسان مسخر 

کرده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان تصریح 
کرد: هرچه ارتباط انسان با خدا قوی تر باشد جهان را زیباتر 
دیده و آثار هنری بهتری خلق می کند و هنرمندان باید به 
خود ببالند که خداوند به آنها توفیق داده توانایی خود را در 

قالب هنر نمایش دهند.

 تئاتر »تصرف عدوانی« 
در اصفهان روی صحنه می رود

کارگردان تئاتر اصفهان گفت: تئاتر »تصرف عدوانی« از روز 
گذشته به مدت ۱۱ شب در تاالر سوره اصفهان روی صحنه 
می رود. اوژن صفاری با اشــاره به اجرای نمایش »تصرف 
عدوانی« اظهار داشت: »تصرف ادوانی« به نویسندگی امیر 
مشتاقیان با محوریت موضوع روابط اجتماعی فراموش شده 
میان انسان ها در مقاطع مختلف زندگی است.وی با بیان 
اینکه این نمایش از روز گذشته تا ۱۵ شهریورماه از ساعت 
۱9:۳۰ در سالن ســوره روی صحنه می رود، افزود: در این 
نمایش امیرمشتاقیان، سحررمضانی و احمددهقان ایفای 

نقش می کنند.
کارگردان تئاتر اصفهان درباره حمایت ها صورت گرفته از 
سوی مسئوالن فرهنگی اصفهان از تئاتر گفت: هیچ گونه 
حمایتی از سوی هیچ کسی انجام نشده و در دو سالن دیگر 
اصفهان متاسفانه شاهد مسائلی هستیم که فقط یک سری 
کارگردانان خاصی با آنجا کار می کنند، اما حوزه هنری از 
نمایش من حمایت کرد و سالن تمرین و اجرا در اختیار ما 
قرار داد، البته تمام هزینه های و مخارج نمایش را خودمان 

تامین کردیم.

اینستاگردی

 مجری زن مشهور صدا و سیما 
خلبان شد

 المیرا شریفی مقدم، مجری و گوینده نام  آشنای خبر صدا و سیما که 
از چهره های فعال در فضای مجازی  است در صفحه اینستاگرامش 
تصویری از خود در کابین خلبان، منتشــر و نظر خود را در خصوص 

این حرفه ارائه داد.
 المیرا شریفی مقدم ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ در تبریز  متولد شد  و سال ۷9 

وارد شبکه خبر شده است.

نخستین فیلم قاســمخانی در مقام کارگردانی، اثری نیست 
که از او انتظار می رفت. در این فیلم بار دیگر پژمان جمشیدی 
در نقش خودش ظاهر شده و سام درخشانی اگرچه همبازی 
جمشیدی در سریال »پژمان« بوده، اما در این فیلم در نقش 

واقعی خودش به عنوان بازیگر حضور دارد.
»خوب، بد، جلف« فیلمــی در ژانر کمدی بــه کارگردانی 
پیمان قاســمخانی و تهیه کنندگی محسن چگینی و عبدا... 
اســکندری محصول سال ۱۳9۴ اســت. این فیلم اولین بار 
در بهمن ۱۳9۵ در ســی و پنجمین دوره جشــنواره فیلم 
 فجر به نمایــش درآمد و بهمن۱۳9۵ در ســینماهای ایران

 اکران شد.
در نظرسنجی سایت خبر آنالین این فیلم به عنوان بهترین 

فیلم نوروز ۱۳9۶ انتخاب شد.
در ابتدا قرار بود کارگــردان این فیلم رامبد جوان 

باشــد و انتخاب های بعدی حســن فتحی و 
ســروش صحت بودند، اما با طوالنی شــدن 
نگارش فیلمنامه این همکاری ممکن نشــد 
و پیمان قاسمخانی خودش کارگردانی را بر 

عهده گرفت.
قاســمخانی در ایــن فیلم از 

اســامی واقعــی بازیگرها 
استفاده کرده. او در این باره 
گفت: اصال دلیل خاصی 
برای این  کار نداشتیم و 
بیشــتر به این دلیل که 
فیلم ادامه سریال پژمان 
بــود از اســامی واقعی 
افراد در آن اســتفاده 

کردیم.
در این فیلم بــار دیگر 
پژمــان جمشــیدی در 

نقش خودش ظاهر شده و سام درخشــانی اگرچه همبازی 
جمشیدی در سریال »پژمان« بوده، اما در این فیلم در نقش 

واقعی خود به عنوان بازیگر حضور دارد.
حضور این دو در کنار هم شوخی هایی را ساخته که بیشتر بر 
پایه تکه انداختن شکل گرفته و به نظر می رسد قاسمخانی 
برای اکرانی بی دردســر نخســتین فیلمش تــا جایی که 
می توانســته از نقد صریح دست کشــیده و به خط قرمزها 

نزدیک نشده است.
شــوخی های فیلم که بیشتر با سینما و ســینمایی ها انجام 
شده، برش الزم را ندارند و بیشتر شبیه به شوخی هایی است 

که در یک دورهمی 
میان اهالی سینما 
انجام شده است. 
قاسمخانی حتی 
در مــورد صنف 
خود نیز رویه ای 

را  آرام 

پیش گرفته تا احتماال هیچ یک از سینمایی ها از این شوخی ها 
ناراحت نشوند. خنثی بودن داستان و شوخی های »خوب ، بد 
، جلف« از جمله عواملی است که تماشاگر را که فیلمنامه های 

بهتری از قاسم خانی دیده، ناامید می کند.
بازی بازیگران پرتعداد فیلم که می توانست دلیل نجات این 
فیلم از لوس بودن شود، چنگی به دل نمی زند. حمید فرخ نژاد 
وصله نچسبی در فیلم است و نمی تواند با فضای فیلم سازگار 
شود. پژمان جمشیدی و سام درخشانی هم چیزی بیشتر از 
آنچه که قبال در »پژمان« بودند، نیستند و حتی شوخی های 

کالمی آنان یادآور آن مجموعه است. 
بازیگران مشهور بســیار زیادی هم در فیلم، نقش های کوتاه 

به موقعیت و سالم و علیک دارند که می تــوان آن را 
سینما ربط داد.قاســمخانی بــا اهالی 
تجربه پیمان قاسمخانی  نخســتین 

چندان تماشــایی و جذاب 
نیســت و در بهترین حالت 
ممکن کمدی متوسطی است 
که در معــدود لحظاتی، قابلیت 
خندانــدن مخاطبــش را دارد 
اما در بیشــتر دقایق توانایی الزم 
 برای ایجــاد موقعیــت کمیک را

 ندارد.انتظار می رفــت که پیمان 
قاســمخانی بــرای نخســتین 
تجربه کارگردانــی اش فیلمنامه 
را  منســجم تری  کمــدی 
نوشــته و کارگردانــی کنــد 
 امــا ایــن اتفــاق رخ نــداده و 
»خوب ، بد ، جلف« تبدیل به یک اثر 
کمدی ساده شده که نه تنها شما را 
نمی خنداند بلکه گاهی به شــعور 

مخاطب هم توهین می کند.

مفاد آرا
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
5/283 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1291 فرعی از 1 اصلی

1- رای شماره 13966030200802042- 96/04/18 مهرالسادات مدرس مطلق 
فرزند محمدباقر سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از ساختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه – دویستم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
1291 فرعی انتقال عادی ازطرف محمد جعفر تقدیســی نســبت به یک یکصد و 
پنجاهم سهم مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک یکصد و بیستم سهم مشاع از 

72 سهم ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
2- رای شماره 13966030200802043- 96/04/18- محمدرضا کریمی فرزند 
حیدرعلی یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه - چهارصدم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
1291 فرعی انتقال عادی از طرف محمدجعفر تقدیسی نسبت به یک سیصدم سهم 
مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک دویســت و چهلم سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
3- رای شــماره 13966030200802044- 96/04/18- اصغر عشــقی فرزند 
قربانعلی یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه – چهارصدم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
پالک 1291 فرعی انتقال عادی از طرف محمد جعفر تقدیسی نسبت به یک سیصدم 
سهم مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک دویست و چهلم سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/05 

م الف: 395
مفاد آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

5/410 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهي مي شود تا در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي دارند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند و گواهي طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 2098 فرعی )که به شماره 8345 تبدیل شده( از 1 اصلی ابنیه

1- رای شماره 139660302008002120- 96/04/24 عبدالرسول صدری فرزند 
سیف اله ششدانگ قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 2098 فرعی )که به 
شماره 8345 تبدیل شده( از 1 اصلی ابنیه که باانضمام ششدانگ پالک 4781 فرعی 
از 1 اصلی ابنیه جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است. به مساحت 8/10 مترمربع 
در ازاء بیست و دو صدم سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ پالک شماره 2098 فرعی 
)که به شماره 8345 تبدیل شده( از 1 اصلی ابنیه انتقال عادی از طرف خلیل اله ناظم.

اسداله موسوي رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/05 

م الف: 416
مفاد آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

5/508 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرضا تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و ملک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهي مي شود تا در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي دارند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند و گواهي طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1148 و 1121 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

1- رای شماره 139660302008002016 - 96/04/17 زهرا شیرانی زاده فرزند 
محمدرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 220/58 مترمربع.
2- رای شــماره 139660302008002017 - 96/04/17 فرشته براهیمی فرزند 
مسیح اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 144/07 مترمربع.
3- رای شــماره 139660302008002034 - 96/04/18 فاطمه براهیمی فرزند 
علی اصغر ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1121 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 32/25 مترمربع.
4- رای شماره 139660302008002037- 96/04/18 زهرا شیرانی زاده فرزند 
محمدرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 151/69 مترمربع.
5- رای شــماره 139660302008002040 - 96/04/18 ابراهیم کفاش فرزند 
محمدباقر ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1148 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 198/51 مترمربع.
اسداله موسوي رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/05 

م الف: 420
ابالغ رای

5/478 کالســه: 960166 شــماره دادنامه: 96/4/14-9609976794100914 
مرجع رسیدگی: شعبه  شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: موسسه اعتباری 

مالی عسگریه )ملل( به مدیریت سید امین جوادی و با وکالت یاسر شیروانی خ شیخ 
صدوق شمالی سه راه مفید موسســه اعتباری ملل. خواندگان: روح ا... خسروانی و 
اشرف جعفری و غالم خسروانی همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
وجه قرارداد مشــارکت مدنی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی موسسه اعتباری مالی عسگریه 
ملل به وکالت یاســر شــیروانی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ 
115/000/000 ریال وجه قرارداد شــماره 1831937 مورخ 93/11/12 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 115/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و 3/000/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/11 
لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن براســاس اخرین نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 14351 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9609970350900334 شــماره پرونــده:  /481
9509980350900116 شماره بایگانی شــعبه: 950128 خواهان: آقای حسین 
صالحی فرزند جمشید با وکالت آقای امید دهقانی فرزند محمدرضا به نشانی: استان 
تهران شهرستان شمیرانات فشم بلوار امام خمینی پ 1047. ط زیرین. دفتر وکالت 
و آقای اصغر حمیدی فرزند ضرغام به نشانی تهران باالتر از فلکه سوم تهران پارس 
نبش خ خدابنده پ 373 ط 2 واحد 7. خواندگان: 1- آقای مهدی حیدری به نشانی: 
اصفهان خ شهیدان )ولدان( خ ملت. روبروی داروخانه رازی. امالک حیدری. پ 1. 
2- آقای علی سالم فرزند رسول به نشانی اصفهان ملک شهر خ 17 شهریور کوچه 
امیرکبیر پ 17 کدپستی 8196669953. خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 
2- مطالبه وجه 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه. گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 
پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص دعوی خواهان حســین صالحی فرزند جمشید با وکالت آقایان 
امید دهقانی و اصغر حمیدی بطرفیت خوانده علی ســالم فرزند رسول به خواسته 
مطالبه مبلغ ســیصد میلیون ریال بابــت الباقی ثمن معاملــه مورخه 92/2/28 به 
شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وی داشته و 
نظر به تقدیم الیحه دفاعیه بدون دفاع موجه و موثر لذا دعوی مطروحه را محرز و 
ثابت تشخیص مستنداً به مواد 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســیصد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 9300000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید 95/2/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام 
اجرای حکم محاســبه می گردد و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. م الف: 14352 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )329 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/482 کالسه پرونده: 950795 شماره دادنامه: 96/5/4-9609976795200351 
مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدباقر محسنی، 
نشانی: اصفهان خ زینبیه شمالی چهارراه عاشق اصفهانی 16 متری طالقانی نبش 

بن بست اختر ساختمان محسن، خوانده: احمدرضا رضایی، نشانی: مجهول المکان، 
خواسته: استرداد سه راس میش و سه راس بره، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای محمدباقر محسنی به طرفیت احمدرضا رضایی به خواسته استرداد سه راس 
میش و سه راس بره و خسارت روزانه دویســت هزار ریال از تاریخ 95/8/4 لغایت 
صدور حکم به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در استرداد سه راس 
میش و سه راس بره و خسارت روزانه دویست هزار ریال از تاریخ 95/8/4 لغایت زمان 
صدور حکم خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد سه راس میش و سه 
راس بره و پرداخت مبلغ دویست هزار ریال از تاریخ 95/8/4 لغایت یوم االدا  بابت 
اصل خواسته و چهارصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/11/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:14359 شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 
شماره یک( )328 کلمه، 3 کادر(

حصر وراثت
6/140  ثریا منصوری دارای شناسنامه شماره 1905 به شرح دادخواست به کالسه  
1596/96 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود منصوری به شناسنامه 25507 در تاریخ 96/2/31 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه 
بیگم امیری )همسر( 2- احمد منصوری ش.ش 1674 )فرزند( 3- اکبر منصوری 
ش.ش 2183 )فرزند( 4- امیرهوشــنگ منصوری ش.ش 1558 )فرزند( 5- علی 
منصوری ش.ش 1300 )فرزند(  6- سهیال منصوری ش.ش 287 )فرزند( 7- ثریا 
منصوری ش.ش 1905 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 13931 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )146 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/461  اسماعیل بهرامي عطاآبادي داراي شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست 
به کالسه 339/96 ش 2 ح از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حجت اله بهرامي عطاآبادي به شناسنامه 1271 در تاریخ 
1395/12/19 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- فرخ صانعي فرزند فرج اله به ش.ش 31 متولد 1317 صادره 
دهاقان )همسر متوفي( 2- اسماعیل بهرامي عطاآبادي فرزند حجت اله به ش.ش 
37 متولد 1344 صادره از دهاقان )پسر متوفي( 3- حلیمه بهرامي فرزند حجت اله 
به ش.ش 38 متولد 1336 صادره از دهاقان )دختر متوفي(4- ایران بهرامي فرزند 
حجت اله به ش.ش 26 متولد 1339 صادره از دهاقــان )دختر متوفي( 5- نرگس 
بهرامي عطاآبــادي فرزند حجت اله به ش.ش 78 متولــد 1349 صادره از دهاقان 
)دختر متوفي( 6- زهرا بهرامي عطاآبادي فرزند حجت اله به ش.ش 4 متولد 1357 
صادره از دهاقان )دختر متوفي(  و به غیر از نامبــردگان ورثه دیگري ندارد.اینک با 
انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف سه ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف 96/140 شعبه دوم حقوقي 

شورای حل اختالف دهاقان )215 کلمه، دو کادر(

تهیه کننده فیلم سینمایی رســتاخیز گفت: عراق ، لبنان ، 
ترکیه، آذربایجان ، قطر و عمان کشــورهایی هستند که در 

مرحله اول اکران رستاخیز میزبان این فیلم خواهند شد.
تقی علیقلی زاده دربــاره جزئیات اکران بیــن المللی فیلم 
رستاخیز افزود : در مرحله اول عرضه بین المللی این فیلم قرار 
است در کشــورهایی چون عراق ، لبنان ، ترکیه ، آذربایجان ، 

قطر و عمان به نمایش در آید . وی افزود : این فیلم در چند شهر 
هر یک از این کشــورها اکران می شود و بهتر است این اکران 
 به صورت همزمان صورت گیرد؛ تالشمان می کنیم که اکران 

بین المللی رستاخیز از محرم و صفر کلید بخورد. 
 وی ادامــه داد : امیدوارم این حضــور بین المللــی در رفع
 سوء تفاهم ها برای عرضه داخلی این فیلم موثر باشد این فیلم 

 از نظر اکران داخلی در همان وضعیت قبل اســت، اما تصور
 می کنم که بازخورد های بین المللی آن در فضای اکران داخلی 
تاثیر بگذارد.علیقلی زاده گفت : پخش بین المللی رستاخیز با 

بنیاد سینمایی فارابی است.
فیلم سینمایی رستاخیز به کارگردانی احمدرضا درویش و با 
بازی بابک حمیدیان ، پوریا پورسرخ و فرهاد قائمیان در سال 
9۴ برای اولین بار به اکران عمومی درآمد، اما به سرعت از پرده 
سینماها پایین کشیده شد این فیلم به روایت گوشه ای از واقعه 

کربال می پردازد.

آغاز اکران بین المللی رستاخیز در کشورهای همسایه

به بهانه پخش نسخه نمایش خانگی خوب، بد، جلف؛

تنزل سطح سلیقه مخاطب تا غیر کمدی ترین فیلم کمدی
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ویژه 

استفاده از کامیون های خودران، از ترافیک شدید در بزرگراه ها، تصادفات 
وحشتناک و تولید گسترده گاز دی اکسید کربن جلوگیری می کند؛ از این رو 
دولت انگلیس قصد دارد به طور آزمایشی و برای اولین بار از ناوگانی گسترده 

از کامیون های خودران در جاده های عمومی این کشور استفاده کند.
البته انگلیس اولین کشوری نیست که به فکر استفاده از ناوگان کامیون های 
خودران می افتد. شرکت دایملر پیش از این کامیون های خودران تولید کرده 
و وزارت حمل و نقل کشور ســنگاپور هم در حال برنامه ریزی برای استفاده 

آزمایشی از این فناوری است.
کامیون های مورد اســتفاده در انگلیس به طور مجازی با یکدیگر در ارتباط 
بوده و به طور مداوم موقعیت خود را به اطالع هم می رســانند. این کامیون 
ها در یک مســیر مســتقیم و با فاصله کمی از هم در بزرگراه ها حرکت می 
کنند و مصرف سوخت آنها در مقایســه با کامیون های عادی تا ۱۰ درصد 

کاهش می یابد.
قرار اســت بعد از انجام آزمایش های اولیه استفاده گسترده آزمایشی از این 
کامیون ها در نقاط مختلف انگلیس از سال ۲۰۱۸ آغاز شود؛ اما هنوز زمانی 
برای استفاده عملیاتی از کامیون های خودران در این کشور اعالم نشده است.

ناوگان کامیون های خودران در انگلیس 
آغاز به کار می کند

تولید سوخت پاک با منبع نامحدود

محققان موفق به تولید ســوخت پالســمای جدیدی شــده اند که قدرت 
همجوشی قابل توجهی دارد و یک منبع عظیم سوخت پاک به حساب می آید.
محققان دانشگاه MIT روشی جدید یافته اند تا سوخت پالسما را چنان گرم 

و متراکم کنند که قدرت همجوشی  زیادی داشته باشد.
این در حالی است که استفاده از همجوشی هسته ای برای تامین انرژی برق 
خانگی و تجاری تاحدودی محدود است، انرژی جدید پالسما گامی مهم در 

تحقیقات برق تولید شده از همجوشی است.
همجوشی هسته ای یک منبع نامحدود انرژی است که فرآیندهای ایجاد آن 

شبیه رویدادهایی است که درون خورشید اتفاق می افتد.
 هسته های اتم  عناصر سبک تر با کمک گرما، میدان های مغناطیسی و فشار 

با یکدیگر ترکیب شده و در این فرآیند انرژی آزاد می شود.
دانشمندان با اجرای این فرآیند در راکتورهای مخصوص می توانند اتم های 
هیدروژن را به هم بچســبانند و هلیوم تولید کنند.  بــرای ایجاد این فرآیند 
گازهای بسیار داغ در وضعیت پالسما تحت فشار قرار می گیرند که در اصل 

اتم ها را به یکدیگر می فشارد و آنها را وادار به عکس العمل می کند.

روند هوشمندســازی محصوالتی که در محیط زندگی خود از آنها استفاده 
می کنیم به سطل آشــغال ها نیز رسیده اســت؛ تا جایی که یک سطل زباله 

هوشمند می تواند بازیافت بودن یا نبودن زباله ها را تشخیص دهد.
سیستم یاد شده که توســط موسســه کمبریج کالســاتنت ابداع شده، از 
فناوری شناســایی بصری و قابلیت خودآموزی برخوردار اســت و می تواند 
 زباله های قابل بازیافــت را برای اســتفاده مجدد از دیگر زبالــه ها متمایز

 سازد.
بسیاری از مردم جهان در تشخیص زباله های دورریختنی از زباله های قابل 
بازیافت مشکل دارند و نمی توانند به درستی این زباله ها را از هم جدا کرده و 

آنها را در سطل های جداگانه بریزند.
این سطل آشغال بعد از اســکن کردن زباله دریافتی و شناسایی ماهیت آن 

به کاربر خواهد گفت که باید آن را در کدام بخش از سطل آشغال قرار دهد.
این سطل آشــغال می تواند اقالم و مواد تشــکیل دهنده جدید برخی انواع 
آشغال ها را شناســایی کرده و با اســتفاده از هوش مصنوعی به مرور زمان 
 دانش خود را بیشتر کند. زمان عرضه و قیمت این سطل آشغال اعالم نشده

 است.

علم پژوهی

کاربرانایرانیگوشیهایآیفونراتحریممیکنند
از آنجایی که اپل دسترسی به اپلیکیشن های ایرانی را در فروشگاه خود غیرممکن کرده است، 
کاربران ایرانی در مقابله با این اقدام می گویند که گوشی های آیفون را تحریم می کنند. در 

این راستا کمپینی با هشتگ #StopRemovingIranianApps تشکیل شده است.

سطل آشغال هوشمند، زباله های قابل 
بازیافت را تشخیص می دهد

مکانیزم های گیــم پلی Smile Inc چنــدان نوآورانه 
نیســتند اما با طراحــی فوق العاده و خشــن مرحله ها 
تجربه ای فراموش نشدنی و سرگرم کننده خواهید داشت.

تنها یک کار باید انجام دهیــد: نگذارید تله های مرگبار 
رومن و دوســتانش را بکشــند. همچنین مــی توانید 
قدرت های گوناگونی به دست آورید تا با آنها به سادگی 
رکوردهای خود را جا به جا کنید. جایزه های فراوان را هم 

فراموش نکنید.
Smile Inc واقعا لذت بخش است. با تک تک المان ها 
می توانید این مســئله را احســاس نمایید؛ از موسیقی 
شاد و انیمیشن های جالب کاراکترها گرفته تا تله های 
بی رحمانه که مرگ های دراماتیک را به پروتاگونیســت 
بازی هدیه می دهنــد. جدا از یک تیم توســعه دهنده 
معروف، بیشتر موفقیت Smile Inc را می توانیم مدیون 

طراحی فوق العاده خوب مرحله ها و چالش ها باشیم.

هر لحظه ممکن اســت با یک تله مرگبار مواجه شده و 
مجبور باشید با تغییر مسیر خود از آنها بگریزید. همین 
چینش مناسب تله ها، گستردگی آنها، مرگ های فراوان و 
 Smile Inc ریتم باالی گیم پلی، توانسته است جذابیت
را افزایش دهد. برای حرکت شخصیت اصلی هم راه بسیار 
ساده ای پیش رو دارید؛ کافی است دست خود را به سمت 

چپ و راست کشیده یا از آنالوگ ها استفاده کنید.
اگر بازی های رکوردی را انجام داده باشید، حتما می دانید 
شخصیت های آنها بعضا مشــابه یکدیگر بوده و تنها از 
 Smile لحاظ ظاهر با هم متفاوت هستند. خوشبختانه
Inc این گونه نیست و هر شخصیت با قابلیت های جالب 

خود به کمک بازیکن ها خواهد آمد.
از لحاظ گرافیک توسعه دهنده ســعی کرده با طراحی 
متفاوت شخصیت ها، محیط و موسیقی جالب، خشونت 
زیاد بازی را کمدی وار نشان دهد تا به جذابیت عنوانش 

بیفزاید.
شما می توانید با استفاده از لینک  goo.gl/sJNpjt   این 

بازی را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

 تصویب پیشنهادهای ایران
در مجمع آسیایی فناوری نانو

دو پیشــنهاد ایران در چهاردهمین نشســت ساالنه 
 مجمــع آســیایی فنــاوری نانــو مطــرح و تصویب

 شد.
چهاردهمین نشست ساالنه مجمع آسیایی فناوری نانو 
 )Asia Nano forum-ANF summit ۲۰۱۷(
روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ در شهر »جوهورباهرو« 
کشور مالزی برگزار شد. در این نشست، دو طرح ازسوی 

هیئت ایرانی مطرح شد و به تصویب رسید.
طرح اول مربوط به برگزاری نشســت مشترک آسیا و 
اروپا تحت عنوان »گفت وگوی آســیا و اروپا در حوزه 
ایمنی نانــو و گواهی دهی محصوالت نانــو« در تاریخ 
هفتم آذر ماه ۱۳۹۶ همزمان با برگزاری کنفرانس بین 
المللی نانوپزشــکی و ایمنی نانو )۸ و۹ آذر ۱۳۹۶( در 

تهران بود.
پیشنهاد این نشســت، قبال به  وسیله  ســتاد فناوری 
نانو به نمایندگان مرتبط در اتحادیه اروپا ارائه شــده 
بود. پیشنهاد برگزاری این نشست با همکاری مجمع 
آسیایی نانو مورد اســتقبال اعضا قرار گرفت و تصویب 

شد.
هدف از آغاز این گفت وگو بین کشــورهای آســیایی 
و اروپایی، تبادل تجربیات و دانــش در این حوزه و به 
اشتراک گذاشتن تالش ها و منابع و همچنین هماهنگ 
کــردن فعالیت ها و جهت گیری هــای مرتبط با حوزه 

ایمنی و گواهی دهی در فناوری نانو است.
ایران به همراه چند کشــور آســیایی دیگر شــامل 
روســیه، تایوان، مالزی و تایلند، از کشورهای پیشرو 
در حوزه استانداردسازی و گواهی دهی به محصوالت 
فناوری نانو به شــمار می رونــد. همچنیــن ایران با 
ایجاد زیرســاخت های الزم در وزارتخانه های مرتبط، 
 گام های عملیاتی موثری را در این راســتا برداشــته 

است.
به عالوه ایران تاکنون ۶۱ استاندارد ملی و ۳ استاندارد 
بین المللــی )در کمیته استانداردســازی ســازمان 
ایــزو ISO/TC۲۲۹( را تدوین کــرده و هم اکنون 
 ۴ اســتاندارد بین المللــی دیگر را در دســت تدوین 
دارد. مجمع آسیایی نانو، شبکه ای متشکل از ۱۵ کشور 
آسیایی شامل ایران، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، استرالیا، 
اتریش، تایلند، فیلیپین،استرالیا و تایوان است که در 
حوزه های استاندارد، آموزش، تجاری سازی، ایمنی و 
زیرساخت مرتبط با فناوری نانو با هم همکاری می کنند. 
معاونت این مجمع در دو سال گذشته به عهده نماینده 

ستاد فناوری نانو بوده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد:

 بازنگری در نرخ اینترنت 
ثابت نسل چهار

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، از بازنگری در تعرفه گذاری 
خدمات اینترنت ثابت نسل چهارم )TD LTE( و ساماندهی سرویس 

اینترنت وایمکس برای مهاجرت به TDLTE خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه در گفت وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه تا 
پایان سال وضعیت خدمات اینترنت وایمکس را در کشور ساماندهی 
می کنیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه تکنولوژی وایمکس در حال 
منسوخ شدن است، به اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، اجازه 
می دهیم سرویس خود را به ســمت اینترنت پرسرعت ثابت نسل 

چهارم )TD LTE( ببرند.
وی پیش بینی کرد که تا پایان سال ۹۶ این موضوع ساماندهی شود 
و گفت: براین اساس در تعرفه ارائه خدمات TDLTE نیز بازنگری 

صورت می گیرد تا کاربران روی یک مدل جدید سرویس بگیرند.
معاون رگوالتوری با اشــاره بــه اینکه فنــاوری TDLTE فناوری 
شبکه های بی ســیم اســت که تعرفه گذاری آن در تمامی دنیا، 
به صورت حجمی صورت می گیرد، اضافه کرد: با توجه به آنکه مدل 
این فناوری، اتصال محور است و در شبکه های بی سیم محدودیت 
آنتن و فرکانس وجود دارد، نمی توان محاسبه حجم مصرف را در 
این فناوری متوقف کرد اما در حال بازنگری در تعرفه های فعلی این 
فناوری هستیم که به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری بتوانیم 
به نتیجه نهایی برســیم. عباسی شــاهکوه توضیح داد: در فناوری 
TDLTE از آنجایی که می توان به حداکثر سرعت ۴۰ تا ۵۰ مگابیت 
برثانیه رسید، ممکن است حجم بسته اینترنت مشترک سریع تر از 
آنچه تصور می کند به اتمام برسد. در این فناوری به دلیل مزایای 
باالی سرعت، نمی توان مدل فروش غیرحجمی داشت اما به زودی 
در نرخ های فعلی بازنگری صورت می گیرد. به گزارش مهر، پیش از 
این نیز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بازنگری در فروش حجمی 
اینترنت ADSL و نیز بازنگری در نرخ اینترنت موبایل ۳G و ۴G را 

در دستور کار قرار داده بود.

اندروید اوریو تا اواخر امسال برای 
HTC U11 منتشر خواهد شد

چند روز پیش شرکت گوگل فهرست ۱۱ شــریک سخت افزاری 
خود که در آینده ای نزدیک اندروید ۸.۰ را دریافت می کنند منتشر 
کرد که در آن نام کمپانی اچ تی سی نیز به چشم می خورد؛ بنابراین 
می توانستیم انتظار داشــته باشــیم اندروید اوریو به زودی برای 

تلفن های هوشمند تایوانی ها منتشر شود.
حاال اچ تی سی در توییتر خود جزئیات بیشــتری از به روزرسانی 
اســمارت فون هایش با کاربران را در میان گذاشته که با اتکا به آن 
دارندگان HTC U11، پرچمدار امسال اچ تی سی، تا پیش از شروع 
سال ۲۰۱۸ و طی سه ماه پایانی امسال )از اواسط مهر ماه تا اواسط 

دی( آخرین نسخه از اندروید را دریافت خواهند کرد.
اچ تی سی پیشتر نام HTC U Ultra و HTC 10 را هم جزو تلفن 
هایی که به اندروید ۸ آپدیت می شوند ذکر کرده بود؛ اما همچنان 
اطالعاتی از زمان دقیق به روزرسانی این موبایل ها به دست نرسیده 
و احتماال برای آنها باید تا اوایل ۲۰۱۸ صبر کنیم. تاکنون تنها این 
سه مدل موبایل از سوی تایوان برای دریافت اندروید اوریو تایید شده 
اند. عرضه اندروید اوریو برای بعضی دستگاه های سازگار درحالی 
استارت خورده که همچنان خیلی از موبایل ها به آپدیت اندروید7 
یا همان نوقا مجهز نشده اند. حاال باید دید آیا اوریو به سرنوشت نوقا 
دچار می شود یا این نسخه از اندروید می تواند سهم بیشتری از بازار 

را به دست آورد.

 صدای سیری حاال بیش از همیشه 
به انسان ها شباهت دارد

از زمان انتشــار ســیری تاکنون، صدای دســتیار هوشمند اپل 
دستخوش تغییرات زیادی شده است. اگر در ابتدای عرضه سیری 
که به ســال ۲۰۱۱ باز می گردد، صدای آن به روبات ها شــباهت 
داشــت، حاال و با iOS 11، اهالی کوپرتینو گفتار سیری را بیش از 

همیشه به انسان ها نزدیک کرده اند.
با توجه به مقاله منتشر شده در وب ســایت اپل، آنها برای تبدیل 
صدای روباتیک ســیری به یک صدای انســانی، از الگوریتم های 
پیچیده ای استفاده کرده اند: »روند قرار دادن صدای سیری بر پایه 
متد یادگیری عمیق را از iOS 10 شــروع کردیم و با ویژگی های 

جدیدتر آن را به iOS 11 آوردیم.«
گفته های مهندسین اپل نشــان می دهند که با این تغییر، صدای 
سیری طبیعی تر و نرم تر شده و به واسطه همین مسئله، کاربران 
راحت تر از گذشته می توانند با این دستیار هوشمند ارتباط برقرار 
کنند. بد نیست بدانید iOS 11 فعال در مرحله بتا قرار داشته و گفته 

می شود که نسخه نهایی آن تا پایان تابستان منتشر خواهد شد.
بعد از انتقادات فراوان بعضی وب سایت ها و کاربران برای رفع نکردن 
ضعف های سیری در iOS 10، اپل تمام تالشش را به کار گرفته تا 

مشکالت دستیار هوشمند صوتی خود را با iOS 11 برطرف کند.

شرکت »ال جی« برای خودروهای 
برقی قطعه می سازد

شرکت ال جی که بیشتر به علت تولید گوشــی و رایانه در دنیای 
فناوری شهرت دارد به جمع شــرکت هایی پیوست که در زمینه 

تولید خودروهای برقی فعالیت می کنند.
این شــرکت قصد دارد کارخانه ای به وسعت ۲۳ هزار متر مربع در 
دیترویت آمریکا تاسیس کند و در این کارخانه به تولید قطعات مورد 
استفاده در خودروهای برقی بپردازد. اگر چه این شرکت قصد ندارد 
شخصا خودروهای برقی تولید کند، اما بسیاری از قطعات کلیدی 
مورد استفاده در خودروهای برقی تولیدی شرکت جنرال الکتریک و 
از جمله برخی قطعات خودروی Chevy Bolt را تولید خواهد کرد.

از جمله بخش هــای تولیدی ایــن خودروها می توان به بســته 
های باتری، موتــور برقی، مبدل نیرو، شــارژر خودرو، سیســتم 
کنترل دما، جعبه ابزار و سیســتم سرگرمی آن اشــاره کرد. این 
شــرکت کره ای می گویــد در نیمــه اول ســال ۲۰۱7 قطعات 
مختلفی را بــرای خودروهای مختلف بــه ارزش ۱/۵میلیارد دالر 
تولید کرده و این رقم نســبت به ســال ۲۰۱۶ حــدود ۴۳ درصد 
افزایش را نشــان می دهد. ال جی برای راه انــدازی این کارخانه 
۲/۹میلیون دالر کمــک نقدی از یــک مجموعه تجــاری به نام 
 Michigan Business Development Program 
دریافت کرده و قرار است حداقل ۲۹۲ کارگر و مهندس در کارخانه 

یاد شده مشغول به کار شوند.

فناورانه

دیده بان هشتم هر آنچه الزم اســت در مورد قانون اساسی 
کشــور بدانید را در خود جمع کرده؛ اطالعاتی که هم برای 
متخصصین این حوزه کاربرد دارند و هم شهروندان را با حق 

و حقوق خود بهتر آشنا می کنند.
این اپلیکیشن رایگان نسخه فشرده و کوچک تری از وبسایت 
دیده بان هشتم محسوب می شود که مدت هاست در کنار 
ایجاد آرشیوی آنالین از قوانین کشور، وظیفه پوشش اخبار 

حقوقی را هم به دوش می کشد.
دیده بان هشــتم در اصــل بــرای وکال و حقوقــدان ها و 
البته دانشــجویان رشــته های حقوق طراحی شــده که با 
نگاهی به فهرســت هــای موضوعــی حتمــا متوجه این 

موضوع می شــوید: آراء وحــدت رویه، نظریات مشــورتی، 
کنوانسیون ها،ترمینولوژی و لیست کتب حقوقی، خدمات 
تخصصی هســتند که اپلیکیشــن به فعاالن این حوزه ارائه 

می کند.
در هر کدام از این بخش ها تمامی بندها و تبصره های قانون 
اساسی کشور با تمام جزئیات ذکر شده که می توانید در بین 
آنها بگردید و با وارد کردن کلیدواژه ها بند مدنظرتان را پیدا 
کنید. موتور جست وجوی اپلیکیشن، کلیدواژه ها را از البه الی 
متن ها پیدا می کند؛ هر چند عملکرد چندان مطلوبی ندارد 
و مجبورید خودتان به طور دستی نتیجه را جست وجو کنید.
اما خوشــبختانه تمامی بندهای قوانین دارای دکمه کپی/

پیست در کلیپ بورد هستند و وجود دکمه اشتراک گذاری 
هم عامل دیگری است که برداشتن متن و انتقال آن به جایی 
دیگر در دیده بان هشتم کار راحتی است. قوانینی که اهمیت 
بیشتری دارند را هم می توانید به فهرست عالقه مندی هایتان 

اضافه کنید.
در مقدمه گفتیم که بعضی امکانات دیده بان هشــتم برای 
شــهروندان معمولی هم کاربرد دارند. امــا این امکانات چه 
هستند؟ یکی از مهم ترین و بهترین بخش های اپلیکیشن، 
بخش محاسبات حقوقی است؛ محاسبه ارث، هزینه دادرسی، 
حق الوکاله، هزینه کارشناســی و دیه کارهایی هستند که 
دیده بان هشتم از پس آنها بر می آید. اگر درگیر یک پرونده 
حقوقی باشــید این قابلیت اپلیکیشــن در کنــار اطالعات 
مفیدش می تواند به شــما برای زودتر بــه جریان انداختن 

کارها کمک کند.
البته دو بخــش دیگر هم در اپلیکیشــن هســت که برای 
شهروندان به اندازه وکال می تواند کاربرد داشته باشد: یکی 
بخش خدمات قضائی که نمونه آراء قضائی و نحوه پیگیری 
پرونده ها در آن ارائه شــده و دیگری نمونه فرم های حقوقی 
پرکاربرد که برای اقامه دعوی و درخواست دیه و مجوز ازدواج 
و... می توانید از آنها بهره ببریــد. نکته خوب اینکه فرم ها را 
می توانید مستقیما از محیط اپ به پرینترها بفرستید تا در 

دادسرا برای چاپ فرم کمتر معطل شوید.
دیده بان هشتم یک پایگاه خبری-تحلیلی حقوقی نیز هست. 
بعضی خبرها مستقیما از خبرگزاری های مختلف نقل شده، 
اما بعضی مقاالت تحلیلی در حوزه مســائل مختلف حقوقی 
مثل حقوق بین الملل و پرونــده های جنایی و کالهبرداری 
و موارد دیگر را تیم تحریریه دیده بان هشتم می نویسند که 
اطالعات بســیار مفیدی را برای وکالی جوان و دانشجویان 

رشته های حقوق به همراه دارند.
 iOS اپلیکیشن دیده بان هشتم را می توانید به رایگان برای

و اندروید دانلود کنید. 
نسخه فعلی اپلیکیشن اگر چه سیستم جست وجوی چندان 
قدرتمندی نــدارد، اما محتوای ارزشــمندی در خود جمع 
کرده که همه می توانند با مطالعه آنها بیشتر با حق و حقوق 

خود آشنا شوند.
شما می توانید این اپلیکیشن کاربردی را با استفاده از لینک   

goo.gl/nfxtn7  از کافه بازار دانلود کنید.

معرفی اپلیکیشن دیده بان هشتم؛ 

قوانینحقوقیکشوررابشناسید

اگر وکالت می خوانید یا برای رفع مشکل حقوقی تان به دنبال راه حل می گردید، اپلیکیشن امروز را از 
دست ندهید. 

فارس: بســیاری از منابع خبری معتقدند که آیفون ۸ گران 
قیمت ترین مدل از گوشــی آیفون خواهد بود که تا به حال 
عرضه شده و ممکن است خرید آن بیش از ۱۰۰۰ دالر هزینه 

داشته باشد.
به گزارش مک رومورز، تازه ترین اخبار منتشــر شده در این 
زمینه نشــان می دهد که آیفون ۸ بــا ۶۴ گیگابایت حافظه 

۹۹۹ دالر قیمت خواهد داشت.یکی از عوامل باالرفتن شدید 
قیمت آیفون ۸ استفاده از نمایشگرهای گران قیمت و شفاف 
OLED در مدل تازه گوشی تولیدی شرکت اپل اعالم شده 
است. همچنین نمایشگر این گوشی ابعاد بزرگ تری خواهد 
داشت. در آیفون ۸ از فناوری جدید شناسایی چهره برای باز 
کردن قفل گوشی استفاده می شود. همچنین شارژ بی سیم 

با اســتفاده از یک صفحه مغناطیســی برای گوشی مذکور 
پیش بینی شده است.

پیش بینــی ها حاکی از آن اســت که قیمــت مدل هایی از 
آیفون۸ که ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه دارند، به ۱۰۹۹ و 
۱۲۰۰دالر هم خواهد رسید. اپل هیچ یک از شایعات منتشر 
شده در این زمینه را رد یا تایید نکرده و به نظر می رسد باید 
 تا ۱۲ ســپتامبر یعنی زمان رونمایی رسمی آیفون ۸ منتظر

 بمانیم.

حداقل قیمت آیفون 8 مشخص شد

هوش سنج

عددی ۱۰ رقمــی داریم که اولین رقم آن )از ســمت 
چپ( تعداد صفرهای به کار رفته در عدد و رقم دوم آن، 
تعداد یک های به کار رفته در عدد را نشان می دهد. به 
همین ترتیب تا رقم دهم که تعداد ۹ های به کار رفته 
در این عدد را نشان می دهد؛ آیا با داشتن این اطالعات، 

می توانید عدد مورد نظر را حدس بزنید؟

روز اول حلزون ۵ متر باال رفته و ۴ متر پایین می آید. 
اکنون در ارتفاع ۱ متری اســت. روز دوم به ارتفاع ۶ 
متری رسیده و تا ارتفاع ۲ متری، پایین می آید. روز 
ســوم تا ارتفاع 7 متری باال رفته و تا ارتفاع ۳ متری، 
پایین می آید. به همین ترتیب تا روز پانزدهم که تا 
ارتفاع ۱۹ متری باال رفته و تا ارتفاع ۱۵ متری پایین 
می آید. در نهایت، روز شانزدهم ۵ متر باال رفته و به 

لبه چاه می رسد و از آن خارج می شود.

  معمای شماره 2221

  جواب معمای شماره 2220

معرفی بازی Smile Inc؛ 

کارخانه شادی
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يادداشت
 مصدوم شدن ۹ نفر در تصادف جاده کاشان-اردهال

حسین ریاحی، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان گفت: برخورد 2 خودروی سواری پژو و پراید با یکدیگر در جاده 

کاشان - مشهد اردهال، به مصدوم شدن ۹ نفر منجر شد.

اخبار

همزمان با هفته دولت؛

  یکصد پروژه در تیران و کرون 
افتتاح می شود

فرماندار شهرســتان تیران و کرون گفت: یکصد  تیران
پروژه کشاورزی، دامپروری، روستایی، برق رسانی، 
مخابرات و راه سازی در تیران و کرون همزمان با هفته دولت افتتاح 

می شود.
 علی رحمانــی اظهار داشــت: بهــره بــرداری از یکصــد پروژه 
عمرانی با اعتباری افزون بر ۳۳۶ میلیــارد، یکی از برنامه های این 
هفته است که به صورت نمادین ۱۰ پروژه با حضور استاندار یا معاون 
استاندار اصفهان در غالب یک مراســم افتتاح می شود. وی افزود: 
برای اجرای این پروژه ها ۳۳۶ میلیارد ریال هزینه شده که این اعتبار 

توسط بودجه دولتی و اعتبارات بخش خصوصی تامین شده است.
فرماندار شهرســتان تیران و کرون با اشــاره به اینکه یکصد پروژه 
شامل پروژه های کشاورزی، دامپروری، روســتایی، برق رسانی، 
مخابرات و راه سازی است، بیان داشت: بیش از 2۰ پروژه در حوزه 
روستایی شــامل طرح اجرای هادی، احداث ساختمان دهیاری و 
بوستان و پارک روستایی و ۴۰ پروژه کشاورزی و دامپروری است 
که بیشتر شامل احداث گلخانه و مرکز پرورش طیور و حوزه آب و 

خاک می شود.
وی ادامه داد: ۱۶ پروژه مخابراتی، ســالن همایــش های اردوگاه 
فرهنگی و تربیتی امــام خمینی)ره( آموزش و پــرورش، ۶ پروژه 
برق رســانی و پروژه های آب و فاضالب شامل مخزن آب روستایی 
از مجموع یکصد پروژه شهرســتان تیران و کرون در این هفته به 

بهره برداری می رسد.

معاون توسعه روستايی و مناطق محروم کشورخبر داد:

احداث شهرک های صنعتی در مرکز 
دهستان های سمیرم

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، از  سمیرم
احداث شــهرک های صنعتی مــدرن در مرکز 
دهستان های شهرستان ســمیرم خبر داد. سیدابوالفضل رضوی 
اظهار کرد: با این اقدام سرمایه گذاران می توانند به راحتی در این 
شهرک ها کارگاه های تولیدی خود را احداث کنند. وی خاطرنشان 
کرد: برنامه دولت این اســت که مــردم را در طرح های اقتصادی 
مشــارکت دهد و مردم نیز به همراه فعاالن اقتصادی همراه با هم 

موضوع اشتغال و بیکاری را حل کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور، همچنین از 
اعطای تسهیالت با کارمزد سه درصد به متقاضیان ایجاد اشتغال در 

روستاها وشهرهای با جمعیت ۱۰ هزار نفر خبرداد.
رضوی تاکید کرد: به متقاضیانی که در روســتاها و شهرها تعاونی 
اشتغال تشــکیل دهند، تســهیالتی از 75۰ میلیون تا سقف سه 
میلیارد تومان پرداخت می شود؛ به شرطی که طرح ارائه شده توجیه 

اقتصادی داشته باشد.
 وی به شعار سال و اهمیت آن نیز اشاره و اظهار کرد: زمانی اقتصاد 
مقاومتی محقق می شود که مردم را درزمینه اقتصادی توانمند کنیم؛ 
زیرا اگر بخواهیم انقالبمان پایدار بماند، باید مردم را از نظر اقتصادی 

بی نیاز و مقاوم کنیم.

با مسئوالن

امام جمعه شهر تیران خبر داد:

تولید 97درصد داروی 
موجود در کشور

امام جمعه شــهر تیران گفت: قبل از  انقالب 25 درصد داروهای مورد نیاز در تیران
کشور تولید می شــد؛ ولی امروزه ۹7 درصد داروها را در 
کشور تولید می کنیم و در عرصه پزشکی و داروسازی از 
کشــورهای صاحب ایــن حرفه پیشــی گرفتــه ایم. 
حجت االسالم و المســلمین حسین رشیدیان در خطبه 
دوم نماز جمعه شــهر تیران اظهار کــرد: چهار میلیون 
کارمند در کشــور فعالیت می کنند که اقشــار معمولی 
جامعه هستند و حقوق آنها مساوی خط فقر یا زیر خط فقر 
است و همین حقوق ناچیز هم با تاخیر پرداخت می شود و 
این مایه تاســف اســت. وی افزود: تمام کارمندان باید 
خدمتگزار مردم و به ویژه مستضعفان باشند و برای مردم 
ایجاد زحمت نکــرده و بر خالف وظیفــه عمل نکنند. 
کارمندان نیز نباید کم کاری کنند؛ بلکه باید به ارباب رجوع 
احترام بگذارند و با روی خوش با آنها برخورد کنند.  امام 
جمعه شهر تیران تصریح کرد: قبل از انقالب 25 درصد 
داروهای مورد نیاز در کشــور تولید می شد؛ ولی امروزه 
۹7درصد داروها را در کشور تولید می کنیم و در عرصه 
پزشکی و داروسازی از کشورهای صاحب این حرفه پیشی 
گرفته ایم؛ به طوری که دارو به کشورهای دیگر نیز صادر 

می شود.

 ريیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آران 
و بیدگل خبر داد:

راه اندازی موزه »علوم و فنون« 
در شهرستان آران و بیدگل

رییــس اداره میراث فرهنگی  شهرســتان آران و بیدگل در آران و بیدگل
استان اصفهان، از راه اندازی موزه علوم و فنون آران و بیدگل 
با تخصیص 2۰۰ میلیون ریال اعتبار خبرداد. جواد صدیقیان 
از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و موسسه خیریه 
صالحون بیدگل و مشارکت آنها در راه اندازی موزه علوم و 
فنون آران و بیدگل با تخصیص 2۰۰ میلیون ریال اعتبار 
خبرداد. وی افــزود: راه اندازی این موزه  در شهرســتان، 
همچون یک موزه تاریخی بــرای بازدیدکننده و مخاطب 
محسوب می شــود تا راحت به آن دسترسی پیدا کرده و 
مسائل علمی را به خوبی یاد بگیرد. آران و بیدگل با داشتن 
ظرفیت های باال، صالحیت داشتن موزه علوم و فنون را دارد.

صنعت توریسم امروزه یکی از ســودآورترین و پررونق ترین 
صنعت های جهان است؛ صنعتی با درصد بازگشت سرمایه 
نرخ ســود باال که همــه جهان بــه نوعی به دنبــال ایجاد 

زیرساخت های الزم برای آن هستند.
کشورهای زیادی در دنیا هستند که نه آثار تاریخی چشمگیر 
و نه جاذبه های طبیعی قابل توجه و آداب و رسوم و فرهنگ 
دهان پرکنی دارند؛ اما با ایجاد ســاختمان های بلندمرتبه 
و آبنماهای مختلــف و رنگ و لعاب دادن به آداب و رســوم 

بی معنا، به دنبال آن هستند که در دنیا پرآوازه شوند. 
کشور ایران را اگر نگوییم بزرگ ترین گنجینه آثار تاریخی و 
طبیعی دنیا، می توان گفت که یکی از بزرگ ترین  آنهاست؛ 
آثار تاریخی کشورمان در هر گوشه پراکنده شده و تفاوت های 
اقلیمی به طبیعت ما جلوه ای بی نظیر داده اســت؛ جلوه ای 
که توریســت های داخلی و خارجی، اگر به درستی هدایت 
 شــوند، حاضرند برای هــر لحظه ماندن در کنــار آنها کلی 

هزینه کند.
استان اصفهان در میان سایر مناطق کشور از نظر برخورداری 

از جاذبه های توریســتی همچــون نگینی می درخشــد و 
هریک از شهرســتان های آن به نوعــی اصفهانی کوچک تر 
 هستند که جاذبه های توریستی و طبیعی شان خیره کننده 

است.
شهرضا، در جنوب استان اصفهان، شهرستانی است برخوردار 
از انواع مواهب تاریخی و طبیعی که آن را در میان سایر انواع 
خود، به منطقه ای منحصــر به فرد تبدیل کرده اســت اما 
متاسفانه آن گونه که شایسته اســت از این موقعیت ممتاز 

استفاده نمی شود.
وجود آســتان مقدس امامزاده شــاهرضا)ع( کــه یکی از 
حرم های ملی محسوب می شــود، وجود آرامگاه شهیدانی 
همچون ســردار محمدابراهیم همت، مناطق گردشــگری 
همچون بیشه های اسفرجان و هونجان در کنار آداب و رسوم 
اصیل و کهن مردمان ایــن دیار که برخاســته از اعتقادات 
عمیق مذهبی آنهاســت و ده ها امتیاز منحصر به فرد دیگر، 
شهرضا را به کلکسیونی از جاذبه های توریستی تبدیل کرده 
است؛ اما این ســوال مطرح اســت که »چرا از این موقعیت 

 ممتاز اســتفاده بهتری نمی شــود؟ چرا صنعت توریســم 
در ایــن منطقه رونق نمی گیــرد تا باعث جذب ســرمایه و 
ارزش افزوده خوب و اشــتغال زایی مناسب نیز برای جوانان 

آن  شود؟«
محســن گالبی، فرماندار شــهرضا عنوان کرد: شهرستان 
شهرضا یکی از مهم ترین شهرستان های استان و مهم ترین 
قطب جنوب استان اصفهان است که دارای مزیت های بسیار 

زیادی در حوزه گردشگری است.
 وی اظهار کرد: تعطیالت رسمی همانند ایام نوروز و تابستان 
فرصت بســیار مناســبی برای جذب توریســت و معرفی 
شهرستان در بخش های مختلف به همه مردم ایران است؛ از 
این رو همه دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی باید در 

این زمینه با جدیت وارد عمل شوند.
فرماندار شهرضا گفت: آستان مقدس امامزاده شاهرضا)ع( 
یک قابلیت منحصر به فرد در شهرســتان اســت که ساالنه 
امکان جذب صدها نفر از مسافران را فراهم می کند، به همین 
دلیل باید زمینه ای ایجاد شــود تا از این موقعیت منحصربه 

فرد، بهترین استفاده صورت گیرد.
گالبی با تاکید بر ضرورت تشــکیل بانــک اطالعات جامع 
خدمات سفر در شهرستان شهرضا، اظهار کرد: نبود چنین 

بانــک اطالعاتــی مانع از 
برنامه ریزی بلنــد مدت و 
میان مدت برای خدمت به 
مسافران و مردم شهرستان 

است.
محمدحسن شبانی، رییس 
اداره میــراث فرهنگــی و 
صنایع دســتی شهرستان 
شهرضا، عنوان کرد: در حال 
حاضر در شهرستان شهرضا 
5۱ اثر تاریخی ثبت شــده 
وجود دارد که از این تعداد، 
۱۰ باب خانه تاریخی است و 
مابقی آثــاری همچون بازار 
سرپوشیده، حمام ها، سراها، 
مســاجد و حســینیه های 

تاریخی هســتند که قدیمی ترین آنها بقعه زیارتگاه مربوط 
به دوران سلجوقیان است.

وی ادامــه داد: در این شهرســتان ۴5۰ کارت شناســایی 
ویــژه هنرمنــدان در ۳5 رشــته هنــری صــادر شــده؛ 
 البته تعــداد هنرمنــدان شهرســتان بیش از ایــن تعداد 

هستند.

سایه سنگین بی مهری مسئوالن استانی بر میراث فرهنگی شهرضا

شهرستان شهرضا از قابلیت های توريستی فوق العاده زيادی برخوردار است، اما متاسفانه از اين  امکانات استفاده مناسبی نمی شود.شهرضا

شهرضا، در جنوب 
اصفهان، شهرستانی 

است برخوردار از 
انواع مواهب تاريخی 
و طبیعی که آن را در 

میان ساير انواع خود، 
به منطقه ای منحصر به 
فرد تبديل کرده است

ابالغ رای
5/484 کالسه پرونده: 960075 شــماره دادنامه: 9609976795600444 مرجع 
رسیدگی: شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهیم باقری به نشانی: 
اصفهان خ آتشــگاه خ بهشت ک 16. خوانده: اکبر عموشــاهی به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای ابراهیم باقری به طرفیت آقای اکبر عموشاهی به خواسته 
مطالبه مبلغ 57/000/000 ریال بابت خسارات وارده به تصادف مورخ 95/12/29 
یک دستگاه خودروی سواری سمند به شماره انتظامی 13-167ی88 مدل 1395 
به انضمام هزینه دادرسی، کارشناســی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم 
تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده استماع اظهارات خواهان و مالحظه گزارش 
شــماره 502556 مورخ 95/12/29 پلیس راهور و تعییــن خوانده به عنوان مقصر 
حادثه و نظریه کارشناســی مورخ 96/1/26 و برآورد خســارات وارده به خودرو به 
مبلغ 59/000/000 ریال و فرم مفاصاحســاب مورخ 96/1/9 شــرکت بیمه کوثر 
مبنی بر پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت خسارات وارده به خواهان و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرســی حاضر نشــده و دفاعی به عمل 
نیاورده است لهذا شــورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مســتنداً به مواد 198، 
519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 1/500/000 ریال 
بابت هزینه کارشناســی و مبلغ 3/235/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیــم دادخواســت )96/2/9( لغایت زمان وصول 
خواسته براســاس نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم ی 
نماید. و در خصوص مازاد خواســته با توجه به اینکه خواهان اعالم نموده که مبلغ 
31/000/000 ریال بابت خسارت از شــرکت بیمه کوثر دریافت نموده حکم به رد 
دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
حقوقی اصفهان خواهد بود و نســبت به مازاد خواســته حضوری و ظرف مدت 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. م الف: 14366 
 شعبه 26 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

 )371 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/166 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3319 فرعی مفروز از 7897 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رســول کاظمیان 
فرزند محمد در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000154 مورخ 
1396/01/08 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/07/12 روز چهار شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 

ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:16916 هادیزاده رئیس ثبت 

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

6/13 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3256 فرعی مفروز از 11548 
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام بتول امین پور 
فرزند حسین در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027001387 مورخ 
1396/02/11 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/07/11 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:16924 هادیزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/16 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 361 فرعی از 7949  
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمد قاضی خیادانی 
فرزند علی در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027001178 مورخ 
1396/2/3 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/7/13روز پنجشنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:17031 هادیزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان )264 کلمه، 3 کادر(
مزایده

6/34 اجرای احکام حقوقی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961171 ج/4 له فضل اله انصاری و علیه شهال صفائیان مبنی 
بر دستور فروش ملک در روز شنبه مورخ 96/7/1 ساعت 11 صبح در محل اجرای 

احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ پالک 
ثبتی 5000/19526 بخش 5 ثبت اصفهان ملکی/ مشــاع آقای طرفین با کاربری 
تجاری- مســکونی به نشــانی ذیل که اکنون در تصرف مالکانه مالکین می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 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 ذیل مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قسمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت  تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد نظر واقع خیابان 
سجاد خیابان شهید خلیلی مقابل خیابان الفت بازدید و همچنین مدارک و مستندات 
مربوطه مطالعه گردید و گزارش آن به شــرح ذیل می باشد: پالک مورد نظر دارای 
دو جلد سند سه دانگ )مجموع شش دانگ( به شماره ملک 5000/19526 بخش 5 
اصفهان و دارای یک جلد پروانه به شماره 6/93/26476 مورخ 92/12/21 مربوط 
به شهرداری منطقه 6 اصفهان  با مجوز کاربری و تجاری و دفتر کار، 135/6 مترمربع 
تجاری و دو واحد دفتر کار در هر طبقه هرکدام به مساحت 85 متر می باشد.( نظریه 
کارشناســی: با توجه به مراحل فوق و موقعیت محل و پروانه اخذ شده نوع کاربری 
و ابعاد و مساحت عرصه و ارزش شــش دانگ پالک مذکور  با شرح متن گزارش و 
در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در نظریه کارشناسی جمعا کل 14/072/180/000 
ریال )چهارده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال( برآورد و اعالم 

می گردد. م الف: 16405  شعبه چهارم اجرای مدنی اصفهان )301 کلمه، 3 کادر(
مزایده

6/35 اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 962250 ج/3 له اصغر کوکالنی و غیــره و علیه علی اکبر 
کوکالنی مبنی بر  دستور فروش در روز چهارشــنبه 96/6/22 ساعت 12 در محل 
اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ 
پالک ثبتی 419/16 بخش 5 ثبت اصفهان ملکی/ مشــاع با کاربری مسکونی به 
نشانی ذیل که اکنون در تصرف مالکانه/ مالکیت می باشد توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشانی ذیل مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. اوصاف ملک مورد مزایده:  از محل ملک مورد نظر واقع در اصفهان، خیابان 
نظرغربی، روبروی تعزیرات حکومتی، نبش کوچه آراسته بازدید به عمل آمده و به 
استحضار می رســاند، ملک مورد معرفی به صورت ســاختمان 3 طبقه مسکونی، 
اسکلت فلزی، 3 واحد مسکونی، طبقه )زیرزمین، همکف و اول(، سیستم سرمایشی 
کولرآبی، سیستم گرمایشی شوفاژ، دارای موتورخانه، بدنه سفید و سرسرا پله سنک، 
دارای تراس و پارکینگ، اعیانی موجود در این پالک شامل زیرزمین با سه اتاق خواب 
با هال و پذیرایی و در دو طبقه دیگر هر کدام دارای چهار اتاق خواب با هال و پذیرایی 
به صورت سوار پیاده در سه کد ارتفاعی و با پوشش کف موزاییک و بدنه اندود گچ  با 
رنگ و نقاشی و آشپزخانه با پوشش کف موزاییک و بدنه سقف کاشی با کابینت فلزی 
و دربهای داخلی چوبی و پنجره های خارجی آلومینیومی با حفاظ و نرده فلزی و دارای 
راه پله سنگی با نرده فلزی و روکش چوبی می باشد و ساختمان فوق دارای قدمت و 
دارای اسکلت فلزی با دیوار آجری و سقف تیرآهن )طاق ضربی( می باشد. ساختمان 
مذکور در زمان بازدید دارای نمای آجر کارتنی زرد رنگ و پوشش کف حیاط موزاییک 
و حیاط دارای استخر آب با پوشش پالستر با نرده فلزی و همچنین چاه آب و دارای 

پارکینگ مسقف در سمت شمال شرقی با درب فلزی مجزا بوده که در زمان بازدید 
کسی در این محل سکونت نداشت. ملک به شماره پرونده 18- 105386- 6- 5 و 
مساحت  عرصه حدود 668/80 مترمربع و مساحت اعیانی 1116 مترمربع می باشد. 
طبق کپی سند به شماره دفترچه مالکیت 025191 ششدانگ یک باب خانه پالک 
16 فرعی از 419 اصلی مجزی شده از 2 فرعی به مساحت 669/20 مترمربع واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان )که طی سند شماره 100716 مورخ 36/10/6 دفترخانه 14 
اصفهان انتقال گردیده( که در صفحه 352 دفتر 446 به شماره 74836 به نام خانم 
عزت آغامهوری دارای سابقه ثبت و مالکیت و سند آن در مورخ 1336/10/29 صادر 
و ملک مورد نظر عقب نشــینی و طبق وضع موجود از ضلع شمال و شرق و جنوب 
به گذر دارای حدود و طبق نامه مورخ 95/11/16 بشماره 5/95/23379 شهرداری 
منطقه 5 اصفهان به آن شعبه محترم، با بررســی انجام شده پالک ثبتی 419/16 
بخش 5 اصفهان طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران مورخ 93/8/25 و نظریه نقشــه برداری از حد شمال شرقی 4/15 مترمربع از 
حد جنوب شرقی 3/60 مرتمربع و از حد شمال 3 متر از محور قدیم مکلف به عقب 
نشینی می باشد ضمنا حد جنوبی بدون عقب نشینی و مطابق وضع موجود و اجرای 
پخ شمال شرقی به ابعاد 2*2 و پخ جنوب شرقی به ابعاد 5*5 مترمربع الزامی است. 
لذا با توجه به مراتب فوق، مدارک و اســناد ارائه شده، موقعیت محل و کلیه عوامل 
موثر در قضیه و شرایط عرضه و تقاضا، ارزش ششدانگ پالک ثبتی 419/16 بخش 
5 ثبت اصفهان بالغ بر هشتاد و هشت میلیارد ریال معادل هشت میلیارد و هشتصد 
میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گردد. م الف: 16375  شــعبه سوم اجرای مدنی  

اصفهان )646 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگي

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100354603301 شــماره پرونــده:  /42
9609980365500064 شــماره بایگاني شــعبه: 960509 نظر به شکایت بیژن 
فرهادي پور به والیت از مهدي فرهادي پور علیه محمد حســین محمودي فرزند 
قدرت از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 960509 ک 120 به اتهام توهین و ایراد 
ضرب و حرج عمدي منجر به شکستگي تحت رســیدگي قرار گرفته که در مورخ 
1396/7/15 ساعت 8:30 صبح جلسه رسیدگي تعیین شده است. به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجراي ماده 344 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب 
به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفري 2 جهت رسیدگي به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلســه دادگاه اقدام 
قانوني به عمل خواهد آمد.م الف: 16374 شعبه 120 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان 

)120 جزایي سابق()132 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

6/104 شماره: 960022 به موجب رای شــماره 9609976796200724  تاریخ 
96/3/9  حوزه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه خسرو اسمعیلی اسدآبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 460/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/1/14 
لغایت وصول در حق خواهان یاسر بدیهی گورتی به نشانی سپاهانشهر خیابان توحید 
شرقی خ پارس مجتمع مســکونی قائم 2 واحد11. با احتســاب پرداخت نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:15391 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()176 کلمه، 2 کادر(
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ســرهنگ محمدرضا محمدي مقدم، ریيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي اســتان 
چهارمحال و بختياری از انهدام باند سه نفره سارقان احشام و كشف پنج فقره سرقت، در 
شهركرد خبر داد و گفت: متهمان برای سير مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

انهدام باند حرفه اي سارقان احشام در شهركرد
اخبار

با مسئوالن

استاندار خبر داد:

اختصاص 202میلیاردتومان 
تسهیالت به مشاغل خانگی استان

اســتاندار در دومين روز از گراميداشــت هفته دولت 
بااشاره به ایجاد 14 هزار و 300 فرصت شغلی در سال 
95 گفت: امسال 202 ميليارد تومان تسهيالت برای 
ترویج مشــاغل خانگی اســتان اختصاص یافته كه به 
زودی در اختيار متقاضيان این مشــاغل قرار خواهد 

گرفت.  
سليمانی دشتکی ساخت راه آهن، ساخت كارخانه ورق 
گالوانيزه، توسعه طرح های گردشگری، ساخت فوالد 
سفيددشت و پيشــرفت بخش فوالد و آهن اسفنجی 
این شــركت، بهره برداری از صدها واحد مسکن مهر، 
ساخت 350 بزرگراه و افزایش شبکه گاز رسانی استان 
از 84 درصد به 94 و نيم درصد و ســاخت بيمارستان 
در لردگان و كاهش نياز آبرســانی با تانکر به روستاها 
 از 220 روســتا به 40 روســتا را از خدمات این دولت 
برشمرد. وی با گراميداشت یاد و خاطر شهدای هفته 
دولت به ویژه شهيدان رجایی و باهنر به تبيين بركات 
نظام جمهوری اسالمی و رفاه حاصل از چهار دهه عمر 
با عظمت انقالب اســالمی و دولت جمهوری اسالمی 

پرداخت.
ســليمانی ادامــه داد: مــردم وضعيــت اقتصادی، 
عمرانی،علمی ،آموزشی، بهداشــتی و درمانی استان 
را به یاد دارند و اكنون با مقایسه طول راه ها، بهسازی 
جاده ها، حذف نقاط حادثه خير، ساخت بزرگراه ها و 
برقراری ارتباط استان با دیگر استان ها می توان گفت 

كه از مزایای انقالب اسالمی برخوردار شده اند. 
وی به تدابير اســتکبار جهانی بــرای مقابله با انقالب 
اسالمی، انجام ترور شخصيت ها و مردم بی دفاع و بروز 
جنگ تحميلی و تحریم های متعدد در این دوران اشاره 
كرد و افزود: دولت یازدهم وارث شش قطعنامه مربوط 
به تحریم های مختلف و خزانه ای خالی بود كه با انجام 
مذاكرات متعدد و نظارت مقام معظم رهبری توانست 
آمریکا و رژیم صهيونيستی را كه مصمم بودند ایران را 

به انزوا بکشند؛ نا اميد كرد. 
استاندار چهارمحال و بختياری به ارتقای سطح بينش 
سياسی و وفاق و همدلی مردم استان در دوران انقالب 
اسالمی هم اشاره كرد و گفت: مشاركت مردم استان در 
انتخابات مختلف، برگزاری نشســت های هم اندیشی 
گروه های سياســی، همدلی و همراهــی قوميت ها و 
كاهش اختالفات طایفــه ای، برگــزاری كنگره ها و 
یادواره های شــهدا از نشــانه های این وفاق و همدلی 

است.

رونمايي از كلینیك هاي سیار 
دندانپزشكي همزمان با هفته دولت

مراسم رونمایي از كلينيك هاي سيار دندانپزشکي همزمان با دومين 
روز از هفته دولت با حضور مقامات سياسي و امنيتي چهارمحال و 

بختياري در مصالي بزرگ امام خميني )ره( شهركرد برگزار شد.
به گزارش وب دا؛ این مراســم با حضور امام جمعه موقت شهركرد 
حجت االسالم و المسلمين جعفري، اســتاندار، مقامات سياسي و 
امنيتي استان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکي و معاونين این دانشگاه 
روز جمعه سوم شهریورماه جاري پس از اقامه نماز عبادي و سياسي 
جمعه برگزار شد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکي شهركرد در آیين 
رونمایي از دو دستگاه كلينيك سيار دندانپزشکي اظهار داشت: این 
كلينيك ها در مناطق محروم استان مستقر مي شود. دكتر ارسالن 
خالدي فر افزود: تعداد 80 كلينيك ســيار دندانپزشــکي با كمك 
خيرین، صبح دوشــنبه نهم مردادماه جاري در مراسمي با حضور 
وزیر بهداشــت، رونمایي و به مناطق محروم اعزام شدند كه از این 
تعداد، دو كلينيك سيار به استان چهارمحال و بختياري اختصاص 

پيدا كرده است.
 وي  اعتبار مورد نياز براي خرید و تجهيــز هر یك از كلينيك هاي 
سيار دندانپزشــکي را حدود 250 ميليون تومان اعالم كرد.دكتر 
خالدي فر افزود: خدمات این كلينيك هاي ســيار دندانپزشکي در 
سطح 2 شامل پركردن، جرم گيري، بروساژ، وارنيش فلوراید ،  درمان 
پالپ زنده و پاليوتومي مي باشد كه به صورت رایگان به متقاضيان 

ارائه مي شود.

 افتتاح ۶ طرح گردشگری 
در چهارمحال و بختیاری

مدیركل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختياری از افتتاح ۶ طرح گردشگری همزمان با هفته دولت در این 

استان خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی در گفت و گو با ایرنا، این طرح ها را شامل 
افتتاح موزه مشروطه استان در قلعه سردار اسعد بختياری جونقان، 
رونمایی از كتيبه و مجموعه گردشــگری پيرغار، بهــره برداری از 
مجتمع خدماتی ســوادجان، تکميل مرمت حفاظت بافت تاریخی 
یاســه چای، افتتاح پل معلق دوپالن و افتتاح مجتمع گردشگری، 

تفریحی آپامای هفشجان عنوان كرد.
وی مجموع اعتبارات تخصيصی به این ۶ طرح را بالغ بر 330 ميليارد 
ریال اعالم كرد و گفت: با اجرای این طرح ها برای 35 نفر اشتغال زایی 

شده است.
عسگری سوادجانی همچنين از برپایی بازارچه های صنایع دستی 
با همکاری بخش خصوصی در شهرســتان ها و در جوار موزه های 

استان خبر داد.
 مدیركل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختياری خاطرنشان كرد: بازدید نيم بها از موزه ها و برپایی نمایشگاه 
آثار ثبتی ميراث ناملموس استان از دیگر برنامه های اجرایی این اداره 

كل در هفته دولت است. 
دوم تا هشتم شهریورماه به مناسبت ســالروز شهادت محمدعلی 
رجایی، ریيس جمهوری و محمدجواد باهنر نخســت وزیر وقت در 

هشتم شهریور 13۶0 به نام هفته دولت نام گذاری شده است.

به گزارش جهانبين نيوز؛ این طرح به گونه ای برنامه ریزی شده 
اســت كه در آن افرادی كه هيچ گاه به صاحب خانه شدن فکر 
هم نمی كردند اكنون با طرح مسکن مهر با مبلغ ناچيز صاحب 

خانه شدند.
هرچند كه این طــرح نيز از دایره نقد خارج نيســت و به حتم 
مشکالت و ضعف هایی داشــته، اما اهميت اتمام آن در دولت 
دوازدهم بر هيچ كس پوشــيده نيســت. اهميت مسکن مهر 
آنجا تجلی می یابد كه رهبر معظم انقالب اســالمی در یکی از 
دیدارهای خود با ریيس جمهور و اعضای هيئت دولت یازدهم، 
پانزده توصيه به دولت داشتند كه آخرین توصيه ایشان توجه 

جدی برای تکميل مسکن مهر بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار فرمودند: اگر احتماال با 
اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن 
مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانيم كه اكنون چند ميليون 
نفر چشم انتظار تکميل مسکن مهر هستند و باید این كار به طور 

جدی پيگيری شود و به اتمام برسد.
دولت یازدهم با آغاز به كار خود تمایل چندانی برای ادامه این 
طرح نداشــت به طوری كه تصميم گرفت نام ایــن طرح را از 
مسکن مهر به مسکن اجتماعی تغيير دهد و عمال هيچ حركتی 
در راســتای تکميل و به ثمر رساندن طرح مسکن مهر صورت 
نپذیرفت، شواهد حاكی از آن است كه با انتخاب مجدد آخوندی 

این روند قطعا ادامه خواهد داشت در استان ها نيز به وضوح نبود 
اراده كافی برای تکميل این طرح به چشم می آید.

تعاونی ها پای متقاضیان مسکن مهر را به دادگاه باز 
کردند

محمد هاشمی، یکی از ساكنان منطقه منظریه در گفت وگو با 
جهانبين نيوز؛ تعاونی ها را یکی از معضالتی دانست كه مردم در 
مسکن مهر با آن دست و پنجه نرم می كنند و عنوان كرد: برخی 
تعاونی ها به نمایندگی از مردم اقدام به ساخت و تحویل مسکن به 
مردم می كنند، تعاونی هایی كه عمدتا به دليل ناآگاهی و نداشتن 
علم و توان این كار موجب برهم زدن آرامش و نگرانی مردم و باز 

شدن پایشان در دادگاه شده اند.
وی ادامه داد: افرادی كه به كمك مســکن و شهرسازی اقدام 
به تاســيس تعاونی كرده و به ســاخت واحدهای مسکن مهر 
پرداخته اند بعضا دارای حداقل سواد ممکن و توانایی های الزم در 
امر ساخت و ساز نبوده و به خاطر سود قابل توجهی كه از این امر 
عاید آنها می شد اقدام به تاسيس تعاونی و دریافت پول از مردم 
كرده اند. با این وجود بعد از نزدیك به 10 سال هنوز برای تحویل 
واحدها اقدام نکرده اند و این وضعيت سختی را برای زندگی ما 

ایجاد كرده است.
مردم باید پاســخگوی ناکارآمدی و اشــتباهات 

تعاونی های مسکن مهر در پرداخت وام ها باشند

مصطفی قادری، یکی دیگر از ساكنان منظریه با ابراز نگرانی از 
روند تقسيط وام های مسکن مهر در گفت وگو با جهانبين نيوز؛ 
عنوان كرد: به دليل تاخير در تحویل مسکن و همچنين ارائه سند 
به صاحبان مسکن ها، در قسط بندی وام مسکن تاخير به وجود 
آمده است. وی اضافه كرد: تاخير در قسط بندی وامی كه از بانك 
دریافت شده، معضل بزرگ تری به نام سود مشاركت را گریبانگير 
مردم می كند، بانك در دریافت وام خود طرف حســاب خود را 
فقط مردم می داند و عمال این مردم هستند كه باید پاسخگوی 
ناكارآمدی و اشتباهات تعاونی ها باشند و این یعنی بی تدبيری 

مسئولين در نظارت بر روند اجرایيه این پروژه.
کیفیت مصالح اســتفاده شــده در مسکن مهر، 

نامطلوب است
رضا براتيان با اعالم نارضایتی از كيفيت مســکن های مهر در 
استان در گفت وگو با جهانبين نيوز؛ اظهار كرد: كيفيت مصالحی 
كه در ساخت واحدها استفاده می شود باعث نارضایتی مردم از 
تعاونی ها شده اســت. برخی تعاونی ها صرفا به خاطر به دست 
آوردن سود قابل توجه، اقدام به استفاده از مصالحی با كيفيت 

درجه سه و حتی مصالح دورریختنی كارخانه ها كرده اند.
وی با ابراز تاسف از نبود نظارت صحيح ادامه داد: مثال بر ساخت 
واحدها نظارت می شود غافل از اینکه یا باید در وجود ناظر شك 
كرد و یا در نوع نظارت بر ساخت و ساز واحدها كه اگر نظارت بود 

این مصالح بی كيفيت در منازل مردم استفاده نمی شد.
ضعف قانون گذاری و نظارت ؛ مشکل اصلی مسکن 

مهر
یکی از كارشناسان طرح مسکن مهر در گفت وگو با جهانبين 
نيوز  نيز ضعف قانون گذاری و نظارت را مشکل اصلی مسکن مهر 
در استان ناميد و گفت: مهم ترین چيزی كه اكنون موجب این 
سوءاستفاده ها و بی تدبيری ها در خانه دار كردن مردم شده ضعف 
در قانون و قانون گذاری است. با نگاهی مختصر بر اساسنامه ها و 
قوانين مربوط به تعاونی ها به راحتی منافذی كه باعث دور زدن 
قوانين می شود مشخص شده و در دسترس افراد سودجو قرار 
می گيرد. وی ادامه داد: همين امر باعث ورود متعدد دستگاه قضا 
به عملکرد تعاونی های مسکن مهر شده است كه به دليل آشنایی 
با راه های دور زدن قانون توسط تعاونی ها قاطبه پرونده هایی كه 
به خاطر سوءاستفاده به دادگاه رجوع داده شده است همواره به 
سود تعاونی ها تمام شده و این تعاونی ها بدون احقاق حق مردم 

اعالم انحالل كرده و برای هميشه از چنگ قانون می گریزند. 
 اميد اســت دولت كه در ایام انتخابات با شعار ادامه دادن طرح 
مسکن مهر بر سركار آمده  ، در دولت دوازدهم این مشکالت را 
برطرف كرده و كمك قابل توجهــی برای خانه دار كردن مردم 
كنند شاید بدین وسيله حداقل، باری از دوش مردم بی بضاعت 

و مستضعف برداشته شود.

 پروژه  مسکن مهر که در دولت قبل کلید خورد و در آن زمان  قشر ضعیف جامعه استقبال خوبی از آن به عمل 
آوردند،  با کمبودها و مشکالت بسیاری دست به گریبان است.

ُمهر بی ِمهری مسکن مهر، بر پیشانی متقاضیان چهارمحالی

تصمیم افراز
6/77 خواهان: علــی عالمی آرانی خوانــدگان: آقایان ماشــااله زمینی، مهدی و 
امیرحسین خرمی آرانی خواسته: تقاضای افراز دو هزار و سیصد و سهم مشاع از پانزده 
هزار و چهارصد و پنجاه سهم ششدانگ قطعه زمین به مساحت 154/5 مترمربع به 
شماره پالک 70 فرعی از 2637-اصلی واقع در بخش سه حوزه ثتبی آران و بیدگل. 
گردشــکار: خواهان طی تقاضای وارده به شــماره 397181 مورخه 1396/4/24 
درخواست افراز قسمتی از ساختمان مسکونی متصرفی خود واقع در پالک 70 فرعی 
مفروز و مجزی شده از پالک 2637- اصلی واقع در آران بخش سه حوزه ثبتی آران و 
بیدگل را در ازاء مالکیت سهام خود را نموده است لذا به حکایت پرونده ثبتی به استناد 
انتقال قطعی شماره 8216 تاریخ 1395/12/17 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 
403 آران و بیدگل مالک دو هزار و سیصد و سهم مشاع از پانزده هزار و چهارصد و 
پنجاه سهم ششدانگ قطعه زمین به مساحت 154/5 متر مربع و سند مالکیت آن به 
شماره دفتر الکترونیکی139505302017005071 و شماره سریال 862182 د 94 
به نام علی عالمی آرانی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و لذا با تعیین وقت رسیدگی 
و اخطار و ابالغ به متقاضی افراز و سایر شــرکا از طریق روزنامه زاینده رود از محل 
مورد افراز در روز شنبه 1396/5/14 بازدید و نقشه برداری به عمل آمده که تصرفات 
نامبرده به صورت ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان مسکونی می باشد که از 
شهرداری آران و بیدگل استعالم که مرجع مذکور به موجب نامه شماره 1/10487 
مورخه 1396/5/19 با افراز سهم مشاعی آقای علی عالمی موافقت نموده است که 
جهت قطعه مفروزی سهمی علی عالمی متقاضی افراز 8600 فرعی و جهت قطعه 
مفروزی سایر شرکا 8601 فرعی منظور گردیده اســت. لذا طی گزارش افرازی به 
شماره 397181 مورخه 1396/5/22 موضوع ماده 5 آیین نامه قانون افراز تصمیم 
به افراز یک قطعه مورد تصرف خواهان گرفته شده اســت لذا حدود و مشخصات 
هریک از قطعات افزاز به شــرح ذیل اعالم می دارد: حدود شش دانگ قسمتی از 
یک باب ساختمان سهمی آقای علی عالمی به مساحت 24 مترمربع به شماره 8600 
فرعی مفروز و مجزی شده از 70 فرعی مفروز و مجزی شده 2637- اصلی واقع در 
مسعود آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که محدود است با حدود اربعه: شماال 
دیواریست به طور)1/00( یک متر به ملک مجاور 7000 فرعی شرقا دیواریست به 
طول )19/80( نوزده متر و هشتادسانتیمتر به قطعه زمین شماره هشت هزار و ششصد 
و یک فرعی جنوبا دیواریســت به طول )1/45( یک متر و چهل و پنج سانتیمتر به 
ملک مجاور 8211 فرعی غربا خط فرضی است به طول )19/80(نوزده متر و هشتاد 
سانتیمتر به بقیه ساختمان شماره 69 فرعی)که این قطعه بایستی با پالک 69 فرعی 
تجمیع گردد(. حدود شش دانگ یک قطعه زمین ســهمی سایر شرکا: به مساحت 
130/50 مترمربع به شماره 8601 فرعی مفروز و مجزی شده از 70 فرعی مفروز و 
مجزی شده 2637- اصلی واقع در مسعود آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل که 
محدود است: با حدود اربعه: شماال پی است به طول)6/00(شش متر به ملک مجاور 
7000 فرعی شرقا پی اســت به طول)19/80( نوزده متر و هشتاد سانتیمتر به گذر 
عمومی جنوبا در دو قسمت اول دیوار به دیوار است به طول)1/65( یک متر و شصت 
و پنج سانتیمتر به خانه واقع در 7690 فرعی دوم دیواریست به طول)5/65( پنج متر 
و هشتاد و پنج سانتیمتر به ملک مجاور 8211 فرعی غربا به دیوار به طول)19/80( 
نوزده متر و هشتاد ســانتیمتر به قسمتی از ســاختمان مجاور شماره هشت هزار و 
ششصد فرعی.  رونوشت: این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مصوب سال 1357 و ماده 5 آیین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق 
ماده 6 آیین نامه به خواهان وخواندگان ابــالغ می گردد تا در صوتر اعتراض ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ ابالغ طبق ماده مذکور به دادگستری محترم شهرستان تسلیم و 
رسید اخذ نمایند.م الف: 5/2/96/374 رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل، 

عباس عباس زادگان)648 کلمه، 7 کادر(
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2637/8211

زمین واقع در 2637/7000

واقع در  2637/7690

نقشه افرازی ششدانگ پالک 2637/70 واقع در بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 
مزایده

6/33 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 960622 ج ح/5 له آقای محمد مظاهری ارزنانی و علیه آقای محمود 
مســتاجران مبنی بر فروش وانت مزدا بی 2000 مدل 1391 به نشــانی پارکینگ 
صداقت واقع در خاتون آباد جلسه مزایده ای در تاریخ 96/6/26 ساعت 12 صبح در 
اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت دادگستری مرکزی 
دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین برگزار نماید.طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از برگزاری مزایده از مورد مزایده بازدید و با واریز 10 درصد از مبلغ کارشناســی به 
شماره حساب 2171290210008 سپرده دادگســتری اصفهان )بانک ملی( و به 
همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده 
می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند. اوصاف مورد مزایده: 
وانت مزدا- رنگ نقره آبی متالیک- دوگانه ســوز گلگیر عقــب زدگی و خوردگی 
دارد- گلیر جلو راست و سقف خراشیده شده و رنگ آن زخمی گردیده- جلو پنجره 
شکسته- فاقد باربند می باشد. قیمت روز آن 185/000/000 ریال می باشد. م الف: 

16389  شعبه پنجم اجرای احکام مدنی اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/122  علیرضا رشیدی جزنی دارای شناســنامه شماره 3166 به شرح دادخواست 
به کالسه  199/96 ش 1  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بی بی جان رشیدی جزنی به شناســنامه 289 در تاریخ 
1396/4/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- علیرضا رشیدی جزنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 3166 
)پسر متوفی( 2- غالمرضا رشیدی جزنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 86 )پسر 
متوفی( 3- فاطمه رشیدی جزنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 351 )پسر متوفی( 
4- اقدس رشیدی جزنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 6 )دختر متوفی( 5- زهرا 
رشیدی جزنی فرزند محمد به شماره شناسنامه 8 )دختر متوفی( ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 

تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 262 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )176 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/123 نظر به اینکه خواهان مهدی نوروز پــور با وکالت حمیدرضا نجارزاده و آرزو 
سلمانی دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 200000000ریال بابت 
دو فقره چک به شماره های 977116 مورخ 95/07/29 و 977115 مورخ 95/07/21 
عهده بانک تجارت و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و خسارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل به طرفیت علی اصغر غالمی مشکانی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 
به کالســه 688/95 ثبت و برای تاریخ 96/07/12 ساعت 4 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 
شورا تصمیم  مقتضی اتخاد خواهد نمود.م الف: 5/2/96/389 شعبه 12 شورای حل 

اختالف کاشان)180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/125 شماره: 419/95 به موجب رای شماره 486 تاریخ 95/11/30 حوزه چهارم 
شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
محمد رحیمی فرزند ابراهیم شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان.محکوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/100/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان وصول در حق خواهان هادی یزدانی فرزند اســداله شغل: سنگبر به نشانی 
شهرک صنعتی رضوانشهر فاز 2 خ سوم مرکزی ســنگبری رسالت. صادر و اعالم 
می گردد. همچنین محکوم علیه محکوم است به به پرداخت نیم عشر حق االجرا 
که توسط اجرای احکام حقوقی احتســاب را اخذ می گردد. رای صادره غیابی است 
تاریخ سررسید به شماره 249424 به مبلغ سه میلیون تومان به عهده بانک صادرات 
94/11/25 و چک شماره 249425 به مبلغ سه میلیون تومان عهده بانک صادرات به 
تاریخ سررسید 95/3/15 می باشد. 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:212 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان تیران )238 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/126 کالسه پرونده: 97-59 شماره دادنامه: 96-302  ، 96/5/20  مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شــورای حل اختالف تیران خواهان: علی یزدانی فرزند احمد - پلیس 
راه نجف آباد سنگبری رســالت خواندگان: 1- پژمان جوال فرزند حسین به نشانی 
کردســتان مهاباد آزادگان کوی کابان 4 پ 10 ، 2- ابراهیــم فخری فرزند جعفر 
به نشانی مجهول المکان. خواسته: خواســته: مطالبه وجه چک. گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: درخصوص دادخواست علی یزدانی فرزند 
احمد  به طرفیت خواندگان 1- پژمان جوال 2- ابراهیم فخری خوانده ردیف اول به 
عنوان صادره کننده خوانده ردیف دوم به عنوان ظهرنویس به خواسته مطالبه مبلغ 
37/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 895229 بتاریخ 95/8/25 عهده 
بانک صادرات شعبه مهاباد به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه 
به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و 
باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/5/16  و عدم حضور خوانده 
ردیف اول و دوم در جلســه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 

دارنده چک حکایت از مدیونیت خوانده و ظهور در اشتغال ذمه آن دارد فذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/5/28 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و اســتصحاب دین و مســتنداً به  مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 37/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/550/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و تبصره الحاقی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره نســبت به خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی حقوقی تیران می باشد. و نســبت به خوانده ردیف دوم به استناد ماده 315 
قانون تجارت و ماده 2 قانون آئین دادرســی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می 
گردد که ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی تیران است. 
م الف: 214 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )391 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/127 شماره: 316/96 سعید خراسانی به نشــانی مجهول المکان محل حضور: 
شعبه سوم شورای حل اختالف تیران واقع در پشت دادگستری وقت حضور: 96/9/8 
ســاعت 8:30 صبح علت حضور: در خصوص دعوی مطروحــه آقای علی یزدانی 
بطرفیت شما، مبنی بر مطالبه وجه در وقت مقرر فوق حاضر شوید. م الف: 217 شعبه 

سوم شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون )60 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

6/146 ورثــه عبدالرحیم ردانی پور بــا ارائه چهار برگ استشــهادیه محلی اظهار 
داشتند که ششــدانگ یکبابخانه پالک 15191/199 واقع در بخش 15 اصفهان 
در صفحــات 406 و 410 دفتر 133 امالک بنام عبدالرحیم ردانی پور بشناســنامه 
17 فرزند قاسمعلی سابقه ثبت دارد سپس بموجب گواهی حصر وراثت شناره 863 
مورخ 1374/08/08 شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان نامبرده فوت نموده و ورثه وی 
عبارتند از اصغر و محمد و مریم و فاطمه سلطان و زهرا و صدیقه و منیژه و پروانه و 
همسر همدم نجاری ردانی ســپس بموجب گواهی حصر وراثت شماره 288 مورخ 
1389/01/26 شعبه دهم شورای حل اختالف زهرا ردانی پور ورثه عبدالرحیم فوت 
نموده و ورثه وی عبارتند از حوریا و حمیدرضا باستان فرزندان و همدم نجاری ردانی 
مادر و عباسعلی باستان فرزند نصرا... همسر که مالکیت نامبردگان فوق طبق قانون 
ارث میباشد که بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور سند 
المثنی نموده اند لذا طبق تبصره یک اصالحی  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 17269 هادیزاده رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )264 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/156  محکوم علیه میثم نعیمی فرزند ناصر به نشانی اراک توره روستای نهرمیان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1395/3/10 تا یوم الوصول در حق خواهان هادی یزدانی فرزند اسداله شغل سنگبر.  
.به نشانی تیران و کرون رضوانشــهر منطقه صنعتی خ سوم مرکزی سنگبری بارز.  
محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر حق االجرا که توسط اجرای احکام 
حقوقی احتساب و اخذ می گردد . رای صادره غیابی اســت .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:219 شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران)154 کلمه، دو کادر(
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يادداشت

محیط زيست

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و یکی از برجسته ترین داروسازان 
کشــور گفت: داروی کامال گیاهی از عصاره بنفشــه معطر برای جلوگیری از 
سرطان های مختلف، قرص حاوی عصاره خشک خار مریم برای درمان کبد چرب 
و هپاتیت و قطره و قرص برای درمان سرطان پروستات، از جدیدترین داروهایی 
است که برای اولین بار در کشور، بومی سازی و در یکی از شرکت های داروسازی 
استان اصفهان تولید شده است. دکتر معطر تولید کپسولی گیاهی از عصاره کندر 
و زنجبیل، هم برای بیماران دچار فراموشــی و هم ام اس را از دیگر محصوالت 
جدید این شرکت بیان کرد و گفت: 120قلم داروی گیاهی در این شرکت، تولید 

و 10درصد آن به کشورهای مختلف صادر می شود.
محسن میناییان با بیان اینکه تنها 10درصد داروهای شیمیایی کشور با مواد اولیه 
ایرانی تولید می شود گفت: بیشترین مواد اولیه داروهای شیمیایی، از کشورهای 

آسیای شرقی و اروپا به کشورمان وارد می شود.

 چتر حمایت بهزیستی
 بر سر بانوان آسیب دیده

تولید سه داروی گیاهی 
جدید در اصفهان

نخستین مرکز )خانه( امن زنان و دختران آسیب دیده در اصفهان راه اندازی شد.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: این مرکز شبانه روزی 
با همکاری بخش خصوصی به منظور حمایت و ارائه خدمات به زنان در معرض 
خشونت یا از خانه رانده شده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با همکاری 

بخش خصوصی راه اندازی شده است.
مرضیه فرشــاد هزینه راه اندازی اولیه این مرکز را یک میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: ارتقای ســطح دانش و توانمندی های زنان، مداخله در مشــکل فرد 
خشونت دیده، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، روان شناسی، بهداشتی و درمانی 

وحقوقی و فرهنگی از دیگر اهداف راه اندازی خانه امن است.
وی با اشاره به اینکه این مرکز ظرفیت پذیرش روزانه پنج زن و دختر خشونت دیده 
را دارد، گفت: ورود به خانه های امن، ازطریق مراکز فوریت های اجتماعی با شماره 

تماس123 یا مراکز مداخله در بحران انجام می گیرد.

مشکالت زیست 
محیطی، رمق 

اصفهان را 
کشیده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید براینکه مشکالت محیط زیستی رمق اصفهان را کشیده است، گفت: با استفاده از سرمایه گذاری خارجی و روش دانش بنیان باید 
این معضالت را برطرف سازیم.

ناهید تاج الدین صبح دیروز در نخستین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه مردم در انتخابات 2۹ اردیبهشت ماه کار خود را انجام دادند، 
اظهار داشت: امروز مسئوالن باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند. وی با اشاره به حضور دو برابری زنان در شورای پنجم شهر اصفهان ابراز داشت: از این رو انتظار می رود 
مشکالت بانوان شهر اصفهان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مردم اصفهان به بلوغ سیاسی رسیده اند، 
تصریح کرد: حضور مردم نشان از ارتقای جایگاه شورا داشت و نباید به این امر بی توجه بود. تاج الدین با تاکید براینکه مشکالت محیط زیستی رمق اصفهان را کشیده است، 

گفت: از این رو ضروری است با استفاده از سرمایه گذاری خارجی و روش دانش بنیان، این معضالت را برطرف سازیم.

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: احداث بیمارستان 
مجهز در این منطقه، مطالبه عموم مردم شهرســتان ویک 

میلیون مسافر و گردشگر است.
علی رحمانی افزود: احداث بیمارســتان مجهــز، یکی از 
مطالبات مردم شهرستان تیران و کرون است که خدمات آن 
به یک میلیون مسافر که ساالنه در جاده های این شهرستان 

تردد می کند نیز می رسد.
وی بیان کرد: موقعیت جغرافیایی شهرستان تیران و کرون 
موجب افزایش تردد در جاده های این شهرســتان است و 
حوادث جــاده ای نیز به دلیل حجم بــاالی ترافیک اتفاق 

می افتد.
فرماندار شهرســتان تیران و کرون با اشاره به اینکه توسعه 
خدماتی بیمارستانی در این شهرستان با مشارکت خیران و 
دولت به تصویب رسیده است، تصریح کرد: طرح مطالعاتی 
 بیمارســتان بر اســاس برنامه ریزی دقیقی در حال انجام 

است. 
وی یادآوری کرد: 40 درصد از این خدمات توسعه ای باید 
توســط خیران شهرستان تامین شــود و مابقی آن توسط 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد 
که این موضوع توســط فرمانداری شهرســتان و نماینده 

مجلس در حال پیگیری است. 
رحمانی همچنین به پروژه فاضالب شــهر تیران اشــاره 

کرد و گفت: تصفیه خانه ایــن پروژه مهم به زودی احداث و 
تکمیل می شود و براســاس پیش بینی های صورت گرفته 
 همزمان با دهه فجر، اتصال انشعاب به شبکه فاضالب انجام 

صورت خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه پروژه فاضالب شهر تیران با هزینه ای بالغ 
بر 560 میلیارد ریال انجام می شــود، اظهارکرد: این پروژه 
با مشارکت بخش خصوصی و پرداخت هزینه توسط مردم 
انجام می شود و برای سرعت بخشــی به اجرای آن نیاز به 

مشارکت مردم در پرداخت حق انشعاب هاست. 
اجرای پروژه فاضالب تیــران از اوایل ســال ۹2، مطرح و 
فعالیت های مربوط انتخاب پیمانــکار و مراحل قانونی آن 

درنهایت در سال ۹3 آغاز شد.

معاون برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر، از صدور شناسنامه سالمت 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر در سال جاری 
خبر داد و گفت: همچنین به زودی سامانه ثبت اطالعات 

امدادگران به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد.
احمد سلطانی با اشاره به اینکه برای انجام یک ماموریت 
امدادی نیاز به ســه رکن اساسی اســت، اظهار داشت: 
نیروی انسانی زبده و آموزش دیده، لوازم و تجهیزات مورد 
نیاز برای انجام عملیات و برنامــه ریزی صحیح و دقیق 
برای اجرای عملیات، سه رکن اساســی است که برای 
اجرای یک عملیات موفق به آن نیاز اســت. وی با تاکید 
بر اینکه در حوزه اداره امور امدادگران ســازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر، ثبــت اطالعات امدادگران 
به صورت دستی صورت می پذیرد، عنوان کرد: به زودی 
سامانه ثبت اطالعات امدادگران به صورت اتوماتیک فعال 
خواهد شــد تا اطالعات تمامی امدادگران در قالب یک 
سامانه اطالعاتی در دسترس باشــد. سلطانی به صدور 
شناسنامه سالمت امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل 
احمر در سال جاری اشاره و اضافه کرد: در این شناسنامه، 
سالمت هر فرد ازنظر مسائل پایه پزشکی و روان شناسی 
مورد معاینه قرار می گیرد و براســاس این شناســنامه 
امکان حضور هر یــک از امدادگــران در ماموریت های 

امدادی مشخص می شود. به گفته وی، با توجه به اینکه 
شناسنامه سالمت برای تمامی امدادگران هالل احمر در 
سراسر کشور صادر می شــود، هیچ امدادگری در کشور 
بدون شناسنامه ســالمت فعالیت نخواهد کرد. معاون 
برنامه ریزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر تصریح کرد: براســاس شناسنامه 
سالمت هر امدادگر و امدادگران در 13 گروه سازماندهی 
می شوند و براساس دستور العمل مدون، مشخص شده 
است که هر فرد در هر تیم به چه آموزش های تخصصی 
نیــاز دارد و امدادگران در هر گروهی که دســته بندی 
شــوند، آموزش های تخصصی مربوط به همان گروه را 

می گذرانند.

معاون برنامه ريزی و آموزش های تخصصی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر:

برای امدادگران ایران شناسنامه سالمت صادر می شود

هالل احمرسالمت

فرماندار تیران و کرون: 

احداث بیمارستان مجهز، مطالبه مردم وهزاران گردشگراست

کشف محموله خشکبار قاچاق در سمیرم
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت : محموله خشکبار به ارزش یک میلیارد 

و 100 میلیون ریال در سمیرم توقیف شد.

اهدای دستگاه مخزن ذخیره 
آب به پناهگاه حیات وحش

چهار دســتگاه مخزن 10هــزار لیتری و یک  دســتگاه 
مخزن6هزار لیتری ذخیره آب ازطــرف خیران محیط 
زیست به پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین اهدا شد.  
رییس اداره حفاظت محیط زیست نایین گفت: این مخازن 
از طرف یک فرد خیر از تهران برای ساخت آبشخور حیوانات 
در منطقه حیات وحش عباس آباد هدیه شده است. حسین 
اکبری افزود: این مخازن به زودی به وسیله محیط بانان و 
اداره محیط زیست شهرستان نایین در پنج نقطه نصب و 
آبگیری می شود.  پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین 
با مساحتی بالغ بر 300 هزار هکتار، یکی از زیستگاه های 
کویری و کوهستانی است که در سال های اخیر با بحران 
کم آبی مواجه شده اســت. نصب مخازن ذخیره آب یکی 
از راهکارهای تامین حیات وحش است. ازجمله گونه های 
جانوری این پناهگاه بزرگ می توان از بزکوهی، قوچ و میش 
وحشی، جبیر، پلنگ، یوزپلنگ، گربه شنی و کاراکال نام 
برد که همگی از حیوانات حمایت شده محسوب می شوند.

موافقت با طرح هاي گردشگري 
درگرو الزامات محیط زیست

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان محیط زیست با 
تاکید بر اینکه به توســعه متوازن اعتقاد دارم، گفت: اگر 
توسعه متوازن باشد، نه محیط زیست قرباني توسعه مي شود 
و نه توسعه، قرباني محیط زیست. اگر نقطه اعتدال را پیدا 
کرده و بر اساس آن سیاست گذاري کنیم، هم دستگاه ها از 
سازمان حفاظت محیط زیست پیروي مي کنند و هم مسیر 

رشد و توسعه کشور هموار مي شود.
به گزارش پارما، عیسي کالنتري ظهر پنجشنبه درحاشیه 
نشست خبري ششمین جشنواره بین المللي فیلم سبز، با 
تاکید بر ضرورت اجراي توســعه متوازن در کشور، ایجاد 
توازن بین توسعه و محیط زیست را از هنرهای مدیریتي 
دانســت و افزود: ایجاد توازن بین توسعه و محیط زیست 
یک کار مدیریتي اســت که باید توانایي انجام این کار را 

داشته باشیم. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از اینکه در 
ایران بیشترین تخریب محیط زیست نسبت به دنیا وجود 
دارد، اضافه کرد: ما در ایران ساالنه میلیون ها تن فرسایش 
خاك داریم درحالي که براي تشکیل یک سانتي متر خاك، 
سال ها زمان نیاز است و این هیچ جاي دنیا اتفاق نمي افتد و 
بخش عمده اي از فرسایش ها را ما انجام داده ایم؛ همچنین 

در بخش آب وضع خیلي بدتر است.

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

 کشف نوشیدنی های غیر بهداشتی
در اصفهان

بیش از سه تن نوشیدنی غیر بهداشتی در اصفهان کشف و معدوم 
شد.

مدیر گروه مهندسی و نظارت بهداشــت محیط شماره دو اصفهان 
گفت: بیش از ســه تن دوغ و دلســتر تاریخ گذشــته در بازرسی 
کارشناسان این اداره از یک انبار پخش فرآورده غذایی منطقه مرغ 

کشف و جمع آوری شد.
هوشنگ طاهری با اشاره به اینکه پرونده صاحبان این انبار متخلف 
برای بررســی بیشــتر به مراجع قضائی ارجاع داده شد، گفت: این 
محصوالت غیر بهداشتی با حضور کارشناسان بهداشت معدوم شدند.

 جان باختن گردشگر نوجوان 
در رودخانه بی بی سیدان سمیرم

رودخانه بی بی سیدان سمیرم جان گردشــگر نوجوان 13 ساله را 
گرفت .

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: این نوجوان 
اصفهانی که در لوله بزرگ انتقال آب در مسیر رودخانه  گرفتار شده 

بود، جان باخت.
دکتر غفور راستین افزود: تالش امدادگران اورژانس برای نجات این 
نوجوان بی فایده بود و به علت خفگی در طول لوله بزرگ انتقال آب 

جانش را از دست داد.
وی درخصوص علت این حادثه گفت: این لوله بزرگ وظیفه انتقال آب  
از استخر پرورش ماهی به رودخانه  و زمین های کشاورزی را داشت 
که نوجوان هنگام شنا در استخر ناخواسته به درون لوله کشیده شد.

روستای بی بی سیدان و تنگ خشــک از توابع بخش پادنای بزرگ 
سمیرم، در جنوب این شهرستان واقع شده و منطقه گردشگری و 
رودخانه آن، روزانه و به ویژه در تعطیالت آخر هفته پذیرای مسافران 

و گردشگران است.
شهرستان سمیرم با ۹ منطقه نمونه گردشــگری و قرار گرفتن در 
محدوده اجرای طرح تنوع زیستی زاگرس میانی، در 160کیلومتری 
جنوب اصفهان و 164 کیلومتری شــمال یاســوج مرکز اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

یک فوتی و پنج مصدوم در حوادث 
جاده ای استان اصفهان

حوادث جاده ای در محورهای مواصالتی استان اصفهان، یک فوتی و 
پنج مصدوم بر جای گذاشت.

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی  یک خودروی 
پراید در محور تیران به نجف آباد یک نفر کشته شد.

سر هنگ حسین پور قیصری، توجه نکردن به جلو و ناتوانی در کنترل 
وسیله نقلیه را علت تصادف در محور تیران به نجف آباد اعالم کرد و 
افزود: پنجشنبه شب نیز بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با 
پژو در محور مشهد اردهال به کاشان، پنج نفر راهی بیمارستان شدند.

وی گفت: انحراف به چپ خودروی پراید، علت این تصادف گزارش 
شده است.

 وضعیت شاخص پوسیدگی دندان 
در کشور نسبت به وضعیت جهانی 

رییس انجمن دندان پزشکان ایران شاخه اصفهان گفت: پیشگیری 
از پوسیدگی دندان بسیار حائز اهمیت اســت که متاسفانه به این 
مهم ترین اصل در اقدامات دندان پزشکی، بهای چندانی نمی دهند. 
دکترناصر پور ابراهیم با بیان اینکه بر اساس شاخص تشخیص درصد 
پوسیدگی دندان در سنین مختلف نســبت به شاخص جهانی در 
وضعیت مناسبي است، خاطرنشــان کرد: پیشگیری از پوسیدگی 
دندان برای ما حائز اهمیت اســت اما متاســفانه به این موضوع که 
مهم ترین اصل در اقدامات دندان پزشــکی اســت، بهای چندانی 
نمی دهند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پوسیدگی از رایج ترین 
بیماری های دهان و دندان است، الزم است آگاهي عمومی در این 
زمینه افزایش پیدا کند تا از پوسیدگي دندان پیشگیري شود. رییس 
انجمن دندان پزشکان ایران شاخه اصفهان، با بیان اینکه سعی شده 
در کنار این موضوع نمایشگاه مواد و تجهیزات توسط انجمن برگزار 
شود، گفت: در این نمایشگاه بیشتر شــرکت های معتبر در زمینه 

تجهیزات و مواد دندان پزشکی حضور دارند.
همچنین مدیر اجرایی نخستین کنگره دندان پزشکی نقش جهان 
اظهار کرد: قرار شد در این کنگره یک برندسازی به نام نقش جهان 
انجام گیرد و پس از آن هرسال این کنگره به نام اصفهان و نقش جهان 
شناخته شــود. وی گفت: در این کنگره مباحثی مانند اورتودنسی، 
دندان پزشکی اطفال و ایمپلنت مطرح شده است و در کنگره عالوه 
بر شرکت کنندگان داخلی، میزبان شــرکت کنندگان خارجی نیز 

هستیم.

 10درصد جمعیت کشور 
باالی 60 سال است

رییس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب گفت: 
10 درصد جمعیت کشور باالی 60 سال است.

محمدجواد محمودی افزود: اگر وارد فاز سالمندی جمعیت شویم 
پیامدهای اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی به همراه خواهد 

داشت.
او در بیان پیامدهای اقتصــادی چنین گفت: افراد در ســن کار یا 
جمعیت فعال کاهش خواهند یافــت و به تبع آن مالیات دهندگان 
به دولــت نیز کم خواهند شــد، وقتــی افراد بازنشســته افزایش 
 یابنــد در ادامه با افزایــش هزینه های بهداشــتی، درمانی روبه رو

 می شویم. 
محمودی ادامه داد: در سال های اخیر با افزایش زاد و ولد و در مقابل 
با کاهش نرخ رشــد جمعیت همراه بوده ایم؛ چون زاد و ولد به ازای 
هر هزار نفر کاهش یافتــه که این رقم از ســال ۹0 از 1/6درصد به 
1/24درصد در سال ۹5 رسیده است. وی گفت: زاد و ولدهای سال 
های اخیر ربطی به سیاست های جدید ما ندارد و می توان گفت این 
افزایش به توان درونی جمعیت فعلی برمی گردد. البته افزایش تولدها 
در سال ۹5 نسبت به سال ۹4 حدود 43 هزار نفر کمتر شده است. 
محمودی افزود: راهکار این عدم توازن جمعیت، پرداختن به سیاست 
های کلی نظام است که به تایید رهبری نیز رسیده و اولویت اول رفتن 
به سمت سیاست های افزایش باروری اســت. به گفته وی اگر نرخ 
باروری به زیر خط جانشینی برسد )که البته در ایران به این مرحله 
رسیده ایم( بعد از دو نسل یعنی حدود 50 سال آینده، نرخ جمعیتی 

ایران به صفر خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، محمد نفریه درخصوص دختران مجرد باالی 
30 سال که می توانند از مراکز بهزیستی فرزندانی را به سرپرستی 
قبول کنند گفت: قانون پیشــین فرزندخواندگی مصوب سال 
1353 بود که اوایل دهه هشــتاد تیمی متشــکل از سازمان 
بهزیستی، قوه قضائیه و سایر دســتگاه های ذی ربط نسبت به 

تدوین الیحه اصالحی آن اقدام کردند.
وی ادامه داد: در ســال 83 این قانون، اصالح و الیحه اصالحی 
آن تقدیم مجلس شد اما بعد از گذشت حدودا یک دهه در سال 
۹2 قانون »حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست« به 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور ادامه 
داد: هر چند قانون مصوب سال 53 در زمان خودش قانون خوبی 
بود اما در زمان های دیگر پاسخگوی نیازهای روز نبود؛ به همین 
دلیل قانون جدید در 36 ماده و 17 تبصره به مجلس، تقدیم و 

پس از تصویب برای اجرایی شدن به دستگاه ها ابالغ شد.
نفریه ادامه داد: از جمله تغییرات این قانون آن بود که پیش از آن 
تنها زنان و مردانی که نمی توانستند صاحب فرزند شوند توانایی 
اخذ سرپرســتی کودکان حاضر در مراکز بهزیستی را داشتند 

اما بر اســاس ماده 5 قانون جدید، کسانی که پنج سال از تاریخ 
ازدواج آنها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند 
مشروط بر آنکه حداقل یکی از زوجین بیش از 30 سال داشته 
باشد، زوجینی که دارای فرزند بوده مشروط بر آنکه حداقل یکی 
از آنها بیش از 30 سال سن داشــته باشد و همچنین دختران 
و زنان بدون همسر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته 
باشند، می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان حاضر در مراکز 

بهزیستی را بر عهده بگیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دختران و زنان مجرد باالی 30 سال 

تنها حق سرپرستی از دختران را می توانند اخذ کنند.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور ادامه 
داد: قانون اصالحی مصوب ســال ۹2 دو آیین نامه داشت که 
آیین نامه های آن در اصل با وجود آنکه این قانون در ســال ۹2 

به تصویب رسید، سال گذشته به تصویب رسیده و ابالغ شدند.
نفریه افزود: به این ترتیب هم اکنون با توجه به آنکه کمتر از یک 
سال از تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون می گذرد نمی توان 
آمار دقیقی از خروجی این قانــون اصالحی ارائه داد. به همین 
ترتیب در پایان سال جاری می توانیم آمار تعداد دختران مجرد 

باالی 30 سالی را اعالم کنیم که توانستند کودکان و نوجوانانی 
را به فرزندی قبول کنند.

وی تصریح کرد: اگرچه در بسیاری از استان ها از جمله استان های 
بزرگ همچون تهران، خراسان رضوی، اصفهان و استان فارس 
کودکانی را به دختران مجرد باالی 30 سال واگذار کرده ایم اما 
آمار نهایی را در پایان سال جاری می توان اعالم کرد. مدیرکل امور 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: هر 
قانون جدیدالتصویبی زمان می برد تا اجرایی و احکام آن در جامعه 
ساری شود. برای مثال سال گذشته در راستای اجرای هر چه 
بهتر این قانون شش همایش منطقه ای و یک همایش سراسری 
با قضات سراسر کشور برگزار کردیم تا تغییرات این قانون به طور 

مشخص روشن و اجرایی شود.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: البته اولویت بندی ها مشمول 
شروطی می شود؛ برای مثال کسانی که خودشان کودك را پیدا 
کرده باشند همواره در اولویت اول سرپرستی قرار دارند. اما در 

شرایط یکسان اولویت های مذکور مطرح است.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در 
ادامه تاکید کرد: دختران مجرد باالی 30 ســال همانند سایر 
متقاضیان اخذ فرزندخواندگی، مشــمول تمام شرایط عامی 
هستند که برای دیگر سرپرستان نیز مطرح است؛ ازجمله تقید 
به انجام واجبات و ترك محرمات، عدم محکومیت جزایی موثر، 
تمکن مالی، سالمتی جسمی و روحی، عدم حجر، عدم اعتیاد به 
مواد مخدر، روانگردان ها و الکل، عدم ابتال به بیماری های واگیر یا 
صعب العالج، صالحیت اخالقی، اعتقاد به یکی از ادیان مطروح 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و... که از شرایط عمومی 

و اصلی اخذ فرزندخواندگی است.
وی ادامه داد: اما منظور از تمکن مالی آن است که فرد متقاضی 
فرزندخواندگی دارای شغل و درآمدی ثابت بوده، بیمه داشته 

باشد و بتواند از پس هزینه های خود و کودك بر آید.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور ادامه 
داد: افــرادی که فرزندی را به سرپرســتی می گیرند باید تمام 
هزینه های فرزندخوانده را متقبل شوند. اگرچه در تبصره هایی 
چنانچه خانواده صالحیت و شایستگی داشته اما تمکن مالی 
نداشته باشد کودك به آنها واگذار خواهد شد و حتی می توان به 

آنها کمک مالی هم کرد.
نفریه در خصوص ازدواج دختران مجرد باالی 30 سال پس از 
اخذ فرزندخوانده گفت: در صورت ازدواج دختران باالی 30 سال 
باید همسر آنها نیز به ما معرفی و روند صالحیت وی نیز بررسی 
شود تا در صورت تایید و داشتن صالحیت فرزند، مجددا به هر 

دوی آنها واگذار شود.

تسهیالت ويژه برای فرزندخواندگی اعالم شد؛

واگذاری فرزند  به »دختران مجرد«

مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستی کشور با بیان اينکه دختران مجرد باالی 30 سال می توانند 
متقاضی دريافت فرزندخواندگی از مراکز سازمان بهزيستی باشند گفت: بر اساس قانون اين دختران در رتبه دوم 
اولويت اخذ فرزندخواندگی قرار دارند؛ به طوری که زوجین بدون فرزند در رتبه اول اولويت، دختران مجرد باالی 30 سال 

در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم اولويت قرار می گیرند.
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت 
جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1- رای شماره 02787 مورخ 96/03/29 هیات اول  آقاي حسین جالالنی دستجردی 
به شناسنامه شماره 38 كدملي 1288638256 صادره اصفهان فرزند علي برششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 109.80 مترمربع پالك شماره فرعي54 از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای رضا همت كار دستجردی خریداری شده است.   
2- رای شــماره 02629 مورخ 96/03/23 هیات دوم خانم طاهره شــاكري نیا به 
شناسنامه شماره 2444 كدملي 1289191573 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر سه 
دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی از یك باب ساختمان به مساحت 15/83 مترمربع 
مفروزی از  پالك  4290 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم اقدس شاكری پور خریداری 

شده است. 
3- رای شــماره 02628 مورخ 96/03/23 هیات اول خانم ریحانه شــاكري نیا به 
شناسنامه شماره 192 كدملي 1288984650 صادره اصفهان فرزند مصطفي بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب ســاختمان به مساحت 15/83 مترمربع 
مفروزی از پالك 4290 باقیمانده واقع در اصفهان بــه موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از خانم اقدس شاكری پور خریداری شده است. 
4- رای شماره 02159 مورخ هیات 96/03/13 هیات اول خانم زرین تاج موسوي به 
شناسنامه شماره 2132 كدملي 6339320351 صادره فرزند سید اكبر برششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 166.82 مترمربع مفروزی از پالك شماره372 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین متقی دستجردی خریداری شده است. 
5- رای شــماره 03908 مــورخ 96/04/20 هیات اول  آقاي  جــواد منصوري به 
شناسنامه شماره 77761 كدملي 1281874752 صادره اصفهان فرزند ملك ابراهیم 
بر ششدانگ یکباب انبار به استثنای بهای ثمنیه اعیانی یك سهم از 11 سهم شش 
دانگ آن به مساحت 548/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 65 فرعي از 2251 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
6- رای شــماره 08863 مورخ 95/06/30 هیات دوم  آقای ابراهیم علي حالج به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 1288638264 صادره اصفهان فرزند حسین بر  ششدانگ 
یك باب مغازه  به مساحت 34/65 مترمربع پالك شماره 2فرعي از4291 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 02114 مورخ 96/03/10 هیات دوم  آقاي  اكبر نظري به شناسنامه 
شــماره 10 كدملي 1288626703 صادره اصفهان فرزند غالمعباس بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 324.88 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

غالمعباس نظری خریداری شده است. 
8- رای شــماره 03108 مورخ 96/04/1 هیات اول  آقاي  محمــود انوریان فرد به 
شناسنامه شماره 17840 كدملي 1282648421 صادره اصفهان فرزند علي محمد 
بر ششدانگ ساختمان به مساحت 241/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای علی محمد دنبه كه نام خانوادگی وی به انوریان فرد تغییر 

یافته است خریداری شده است.
9- رای شــماره 03131 مورخ 96/04/3 هیات اول آقاي مهــدي انوریان فرد به 
شناسنامه شــماره 6 كدملي 1288790295 صادره فرزند علي محمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت125/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786- اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و 
مع الواسطه از آقای علی محمد دنبه كه نام خانوادگی وی به انوریان فرد تغییر یافته 

است خریداری شده است. 
10- رای شماره 03130 مورخ 96/04/3 هیات اول آقاي محمدرضا انوریان فرد به 
شناسنامه شماره 17042 كدملي 1282639714 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315/22 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای علی محمد دنبه كه نام خانوادگی وی به انوریان فرد تغییر 

یافته است خریداری شده است.
11- رای شماره 3901 مورخ 96/04/20 هیات اول آقای بهرام دهقان به شناسنامه 
شماره 24085 كدملي 1282709593 صادره اصفهان فرزند حسین بر  ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 140/15 مترمربع پالك4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

حاج علی خدابنده خریداری شده است.
12- رای شــماره 3728 مورخ 96/04/18 هیات اول آقاي غالمرضا صالح پور به 
شناسنامه شماره 287 كدملي 1198862971 صادره شــهرضا فرزند ابوالقاسم بر 
ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 161/39 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی 

گردیده است.
13- رای شماره 2234 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم فاطمه الشریف به شناسنامه 
شماره 1273027507 كدملي 1273027507 صادره اصفهان فرزند مسیح بر سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130.96 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4 فرعي از 4360 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 2235 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم فرزانه الشریف به شناسنامه 
شماره 1272307980 كدملي 1272307980 صادره اصفهان فرزند مسیح بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130.96 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4 فرعي از 4360 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 3568 مورخ 96/04/14 هیات اول آقاي  مسعود حیدري تودشکي به 
شناسنامه شماره 35 كدملي 5659555616 صادره تودشك فرزند حسن بر سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت233/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
77 فرعي از5000- اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید محمد عقیلی خریداری شده است.
16- رای شماره 3572 مورخ 96/04/14 هیات اول آقاي حمید عزیزي به شناسنامه 
شماره 747 كدملي 1284576736 صادره اصفهان فرزند محمدرضا بر سه  دانگ 
مشاع ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 233/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره77 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید محمد عقیلی خریداری 

شده است.
17- رای شــماره 2689 مورخ 96/03/24 هیات دوم آقاي مجید عسگري سده به 
شناسنامه شــماره 11109 كدملي 1292820780 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/02 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای حسین دهقان خریداری شده است.
18- رای شماره 2962 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي  حسینعلي عباسیان نقنه به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 4650558670 صادره گندمان فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 177.31 مترمربع پالك شماره 30 فرعي از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 2823 مورخ 96/03/29 هیات اول آقاي سیدمحمد رهنمائي به 
شناسنامه شماره 604 كدملي 1289013683 صادره فرزند سیدجمال بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 82/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 106فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای عبدالحسین شریفیان خریداری شده است.
20- رای شماره 4585 مورخ 96/04/28 هیات اول خانم پروین عباسي به شناسنامه 
شماره 1806 كدملي 1288854862 صادره اصفهان فرزند خیر اهلل بر سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 189.23 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي 
از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد دادخواه خریداری شده است.
21- رای شماره 4583 مورخ 96/04/28 هیات اول آقاي محمود امیني به شناسنامه 
شماره 50 كدملي 5129819330 صادره شهرستان سمیرم سفلي فرزند عباسعلي 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/23 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد دادخواه خریداری شده 

است.
22- رای شــماره 3013 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي احمــد میرزائي فرد به 
شناسنامه شــماره 16534 كدملي 1282634631 صادره اصفهان فرزند حسین بر  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 456.44 مترمربع پالك شماره 4774 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای محمدحسین پروین خریداری شده است.
23- رای شماره 2969 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقای محمد كریمي ملك آبادي 
به شناسنامه شماره 15802 كدملي 1292867671 صادره فرزند همت بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 107.71 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

علی مصدق خریداری شده است.
24- رای شــماره 2688 مــورخ 96/03/24 هیات دوم آقاي عبــاس مظاهري به 
شناســنامه شــماره 9 كدملي 5499327335 صادره تیران فرزند زین العابدین بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180/70  مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای رجبعلی)علی اشرف دستجردی( خریداری شده است.
25- رای شماره 0290 مورخ 96/01/21 هیات اول خانم فرشته لطفي گل سفیدي 
به شناسنامه شماره 460 كدملي 1110772092 صادره فالورجان فرزند یوسفعلي 
برششدانگ یکبابخانه به مســاحت70/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 387 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شــماره 2948 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقای علــي براتي چومي به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1291772261 صادره فرزند حسین بر ششدانگ یکباب 
باغ ویال به مساحت 476.30 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 1761 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شماره 2985 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي عبدالعلي اسدي آقبالغي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 4622010895 صادره فرزند خداداد بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه به مساحت 151.95 مترمربع پالك شماره 83 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 2969 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي  محمد كریمي ملك آبادي 
به شناسنامه شماره 15802 كدملي 1292867671 صادره فرزند همت بر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 107.71 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

علی مصدق خریداری شده است.
29- رای شــماره 3725 مورخ 96/04/17 هیات اول خانم زهرا تجدد به شناسنامه 
شــماره 983 كدملي 1287683436 صادره مركزي فرزند غالمعلي بر ششدانگ 
ساختمان به مساحت277/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره66 فرعي از2248 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 3023 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم زهرا شمسائي به شناسنامه 
شــماره 1131 كدملي 1288938748 صادره اصفهان فرزند فضل اله بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 202/40 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره151 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده 

است.
31- رای شماره 3024 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم بتول قاراخاني ده سرخي 
به شناسنامه شماره 633 كدملي 1284503690 صادره اصفهان فرزند علي نقي بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 40/202 مترمربع مفروزی 

از پالك شماره151 فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده 

است.
32- رای شماره 1573 مورخ 96/02/27 هیات دوم خانم مریم ابراهیمیان دستجردي 
به شناسنامه شماره 23497 كدملي 1282704346 صادره اصفهان فرزند اسداله بر 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 129.89 مترمربع پالك شماره 326 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
33- رای شماره 0117 مورخ 96/01/16 هیات دوم خانم گلزار تركي به شناسنامه 
شماره 2893 كدملي 4621105450 صادره فرزند اسحق بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت35 /69 مترمربع پالك شماره 380 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

رمضان كیانی خریداری شده است.
34- رای شماره 3135 مورخ 96/04/03 هیات اول آقاي سیروس حسینپور دولت 
آبادي به شناسنامه شــماره 20595 كدملي 1970208279 صادره فرزند ناصر  بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 768/43 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
151فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ناصر حسین پور دولت آبادی خریداری 

شده است.
35- رای شماره 3975مورخ 94/07/23 هیات دوم آقاي  امراله سبزه علي دهکي به 
شناسنامه شماره 10 كدملي 1199531871 صادره شهرضا فرزند اكبر در  ششدانگ 
یك باب خانه به مساحت 110/67 مترمربع پالك شماره 2199 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شــماره 3510 مورخ 96/04/14 هیات اول خانم سعیده امیني جوني به 
شناسنامه شــماره 8713 كدملي 1292980745 صادره فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 203/83 مترمربع مفروزی از پــالك1828 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجــب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای جابر جنگجوی وطن خریداری شده است.
37- رای شــماره 1461 مورخ 96/02/25 هیات اول آقاي  مرتضي گنجعلي چم 
جنگلي به شناسنامه شماره 23 كدملي 1288639201 صادره اصفهان فرزند مسیب 
بر دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی )سهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شــماره 1463مورخ 96/02/25 هیات اول  آقاي علي اكبر گنجعلي چم 
جنگلي به شناسنامه شماره 82 كدملي 1288576625 صادره اصفهان فرزند مسیب 
بر دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع پالك 
شــماره439 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی )ســهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شماره 1462 مورخ 96/02/25 هیات اول خانم فاطمه گنجعلي چم جنگلي 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1288568101 صادره اصفهان فرزند مسیب بر یك 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع پالك شماره 
439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
در ازای مالکیت رسمی )سهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شماره 1460 مورخ 96/02/25 هیات اول خانم طیبه گنجعلي چم جنگلي 
به شناسنامه شماره 432 كدملي 1289299331 صادره اصفهان فرزند مسیب بر یك 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.40 مترمربع مفروزی از  
پالك شــماره 439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی )سهم االرث متقاضی از خانم خدیجه رمضانی( 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41- رای شماره 2207 مورخ 96/03/13 هیات اول خانم طیبه گنجعلي چم جنگلي 
به شناسنامه شماره 432 كدملي 1289299331 صادره اصفهان فرزند مسیب بر یك 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175.20 مترمربع مفروزی از  
پالك شــماره 439فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شــماره 3049 مورخ 96/03/31 هیات اول آقاي مهدي پیر نجم الدین 
به شناسنامه شماره 6780 كدملي 1292220627 صادره اصفهان فرزند منصور بر 
ششدانگ یکباب  ساختمان به مســاحت 46 مترمربع مفروزی از پالك شماره310 
فرعي از 2248اصلي واقع در اصفهان بخش 6حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مسعود هنرمند خریداری شده است.
43- رای شماره 2035 مورخ 96/03/09 هیات دوم خانم نسرین پاپائي به شناسنامه 
شماره 210 كدملي 4723413839 صادره كویت فرزند غالم بر ششدانگ یکبابخانه 
باستثنای ثمنیه اعیانی سه بیستم آن به مساحت 193.50 مترمربع پالك شماره 41 
فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
44- رای شماره 2490 مورخ 96/03/21 هیات اول آقاي مهدي شریفیانا به شناسنامه 
شماره 559 كدملي 1091538778 صادره نجف آباد فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 134/15 مترمربع مفروزی از پالك 4427 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
45- رای شــماره 0756 مورخ 95/08/27 هیات دوم آقاي  سعید رئیسي گهروئي 
به شناسنامه شماره 122 كدملي 6339730353 صادره شهركرد فرزند نادرقلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 81/26 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای یداله لطفی خریداری شده است.
46- رای شماره 2210 مورخ 96/03/16 هیات اول خانم ماه بیگم نصر اللهي دزكي 
به شناسنامه شماره 1563 كدملي 6339453791 صادره شهركرد فرزند فتح اله بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 127.03 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
96 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم زهرا بیگم فیاض عسگری خریداری 

شده است.
 47- رای شــماره 3361 مورخ 96/04/12 هیات دوم آقاي محمدعلي یوسف نژاد 
به شناسنامه شماره 30 كدملي 4622843080 صادره شهر كرد فرزند صفرعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 329.98 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 

اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است.

48- رای شماره 2977 مورخ  96/03/31 هیات دوم آقاي روح اله قاسمي به شناسنامه 
شماره 1286 كدملي 1289045321 صادره اصفهان فرزند موسي بر ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 50 مترمربع پالك شــماره 4449 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

عبدالصمد رمضان پور خریداری شده است.
49- رای شــماره 1610 مورخ 95/10/01 هیات دوم آقاي مهدي خاني خشوئي به 
شناسنامه شــماره 7911 كدملي 1292788852 صادره اصفهان فرزند محسن بر 
ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 95.16 مترمربع پالك شماره  1805 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
50- رای شــماره 2444مورخ 95/10/29هیات دوم آقاي رضا رئیســي نافچي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 6339675565 صادره فرزند صفر بر ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 108.10 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

نظری خریداری شده است.
51- رای شماره 3486 مورخ 96/04/14هیات دوم آقاي محسن عابدنیا به شناسنامه 
شماره 20184 كدملي 1282670018 صادره اصفهان فرزند محمود در قسمتي از 
یکبابخانه به مساحت 65.25 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

عبدالرحیم هادیان خریداری شده است.
52- رای شماره 5096 مورخ 96/05/08 هیات دوم آقاي علي رضا تقي زاده اصفهاني 
به شناسنامه شماره 1955 كدملي 1286548039 صادره اصفهان فرزند اسداله بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 291.22 مترمربع پالك شماره 36 فرعي از 113 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
53- رای شماره 3506 مورخ 96/04/14هیات دوم خانم سیمین فرهنگ بروجني به 
شناسنامه شماره 322 كدملي 4650301378 صادره بروجن فرزند محمد بر ششدانگ 
یکبابخانه چهار طبقه  به مساحت 533/91 مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  

مفروز ثبتی گردیده است. 
54- رای شــماره 3418 مــورخ 96/04/13 هیات دوم آقــاي قربانعلي جالالني 
دستجردي به شناسنامه شــماره 58 كدملي 1288687567 صادره اصفهان فرزند 
علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129.95 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 
3567 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از همسرش )خانم شهین شریفیان( خریداری شده است.
55- رای شماره 2433 مورخ 95/10/29 هیات دوم آقاي مهرداد رزي به شناسنامه 
شماره 2822 كدملي 0047665696 صادره تهران فرزند حسن بر ششدانگ یکباب 
مغازه آپاراتی به مساحت 28.70 مترمربع پالك شماره 4445 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز 

ثبتی گردیده است. 
56- رای شماره 3363 مورخ 96/04/12 هیات دوم آقاي محمود زارع به شناسنامه 
شماره 17355 كدملي 1282642863 صادره اصفهان فرزند علیمحمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 231.20 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

محمد حسن پور خریداری شده است.
57- رای شماره 4147 مورخ 96/04/25 هیات دوم آقاي  محمد علي جرست شمس 
آبادي به شناسنامه شماره 5 كدملي 4622315777 صادره شهر كرد فرزند قاسمعلي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 267/50 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
58- رای شماره 5089 مورخ 96/05/08 هیات دوم آقاي محمد كریمیان كاكلکي 
به شناسنامه شماره 13 كدملي 4622814870 صادره فرزند اكبرعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه دو طبقه به مساحت 141/35 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
59- رای شــماره 4182 مورخ 96/04/26 هیات دوم آقاي محمد صادق شباني به 
شناسنامه شماره 2277 كدملي 1199857726 صادره شهرضا فرزند مظفر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 115 مترمربع پالك شماره 4421 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
60- رای شماره 4187 مورخ 96/04/26 هیات دوم خانم زهرا سبحاني به شناسنامه 
شماره 842 كدملي 1199064726 صادره شهرضا فرزند علي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 115 مترمربع پالك شماره  4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
61- رای شماره 4616 مورخ 95/12/23 هیات اول  آقاي اصغر صدقي دهنوي به 
شناسنامه شماره 37 كدملي 5419457512 صادره مباركه فرزند كریم بر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 113.68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 3029 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
62- رای شــماره 1966 مــورخ94/06/17 و رای اصالحی شــماره 4739 مورخ 
95/03/25 هیات اول آقاي  محمد هاشــم انوري به شناســنامه شماره 88 كدملي 
1199718531 صادره شهرضا فرزند حسن برششدانگ یکبابخانه به مساحت 207/5 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2936 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
63- رای شــماره 9215 مــورخ 94/11/17 و رای اصالحــی 9736 مــورخ 
95/07/28 هیات دوم  آقاي محمد رضا فاضلي به شناسنامه شماره 1944 كدملي 
1288026722 صــادره اصفهان فرزند محمود در ششــدانگ  یکبــاب كارگاه به 
مســاحت 1365/50 مترمربع پالك شــماره 27 فرعي از 2251 اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه  مفروز ثبتی گردیده است. 
م الف: 17010

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/06/05
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بازگشت هافبک سپاهان بعد از مصدومیت طوالنی
محمود قائد رحمتی، هافبک تدافعی سپاهان که فصل گذشته و در دیدار برابر پرسپولیس دچار 

آسیب دیدگی از ناحیه  رباط صلیبی شد، تمرینات خود را از سر گرفته است.

دبیر هیئت اسکیت اســتان اصفهان گفت: اردوی آماده سازی تیم 
ملی اسکیت فری اســتایل به میزبانی 

نجف آباد برگزار شد.
احســان حبیب آبــادی اظهار 
کرد: اردوی آماده ســازی تیم 
ملــی فری اســتایل )شــاخه 
اسپیداســالوم( برای حضور 
در مسابقات رولر اسپرت ۲۰۱۷ 
نانجینگ چین، به مدت چهار روز 
به میزبانی شهرستان نجف آباد به 
انجام رسید.وی با بیان اینکه این اردو زیر نظر 
فرهاد مهدوی و بنده به عنوان مربی برگزار شد، افزود: لعیا عربی و 
زهرا حسینی در رده باالی شانزده سال بانوان و ترانه احمدی و نیلوفر 
کرباسی در رده زیر شانزده ســال بانوان همگی از استان اصفهان 
نمایندگان بخش بانوان هســتند.مربی تیم اسکیت فری استایل 
ادامه داد: در رده ســنی باالی شانزده ســال آقایان، رضا لسانی از 
استان اصفهان و محمد حسین منصف از استان مازندران و در رده 
زیر شانزده سال آقایان، علی شجاعی و امیر محمد سواری از استان 

اصفهان ملی پوشان اعزامی به تورنمنت چین هستند.

دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان خبر داد:

برگزاری اردوی تیم ملی 
منهای فوتبالفری استایل در نجف آباد

دبیر سابق هیئت  موتورسواری و اتومبیلرانی 
استان اصفهان:

برای دفاع از بخش خصوصی 
ناچار به استعفا شدم

دبیر سابق هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان اظهار کرد: با حمایتی که من داشتم، بازوبندی 
به ریاســت هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی استان 
رســید، اما متاســفانه وی هیچ گونه حمایتی از بخش 

خصوصی پیست انجام نداد.
حسین تنهایی افزود: با این وضعیت مجبور شدم استعفا 
بدهم تا بتوانم بخش خصوصی که ساخت پیست را انجام 
داده و در صدد بستن قرارداد با اداره کل ورزش و جوانان 

است را پیگیری کنم.
دبیر سابق هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان تصریــح کرد: اصفهان در گذشــته پیســت 
اتومبیلرانی نداشــت و من از دی ماه سال ۹۴ شروع به 
ساخت پیست کرده و نامه نگاری هایی با اداره کل مبنی 
بر قرارداد مشارکت بخش خصوصی با دولت ماده ۲۷ را 

انجام دادم.
وی ادامه داد: تا این لحظه با توجه به سرمایه گذاری بنده 
که بالغ بر ۷ میلیارد تومان است، قرارداد بهره برداری به 

من واگذار نشده است.
تنهایی با بیان اینکه برای پیگیری های این مهم نیاز به 
مراجعات متعدد به اداره کل داشتم، یادآور شد: وقتی 
به آن اداره می رفتم، به دلیــل اینکه دبیر هیئت بودم، 
نمی توانستم از حق قانونی خود در بخش خصوصی دفاع 
کنم، به همین خاطر استعفا دادم تا بتوانم به عنوان یک 

شخص حقیقی از بخش خصوصی دفاع کنم.
وی با تشــریح اقدامات انجام شده برای احداث پیست 
اتومبیلرانی نقش جهان تاکید کرد: این پیست بالغ بر ۷۲ 
هزار متر آســفالت دارد و کل زمین تحویل شده به من 
۲۰۰ هزار متر اســت، یعنی ۲۰ هکتار دیوار کشی دور 

زمین  و تسطیح زمین انجام شده است.
تنهایی بیان داشــت: خاک برداری و خاک ریزی ها بر 
اساس فهرست بها محاسبه شده و کارشناسان متعدد از 
قبیل کارشناس کمیسون های استانداری، دادگستری، 
اداره کل، برنامــه و بودجه، هزینه های انجام شــده را 

نظارت و محاسبه کردند.
دبیر سابق هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی استان 
اصفهان ادامه داد: من رییس انجمن موتورســواری و 
اتومبیلرانی سازمان ورزش شــهرداری هم هستم که 
برنامه های سازمان ورزش شــهرداری تنوع بیشتری 
دارد و در حال حاضر تمرکز خــود را روی فعالیت های 

این بخش گذاشته ام.

خبر روز

محمد حسین قریب، غایب جلســه بعدی هیئت مدیره استقال 
خواهد بود. جلســه ای که قرار اســت امروز 
برگزار شود و گویا رییس هیئت مدیره 
اســتقال، کماکان نمی خواهد به 
خاطــر انتقاداتی که بــه کارهای 
انجام شــده در باشــگاه دارد، در 
جلسات شــرکت کند. تسنیم با 
اشــاره به این موارد نوشته که به 
احتمال زیاد، قریب اســتعفایش را 
تقدیم وزیــر ورزش خواهد کرد؛ البته 
مدیرعامل ســابق آبی ها کماکان به دنبال 
ماقات با سلطانی فر است تا گزارش کاملی از وضعیت موجود را به 

وزیر ارائه دهد.

قریب استفعا می دهد
شایعه روز

رضا حسن زاده، بازیکن سابق استقال جدیدترین فردی است که درباره 
وضعیت این روزهای تیم محبوبش صحبت کرده. انتقادات او البته بیشتر از 
آنکه منصوریان را نشانه بگیرد، متوجه افراد کنار دست سرمربی استقال 
بوده است. مدافع سابق آبی ها به تسنیم گفته:» زمانی که علیه منصوریان 
شعار سر می دادند، منصوریان مانده بود چه کار کند. نقش محمد خرمگاه، 
علی چینی، بهتاش فریبا و نصرا... عبدا... چیست؟ چرا نقش دیوار را داشتند؟ 
چرا نرفتند ســمت منصوریان تا با او صحبت کنند؟ چرا کاری کردند که 
منصوریان به رضا مهاجری پناه آورده و دست او را بگیرد؟ کادر فنی فقط 
بلد است بله قربان و چشم بگوید. همه چیز که منصوریان نیست. چرا یک 
نفر نبود به منصوریان بگوید وقتی استقال عقب است، تیم نیاز به بازیکن 
باتجربه دارد که بازی را در بیاورد، نه اینکه قائدی کم تجربه به زمین برود.«

با وجود احتمال جدی تغییر صدرنشین لیگ در پایان رقابت های هفته پنجم 
و عوض شدن جای پارس جنوبی و پرسپولیس با یکدیگر، جایگاه اصفهانی ها 
احتماال پس از برگزاری دیدار معوقه نیز دست نخورده باقی خواهد ماند زیرا 
گسترش فوالد در حال حاضر قعرنشین است و تنها به شرطی که تیم تبریزی 
با اختاف چند گل پرسپولیس را شکست دهد، نمایندگان فوتبال اصفهان 
از رده فعلی پایین تر می آیند. در حال حاضر ذوب آهن و سپاهان ۶ امتیازی  
هستند و به ترتیب در رده های هفتم و دهم جدول جای دارند. جایگاه فعلی 
دو تیم اصفهانی در سطح توقعات از آنها نیست و اگر پس از تعطیات تغییری 
در این وضعیت ایجاد نشود یک فصل فوتبالی ناامیدکننده دیگر در انتظار 
دیار نصف جهان خواهد بود که  باعث می شود مثل دوره قبل کسب سهمیه 

پلی آف آسیایی به سقف آرزوی تیم های اصفهانی بدل شود.

پای دستیاران منصوریان 
به میان آمد

اصفهانی ها باز هم برای 
سهمیه می جنگند؟

دیدارهای جام حذفی برای منصوریان فرصت مناسبی است که 
تغییراتی در ترکیب تیم خود به وجود بیاورد و عامل ضعف تیم را 
شناسایی کند.حال با این شرایط و قولی که منصوریان از ابتدای 
فصل به برخی بازیکنان برای حضور ثابت در دیدارهای جام حذفی 
داد، مهدی رحمتی در دیدار استقال با گل گهر سیرجان نیمکت 
نشین می شود تا حســینی در ترکیب اصلی جای گیرد. با این 

تفاسیر رحمتی نخستین قربانی تغییرات منصوریان می شود.
01

   تیم صنعت نفت آبادان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی فوتبال ایران میهمان ســپاهان اســت. فراز کمالوند 
سرمربی این تیم پیش از این اعام کرده در جام حذفی شرکت 
نمی کنند، اما شاید نظر هیئت مدیره بر برگزاری بازی باشد. 
صنعت نفت سال قبل هم از جام حذفی کناره گیری کرده بود 
و هنوز مشخص نیست این تیم در فصل جاری قصد حضور در 

جام حذفی را دارد یا نه. 

بازیکنان استقال به دلیل نتایج ضعیف از سوی مسئوالن باشگاه 
جریمه می شــوند.تیم فوتبال اســتقال در پنج هفته گذشته 
از رقابت های لیگ برتر عملکرد بســیار ضعیفی داشت و فقط 
توانست ۴ امتیاز را کســب کند.ظاهرا بازیکنان و اعضای کادر 
فنی استقال قرار است تا دوشنبه 3۰ درصد از رقم قراردادشان 
را دریافت کنند؛ البته هیئت مدیره این باشگاه قصد دارد به دلیل 
نتایج ضعیف این تیم، اعضای کادر فنی و بازیکنان را جریمه کند.

کالس نفتی برای جام حذفیجریمه سنگین در انتظار بازیکنان استقالل رحمتی؛ اولین قربانی منصوریان

هومن افاضلی، ســرمربی تیم صبای قم در مــورد تقابل با جواد 
نکونام در اولین دیدار اظهار داشت: نکونام 
هم که فعا روی نیمکت مربی گری 
تیمش ننشسته است ما شاید در 
این بازی هم هر دو روی ســکو 
برویم و به جای نشســت روی 
نیمکت مربی گری از جایگاه ویژه 
بازی را ببینیم. من این پیشنهاد را 
به نکونام خواهم داد به جای اینکه 
روی نیمکــت بنشــینیم برویم در 
جایگاه ویژه و با همدیگر گپ بزنیم. 
من و نکونام سال ها در تیم ملی با هم بودیم و اکنون بعد از سال ها 

خوب است که با یکدیگر گپ و گفتی داشته باشیم.

 پیشنهاد عجیب یک مربی 
به جواد نکونام!

پیشنهاد روز

 با استعفای ناطق نوری و  روی کار آمدن افشــین داوری به عنوان 
سرپرســت فدراســیون، کلید اتاق ریاســت هنوز در دستان ناطق 
نوری )رییس افتخاری ( اســت. داوری که با حــرف و حدیث های 
زیادی از جمله مغایرت با قوانین اساسنامه فدراسیون های ورزشی 
به عنوان سرپرســت این فدراسیون معرفی شــد حاال در اتاق دبیر 

فدراســیون می نشــیند و علــی 
دانشــمندفر باید به دنبال خالی 
کردن یکی از اتاق های فدراسیون 
کم اتاق بوکس باشد.وزیر ورزش 
و جوانان در زمان قبول استعفای 
ناطق نوری یک ســال مانده به 
پایان دوره چهارساله ریاستش 
حکم رییس افتخاری بوکس را 
به وی داد. حکمی که اگر چه 
در اساسنامه پیش بینی نشده 
اما به پاس نزدیک به سه دهه 
خدمت ناطق نوری به بوکس 

منطقی است.با این حساب باید دید اتاق 
ریاست فدراسیون بوکس همچنان در دست ناطق نوری باقی خواهد 
ماند و وی همچنان بر تصمیم های داخلی فدراسیون نظارت دارد یا 
پست وزیر ورزش و جوانان بیشتر جنبه تشریفاتی و افتخاری دارد.

ناطق نوری دقایقی پس از استعفای خود در مصاحبه ای عنوان کرد 
که: »وزیر ورزش و جوانان به من بسیار محبت داشتند و خواستند که 
همچنان در کنار بوکس بمانم و نیروهای جدید را هدایت کنم. با آقای 
وزیر ارتباط و دوستی دیرینه داریم و کمک می کنیم که شخصی الیق 
در ادامه راه بوکس باشد تا فعالیت های این رشته مختل نشود.«با این 
حســاب می توان گفت تنها امور اجرایی بوکس به دست سرپرست 
جدید سپرده شده و ناطق نوری همچون 
دو سال قبل که امور را به دست 
نایب رییس خود ســپرده بود بر 

امور نظارت دارد.
این در حالی اســت کــه عده ای 
افشــین داوری، سرپرست جدید 
فدراســیون بوکــس را متمایل به 
شــرکت در انتخابات فدراســیون 
بوکس می دانند و با این روند کاف 
سردرگم بوکس پیچیده و پیچیده تر 
می شــود و گویا این فدراسیون این 
روزها تبدیل بــه رینگی بــا حداقل 
ســه مبارز شــده که زیر نظر رییس با 
 تجربه و کهنه کار برای نشســتن روی صندلی ریاست با هم رقابت 

می کنند. 

درحاشیه 
کمبود »اتاق« در فدراسیون بوکس؛

ناطق  نوری کلید ریاست را تحویل نداد

  قاب روز

حریفان شکست خورده در کنار حسن یزدانی
حسن یزدانی، نماینده کشورمان در وزن 8۶ کیلوگرم مقتدرانه در رقابت های جهانی کشتی آزاد 
۲۰۱۷ پاریس  روی سکوی نخست ایستاد و با حریفان شکست خورده اش عکس یادگاری گرفت.

رضا قوچان نژاد، مهاجم هیرنفین فصل گذشته عملکرد 
خوبی در تیمش داشت و حتی برای آقای گلی هم جنگید 
ولی به این مهم نرســید. با این حال گل های قوچان نژاد 

باعث شد که او یکی از خریدهای موفق لیگ هلند باشد.
قوچان نژاد برای بازی با کره جنوبــی به تیم   ملی فوتبال 
ایران دعوت شده است و باید هفته  دیگر به سئول برود و 
برابر تیم   ملی کره جنوبی بازی کند. او درباره این موضوع، 
گفت : من به این سفرهای طوالنی عادت کرده ام. پارسال 
همراه با تیم   ملی فوتبال ایران در کشورهای مالزی، چین 
و پاپوآ گینه سفر کردیم و بعد از آن هم به بالکان رفتیم 
و سفرهای طوالنی نیز داشتیم که این سفرها به فوتبالم 
آسیبی وارد نکرد و به آن عادت کرده ام؛ البته واقعا خسته 
کننده اســت ولی لذتی که از بازی کــردن با تیم   ملی 

می  برید تمام این خستگی ها را محو می کند.
مهاجم ایرانی درباره حضور در جام جهانی ۲۰۱8 

روســیه، گفت : می خواهم در مدت باقی  مانده تا 
جام جهانی تا جایی که ممکن است بازی کنم. 
آمادگی خودم را حفظ کنم تا در بهترین فرم 
ممکن به جام جهانی برســم. امسال اهداف 
بزرگی را با هیرنفین در ســر دارم. هواداران 
انتظارات زیادی از ما دارند و من می خواهم در 
این مدت خودم را نشان دهم و جایگاه ثابتی در 

تیم   ملی داشته باشم.
رضا قوچان نژاد درباره آخرین شــرایط خود هم 

گفت : خوشبختانه از شرایط خوبی برخوردارم. در 
جایی بازی می کنم که دوست دارم. اعتماد خوبی 
بین کادر فنی و اعضای تیم وجــود دارد. می دانم 

که وظیفه اصلی ام گلزنی اســت. فقط هم با همکاری هم 
تیمی هایم به این مهم دســت پیدا می کنم. در گذشــته 
تجارب سختی از بازی کردن در لیگ های خارج از هلند 

داشتم و این به من کمک کرد که بازیکن بهتری شوم.

گوچی در پاسخ به این سوال که در چارلتون و الوکره دوران 
ضعیفی داشته است، گفت : اگر از نظر آماری در نظر بگیرید 
بله! حرف شما درست است ولی من در چارلتون در پست 
مهاجم بازی نمی کردم و در کنار مهاجم بودم و با این حال، 
چهار گل به ثمر رســاندم که آمار زیادی نیست. مربی در 
خیلی از بازی ها از من در پســت وینگر بــازی می داد. در 
تیمی بازی می کردم که برای ســقوط نکردن به دســته 
پایین تر می جنگید و همین باعث شــد که نتوانم چندان 

مثمرثمر باشم.

مهاجم تیم   ملی فوتبال ایران در پایان صحبت های خود، 
گفت : ماه آینده 3۰ ساله می شوم. فکر می کنم که در این 
مدت تجربیات زیادی به دســت آورده ام و فوتبالیســت 
بهتری شده ام. مقابل ۱۰۰ هزار تماشاگر بازی کردم و دیگر 
استرسی ندارم و فکر می کنم که به بلوغ خوبی دست یافتم. 
خیلی راحت و آرام فقط به فوتبــال خودم فکر می کنم تا 
بتوانم موثر باشــم و وظیفه ام را که گلزنی اســت در تیم 

و ملی ام انجام دهم تا باشگاهی 
بتوانم هواداران را 

خوشحال کنم.

                  قوچان نژاد: 

می خواهم در

 بهترین فرم ممکن

 به جام جهانــی

 برسم

در آستانه مصاف سنتی فوتبال قاره کهن یکی از رسانه های 
معتبر کره به تجدید خاطرات تلخ ســال های گذشته برابر 

ایران پرداخت.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی نیاز مبرمی به پیروزی برابر ایران 
دارد تا برای نهمین بار در تاریخ  بــه جام جهانی صعود کند. 
البته ایران پیش از این صعود خــود را به جام جهانی ۲۰۱8 
قطعی کرد تا پس از روسیه میزبان و برزیل از قاره آمریکای 

جنوبی سومین تیم حاضر در این رقابت ها باشد.
چوسان کره جنوبی با اشاره به شهرت کارلوس کی روش در 

این کشور و بازی تاریخی در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل 
که منجر به پیروزی و صعود  ایران با گل رضا قوچان نژاد شد 
نوشت: کارلوس کی روش با مشــت های گره کرده به مصاف 
کره جنوبی آمد و هر دو ســرمربی پیش از آغــاز بازی نبرد 

استرس آوری داشتند.
 بازیکنان کره جنوبی و هواداران فوتبال رفتارهای کی روش 
را ناپخته  دیدند. هر چند این ســرمربی پرتغالی در نشست 
خبری بازی دوستانه در سال ۲۰۱۴ میادی در تهران از این 
رفتارش اظهار پشیمانی کرد؛ اما از او خاطره و احساس خوبی 

در اذهان کره ای ها باقی نمانده است.
سایت کره ای با بررسی حضور  پیرمرد خوش تیپ پرتغالی 
از سال ۲۰۱۱ میادی در ایران آورده است: کی روش برای 
دومین بار متوالی تیم ملــی فوتبال ایران را روانه جام جهانی 
کرد و سال هاست صدرنشین رنکینگ آسیاست. او قهرمان 
اصلی تیم ملی فوتبال ایران است که ترکیب این تیم را عوض 
کرد.کی روش نگاهش را متوجه استعدادهای فوتبال ایران در 
اروپا از جمله آلمان، هلند، سوئد و ...کرد تا تیمی بسازد که 

قطب اول قاره کهن محسوب شود.
چوســان با بیان اینکه بازی با ایران به کابــوس کره ای ها 
تبدیل شــده تصریح کرد: این بار باید به هر شکلی شده این 
 کابوس از بین برود و سه امتیاز به حساب ببرهای شرق قاره

 واریز شود.

تجدید خاطره تلخ چوسان کره از مرد پرتغالی؛

کابوس ایران با مشت های گره کرده کی روش

کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال االهلی عربستان را به خاطر 
مصاحبه نکردن بازیکنانش پس از بازی با 
پرســپولیس جریمه می کند.کمیته 
انضباطی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا قصد دارد مجازاتی برای 
باشــگاه االهلی عربستان صادر 
کند.این مجازات AFC به خاطر 
مصاحبه نکردن بازیکنان االهلی 
پس از بازی با پرسپولیس در دیدار 
رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا با شبکه پخش کننده 
اختصاری این مسابقات )بین اسپورت قطر( است.ناظر AFC پس 
از دیدار االهلی با پرسپولیس ،گزارش مصاحبه نکردن بازیکنان 
االهلی را داده است. در این راستا برخی از منابع اشاره کردند که 
AFC برای بازیکنان تنها مجازاتی مالی در نظر می گیرد که بیشتر 

از هزار دالر نیست.

AFC رقیب پرسپولیس در آسیا را 
جریمه می کند

اتفاق روز

حدود یک هفته پیش بود که تیم فوتبال وســت برومویچ وضعیت 
خرید مامادو ســاخو از لیورپول را پیگیری 
می کرد. حاال به نظر می رسد این باشگاه 
قصد ارائه پیشــنهادی برای خرید 
این بازیکن دارد.وســت برومویچ 
آماده ارائه پیشنهادی 3۰ میلیون 
پوندی برای خرید مامادو ساخو 
از لیورپول اســت. تونــی پولیس 
می خواهد با خرید مامادو ســاخو، 
خــودش را برای جدایــی جانی اوانز 
آماده کند. اوانز که اخیــرا به عنوان 
کاپیتان وست برومویچ برگزیده شــد، مورد توجه منچستر سیتی 
قرار گرفته و احتمال دارد با مبلغ بیــش از 3۰ میلیون پوند به این 

باشگاه بپیوندد.

 تیم وست بروموویچ 
خواهان جذب »ساخو«  است

فوتبال جهان
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 تکمیل بوستان فرهنگ با اعتبار ۲ میلیارد ریال
علی اصغر شاطوری، مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: بوستان فرهنگ در خیابان 
گلستان- کوی آموزش و پرورش با مســاحت ۵هزار مترمربع و با اعتبار ۲ میلیارد ریال 

تکمیل شد.

سرپرست شهرداری اصفهان:

اصفهان، الگوی یزد می شود

خبر

سرپرست شــهرداری اصفهان در  اعظم
حاشیه اولین جلسه شورای شهر  حاجی رضازاده

اصفهان که با حضور اعضای دوره 
چهارم و پنجم برگزار شد اظهار داشت: ساعت8 امروز صبح 
بعد از بررســی پیشنهاد سمت شــهرداری برای سه شهر، 
توافقات نهایی با مسئولین یزد انجام و رسما به عنوان شهردار 
یزد انتخاب شدم.مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه تنها دو 
شهر در جهان به نام جهان شهر مشخص شده اند، از انتخاب 

شهر یزد از طرف یونسکو به عنوان شهر جهانی خبر داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از انتخاب خود راضی هستید 
گفت: از یک طرف شــهر یزد مانند شهر اصفهان، شهری با 
هویت و شخصیت است و از طرف دیگر سبقه تاریخی یزد 
با اصفهان عجین اســت و با توجه به این دو پیش زمینه، به 
طور حتم می توانم از تجارب کالنشهر اصفهان نیز درجهت 

استفاده از پتانسیل جهان شهر یزد استفاده کنم.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکــه همه شــهرها مزیت ها و 

ظرفیت های بســیار باالیی دارند مزیت جهان شهر یزد را 
نســبت به گزینه های دیگر، ســبقه تاریخی استان یزد با 
اصفهان دانست.وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری بسیار 
باالی یزد تاکید کرد: این شهر می تواند در حوزه های مختلف 
فعال باشد و گردشگری تاریخی به عنوان محور توسعه یزد 
مورد قرار گیرد.سرپرست شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
ساخت: با مطالعاتی که در شــهر یزد انجام می دهم  طرح 

دوچرخه ها را در این شهر  اجرا می کنم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان:

 طول عمر ساختمان ها 
زیاد می شود

رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اصفهان با اشاره به 
اینکه شیوه نامه مبحث ۲۲ به عنوان آخرین مبحث ملی مقررات 
ساختمان، به اصفهان ســپرده شده اســت، بیان داشت: اجرای 
این مبحث به نگهداری ســاختمان و دوران بهره بــرداری از آن 
بازمی گردد ونقش مهمــی در افزایش طول عمر ســاختمان ها 

خواهد داشت.
علی عموشاهی با اشاره به اینکه متاسفانه در دهه ۶۰ آیین نامه های 
متقنی برای زلزله ها نداشتیم، یادآور شــد: با این وجود از همان 
زمان آیین نامه ۲ هزار و 8۰۰ساختمان، برای کاهش اثرات مخرب 

زلزله ها مصوب شد.
وی با تاکید بر اینکه امروز با گذشــت حدود ۲۳ سال از عمر نظام 
مهندسی ســاختمان، ۲۲ مبحث مهم ساختمانی به عنوان قانون 
تدوین شده و هر ساخت و ســازی باید این مقررات را رعایت کند، 
افزود: عالوه بر این چهــار مبحث دیگر در بخش ســاختمان در 
حال نگارش و تصویب است و برخی دیگر از آیین نامه ها در حال 

بازنگری هستند.
به اعتقاد عموشاهی، طی ۳۰ سال گذشته، آیین نامه ها تاثیر زیادی 
بر ساختمان ها گذاشته و حتی مطالعات قبل از ساخت، مطالعات 
طرح جامع تفضیلی و طرح هادی، ضوابط شهرسازی و ترافیکی و... 
دیده می شود؛ البته تاکید می کنم ما هنوز از نقطه مطلوب شهر و 

ساختمان های ایده آل فاصله داریم.
وی در خصوص جایگاه نظام مهندســی ســاختمان اصفهان در 
کشور، بیان داشت: نظام مهندسی ساختمان اصفهان یکی از نظام 
مهندســی های اثرگذار در آیین نامه ها، قوانین و شیوه نامه های 

کشور است.
رییس سازمان نظام مهندسی ســاختمان اصفهان تاکید کرد: در 
حال حاضر آخرین مبحث مقررات ملی ساختمان، مبحث ۲۲ است 
که اکنون شیوه نامه و ماموریت اصلی آن به استان اصفهان سپرده 
شده و از اصفهان کلید این مبحث زده شده است و امیدواریم این 

شیوه نامه به صورت همگانی در کشور اجرایی شود.
وی در پاسخ به این ســوال که مبحث ۲۲ ساختمان بیشتر بر چه 
موضوعی متمرکز اســت، گفت: مبحث ۲۲ ســاختمان بیشتر به 
نگهداری ساختمان و دوران بهره برداری از ساختمان بازمی گردد.

عموشاهی با ذکر مثالی با اشاره به اینکه موضوع استاندارد آسانسور، 
نشــت های آب و هدر رفت انرژی در ساختمان و ... در این مبحث 
گنجانده شــده اســت، تصریح کرد: مبحث ۲۲ ساختمان یکی از 
مباحث مهم ساختمان در راســتای افزایش طول عمر ساختمان 
است.وی با بیان اینکه نگارش شــیوه نامه مبحث ۲۲ ساختمان 
حدود ۴ ماه طول خواهد کشید، اظهار داشت: این مبحث یکی از 
وظایف مهم نظام مهندسی ساختمان است. یکی از موارد مهم این 
مبحث، امضای تفاهم نامه با سازمان بهینه سازی مصرف انرژی بود 
و قرار است پنج هزار واحد موتورخانه در سطح شهر اصفهان مورد 

بازبینی، بازرسی و اصالح قرار گیرند.
به اعتقاد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان، صرفه 
جویی در بخش انرژی موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه های 
ملی می شود و نخستین سود آن عاید بهره بردار خواهد شد. البته 
سازمان بهینه ســازی مصرف انرژی برای ساختمان های عمومی 
در این خصوص یارانه در نظر می گیرد. از سوی دیگر این مبحث 

موجب می شود که سرمایه های ملی از بین نرود.
وی گفت: امروز بــه دلیل رعایت برخی مباحث نظام مهندســی 
ساختمان، شرایط زیست محیطی نســبت به چند سال گذشته 
بهبود یافته است و اگر مباحث ساختمان، حمل و نقل و ... مهندسی 

شود به طور قطع فضا نیز بهتر خواهد شد.

شهرداری 

مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری اصفهان: 

 جشنواره عکاسی گل و گیاه
 برگزار می شود

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: جشنواره عکاسی گل و گیاه به منظور ترغیب فرهنگ 
کاشــت گل و گیاه در فضاهای خانگی و استفاده آن در زندگی روزمره 
برگزار می شود.وی افزود: این مسابقه در ۳ بخش گل های آپارتمانی 
پاســیو و فضای ســبز آپارتمان، گل های باغچه ای و بالکن شهری و 
حوزه گل های شــاخه بریده سبد و دســته گل برگزار می شود. مدیر 
عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به مقررات شــرکت کنندگان در این جشنواره گفت: شرکت 
کنندگان می توانند در  هر بخش ۳ عکس به دبیرخانه مسابقه ارسال 
کنند و به عکس های بیشتر در هر بخش ترتیب اثر داده نخواهد شد، 
همچنین عکس ها باید توسط شرکت کنندگان عکاسی شده باشد و در 
صورت انتخاب شدن عکس برتر عکس با فضای اصلی تطبیق خواهد 
شد.کشاورزراد با اشــار به اینکه نفربرتر می توانند عکس ها پذیرفته 
شــده را برای چاپ در کتاب، بروشوریا انتشــار مربوط به جشنواره با 
ذکر نام عکاس برای خود محفوظ دارند، عنــوان کرد: هر قطع عکس 
شرکت کنندگان باید در ســایز  DPI۳۰۰  و با A۴ باشد.وی با بیان 
 اینکه شرکت کنندگان تا ۳۰ شهریورماه می توانند آثار خود را ایمیل
MAYADIN@ISFAHAN و یــا از طریــق تلگــرام .IR   
@ MAYADINPr_ esf ارســال کنند، خاطرنشــان کرد: شرکت 
کنندگان باید در هرعکس مشخصات خود و گروه مسابقه را ذکر کنند.

 آیین افتتاحیه پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداری اصفهان اظهارکرد: شعار مطرح »شهر سالم، شهروند سالم« اشاره به تاثیرات 
محیط شهر بر سالمت شهروندان و سالمت شهروندان بر شهری پویا و سالمت محور دارد.

 مسعود مهدویان فر ادامه داد: شهرداری اصفهان نیز مبتنی بر همین شعار با راه اندازی ستاد فرهنگ سالمت در مباحث آموزش 
و پیشگیری فعالیت های زیادی را انجام داد و فرهنگ خود مراقبتی را در بین شهروندان گسترش داد.

وی با اشاره به اینکه امروزه در کشورهای پیشرفته که به ســالمت اهمیت زیادی داده می شود، سواد سالمت و ارتقای آن از 
موضوعات مهم به شمار می رود، افزود: طی چند سال اخیر شهرداری اصفهان 
هم در بخش فرهنگ سالمت با هدف ارتقای سواد سالمت شهروندان اقدامات 

چشمگیری انجام داده است.
 مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شــهرداری اصفهان یادآور شد: در این 
مدت ۱۶ خانه سالمت در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان تشکیل و در ذیل 
آنها ۱۵۰ کانون سالمت محله محور تعریف شد که دوره های آموزشی سالمت 

محور را برای شهروندان برگزار می کنند.
مهدویان فر با اشــاره به راه اندازی جاده های ســالمت در چند نقطه شهر 
اصفهان، گفت: جاده های ســالمت برای حساس ســازی و ارتقای سالمت 
شهروندان راه اندازی شده اند.وی تاکید کرد: شــهرداری اصفهان با انجام این اقدامات سعی کرده توجه بیشتر شهروندان را 

نسبت به سالمت خودشان جلب کند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های شهرداری اصفهان تاکید کرد:

گسترش فرهنگ خود مراقبتی در بین شهروندان اصفهانی

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان اظهارکرد: کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری ها، مسئول حل اختالف بین 
شهرداری و شهروندان در خصوص عوارض است.

مهدی زارعی  ادامه داد: یکی از ردیف های درآمدی که قانون برای شهرداری ها در نظر گرفته وصول عوارض نوسازی از 
کلیه اراضی و ساختمان ها در محدوده قانونی شهر است.

وی با اشاره به اینکه در ۲ سال اخیر شهرداری اصفهان اقدام به راه اندازی سیستم جدید مکانیزه محاسبات کرده است، 
گفت: این اقدام باعث شــد تغییراتی در توزیع فیش های عوارض نوسازی 

به وجود آید.
رییس اداره ممیــزی درآمد شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: با برنامه 
ریزی های انجام شده در اولین فرصت ممکن توزیع فیش ها به صورت انبوه 

انجام خواهد شد.
زارعی با تاکید بر پرداخت به موقع قبوض عوارض نوســازی و اســتفاده 
 از جوایز خوش حســابی، افزود: شــهروندان با پرداخت به موقع عوارض

 می توانند از ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی بهره مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند با مراجعه به شهرداری فیش 

عوارض را دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، ضمن اینکه طبق قانون چنانچه شهروندی به میزان نرخ عوارض 
اعتراضی داشته باشد، مراتب به کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری ارجاع داده می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

جایزه 10درصدی خوش حسابی برای پرداخت به موقع عوارض
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معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
میراث فرهنگی و بنیاد مسکن 

تفاهم نامه همکاری میــان اداره کل میراث فرهنگی 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان با هدف توسعه 

گردشگری روستایی منعقد شد.
معاون ســرمایه گذاری و طرح هــای اداره کل میراث 
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان 
گفت: این تفاهم نامه به منظور شناســایی جاذبه های 
گردشــگری و ایجــاد اقامتــگاه های بوم گــردی در 
روستا های استان بین اداره کل میراث فرهنگی و بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی به امضا رسیده است.
حمید امینی جلو گیــری از مهاجرت روســتاییان و 
اشــتغال زایی را از دیگر اهداف مهم ایــن تفاهم نامه 
برشمرد و افزود: آموزش روستاییان به جذب گردشگر، 
ارائه مجوز به برپایی اقامتگاه بوم گردی، ارائه خدمات به 
گردشگران و بر پایی بازارچه های صنایع دستی محلی 
 از تعهدات اداره کل میراث فرهنگی در این تفاهم نامه

 است.
در 4ماهه نخست امسال انجام شد؛

بهره مندی 417مددجو از 
آموزش های  فنی و حرفه ای

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان،  
بابیان اینکه هدف از ارائه تسهیالت اشتغال زایی به 
آنهاست، گفت:کمیته  توانمندسازی  مددجویان، 
امداد اصفهان بیش از پنج هزار و ۴8۶ فقره تسهیالت 
اشتغال زایی به هفت هزار و ۱۰۰ خانواده تحت حمایت 
و نیازمندان متقاضی از محل منابع بانکی و امدادی 
در سال ۹۵ پرداخت کرده است. بهرام سوادکوهی 
بابیان اینکه شناسایی استعدادها اولین گام ایجاد 
فرصت شغلی است عنوان کرد :ارائه آموزش های فنی و 
تخصصی، اعطای تسهیالت و نظارت مستمر بر اجرای 
طرح های خودکفایی بسترمناسب را به منظور ایجاد 
فرصت های شغلی برای خانواده های تحت حمایت فراهم 
می کند. وی با اشاره به اینکه ارائه آموزش های شغلی به 
مددجویان از دیگر فعالیت های این نهاد در زمینه های 
مهارت آموزی، پایدارسازی، حرفه آموزی و کارآفرینی 
است، افزود: با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
جهاد دانشگاهی و کانون آموزشگاه های آزاد ،آموزش 
۴۱۷ نفر از مددجویان صورت گرفته و در ۴ ماهه سال 
جاری بیش از ۵۷ میلیون تومان بابت ارائه آموزش های 

گوناگون پرداخت شده است.

آیین افتتاحیه پنجمین دوره شــورای   فرزانه
اسالمی شهر اصفهان با حضور استاندار،  افسر طه

فرماندار و نمایندگان مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای شهر چهارم و پنجم 
و شهردار ســابق اصفهان با گرامیداشــت هفته دولت و روز 

کارمند در محل سالن شورای شهر برگزار شد.
 شوراها نماد بارز حکومت مردم هستند

فتح ا... معین در نطق پیش از دســتور اولین جلسه شورای 
دوره پنجم شهر اصفهان اظهار کرد: شوراها یکی از نمادهای 
بارز حکومت مردم بر خود در راستای تعیین سرنوشت و امور 
خود هستند.وی با بیان اینکه در حال حاضر در هفته دولت 
 هســتیم گفت: اقدامات شورای شــهر باعث کمک به دولت 

می شود.
معین با اشــاره به اینکه باید نیاز مردم پاسخ داده شود اضافه 
کرد: این نیاز چه در حیطه وظایف شورا باشد و چه در حیطه 
کارهای شورایی نباشد، تالش می کنیم تا مشکالت مردم به 

نحو مطلوبی حل شود.
 شورا یک نهاد مستقل است

 استاندار اصفهان با اشــاره به نقش مرحوم آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی در تشکیل شــوراها، تالش های شورای چهارم 
را برخالف اختالف نظرها در توســعه شهر ستودنی خواند و 

با تقدیر از فعالیت های شــهرداران اصفهان، شــهر اصفهان 
را شهری نمونه در سطح کشــور دانست که مستلزم نظریات 
عالمانه و کارشناسانه برای رفع معضالت شهری است. رسول 
زرگرپور تخصصی بودن شــورای پنجــم را عامل موفقیت 
آنان دانست و گفت: شــورا یک نهاد مســتقل است که این 
استقالل باید به طور کامل حفظ شود و مسئوالن شورا بتوانند 
تصمیمات خود را در فضای آرام و با تدبیر و کارشناسانه اتخاذ 
کنند ضمن آنکه هیچ همپوشــانی و تداخلی وجود نداشته 
باشــد. اســتاندار با تاکید بر آنکه تصمیم گیری، پیگیری و 
نظارت در امور شــهری برعهده شورای شــهر است حمایت 
دولت و دســتگاه های اجرایی از این نهاد را ضروری خواند و 
گفت: ما به دنبال تعامل سازنده، هم افزایی و اقدامات هدفمند 

در ارتباط با شورا هستیم. 
وی افزود: مدیریت شهری، شورای شهر و نهادهای ذی ربط 
باید به توسعه و رشد کالبدی شــهر بپردازند. وی با اشاره به 
سپردن مدیریت بحران به شهرداری، بیان داشت: همه باید از 
تصمیمات شهرداری در مدیریت بحران تبعیت کنند. زرگرپور 
در بیان درخواست استانداری از شورای شهر و فرماندار و به 
حداقل رساندن پرونده های حل اختالف تاکید کرد. استاندار 
اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود شهر اصفهان را یک 
شهر بین المللی و جزو ده شهر برتر دیدنی دنیا عنوان کرد و 

توجه به انتظارات باال از این شهر از سوی مدیران را ضروری 
خواند. 

حفظ وحدت و سرمایه های مادی و معنوی
احمد رضوانی، فرماندار اصفهان با تقدیر از زحمات شــورای 
چهارم و شهردار اصفهان در تکمیل و راه اندازی پروژه های 
بســیار بزرگی مثل قطار شهری، میدان اســتقالل و هزاران 
پروژه دیگر،  اولین روز کاری شورای پنجم را تبریک گفت و 
خاطرنشان کرد: امیدواریم شورای پنجم با تالش، وحدت و 
حفظ امانت سرمایه های مادی و معنوی شهر و با استفاده از 
تجربیات گذشته در جهت خدمت به مردم عزیز شهر اصفهان 

گام بردارد. 
انتظارات مردم برای توسعه متوازن شهر

تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با حضور در آیین افتتاحیه شورای پنجم، از وجود همدلی و 
وحدت در بین نمایندگان شورای شهر ابراز خرسندی کرد. 
وی گفت باید شاهد تحوالتی با سرعت بیشتر در شهر باشیم. 
تاج الدین با اشاره به تحقق گروه سیاســی مردم اصفهان، از 
توجه بیشتر به مشکالت کالنشــهرها، انتظارات مردم برای 
توسعه متوازن شهر و رفع مشــکالت شهری سخن راند. وی 
افزود: مشکالت فراوانی در شهر اصفهان داریم که مهم ترین 
آنها زیست محیطی و خشــکی رودخانه زاینده رود است و 

امیدواریم شورای پنجم با جدیت این مسئله را دنبال کند. 
 جمالی نژاد در دل مردم اصفهان جا دارد

نماینده مردم شــهر اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
نخســتین جلســه علنی دوره پنجم شــورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهارکرد: در نخســتین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان خاطرات زیادی با آقایان اصغر برشان، سردار کریم 
نصر اصفهانی و عباس حاج رسولیها داشته ام و باید از تجارب 

این بزرگان در شورای جدید استفاده کرد.
حیدرعلی عابدی افزود: هیچ یک از برنامه های نخستین دوره 
شورای اسالمی شــهر اصفهان برهم نخورد و این در پیشبرد 
مسائل شهری بسیار موثر بود که امیدوارم در جلسات ادواری 
از نظرات و تجارب ارزشمند اعضای ســابق شورای اسالمی 

شهر اصفهان بهره مند شد.
وی گفت: جمالی نژاد در دل مــردم اصفهان جا دارد و باید از 
زحمات ایشان تقدیر کرد؛ چراکه در بسیاری از مسائل شهر 

اصفهان پیشگام بوده اند.
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: به طور جدی پیگیر اجرای طرح مدیریت جامع شهری 
هستیم تا مســائل مدیریت شهری ســرعت بیشتری گیرد 
 چراکه تصمیم گیری برای کالن شهرها نیازمند چنین قوانینی

 است.

استاندار در آیین افتتاحیه پنجمین دوره شورا،توجه به انتظارات باال از اصفهان از سوی مدیران را ضروری خواند؛

استان نمونه، شهر بین المللی، شهرداران الگو
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

مدارا کردن با دیگران چه معنایی دارد؟ قرار بر این 
بوده و هست که با ازدواج کردن هم خودمان رشد 
کنیم و هم طرف مقابل مان! اما رسیدن به این رشد 
و پیشرفتی که مد نظراســت راه  و رسم خودش را 

دارد. مثال باید اهل سازش و مدارا باشید.
چند بار در عمرتان از خود سازش نشان داده اید؟ 
چند بار ســعی کردید مدارا کنید؟ اصال می دانید 
مدارا کردن یعنی چه و چرا باید مدارا کردن را یاد 
بگیرید؟ یا مدارا کردن چه اثراتی در زندگی شــما 
دارد؟ فرقی نمی کند که مجرد باشــید یا متاهل، 
مخصوصا در دوره کنونی مدارا کردن ضرورت  دارد.

این که بتوانید با دیگری )حاال می خواهد برادرتان 
باشد یا مادرتان، ان شــاءا... در آینده ای نه چندان 
دور همسرتان باشد یا مادرهمسرتان( مدارا کنید 

یعنی:
۱. از رفتار نا به جای او بتوانید چشم پوشی کنید.

۲. بتوانید خودتان را در برابر رفتارهای ناپسندش 
به نفهمیدن و ندیدن و نشنیدن بزنید.

۳. در برابر خشم و عصبانیت او نرمی نشان دهید و 
بردباری کنید. یعنی باری را که به خاطر خشمش 
به شما متحمل می شــود با خودتان حمل کنید و 

خم به ابرو نیاورید.
۴. در برابر تندگویی ها و گاها توهین های او زبانتان 

را به نرمی بچرخانید و نرم برخورد کنید.
۵. با رفتارتان بــه طرف مقابل امنیــت و آرامش 
منتقل کنید، حتی اگر او درونش سرشار از خشم و 

کینه باشد و بخواهد شما را عصبی و ناراحت کند.
۶. تفاوت ها را بپذیرید و از مخاطب تان در ســطح 

خودش انتظار داشته باشید.
۷. از نقاط ضعف طرف مقابل پتکی نسازید که الزم 

باشد دائما به سرش بکوبید.
۸. با نقاط ضعف طرف مقابل جریان سازی نکنید و 

آبروی او را نریزید.
خالصــه کالم اینکه در عرف حاضــر مدارا کردن 
مخصوصا در روابط اجتماعــی و خانوادگی یعنی 
آبروداری کردن البته نه به هر قیمتی! یعنی برای 
آبروداری هم شــاخص داریم و شــاخص هم حق 
اســت. مدارا کردن تا جایی الزم اســت که حق 

پایمال نشود.
مدارا کردن چه فایــده ای دارد؟پیش خدا جایگاه 
ویژه ای می گیرید. شما را محبوب القلوب می کند 
و الیک خورتان باال می رود؛ البته نه در شبکه های 
اجتماعی بلکه در قلب آدم ها! و در آینده  محبوب 
دل همسرتان می شوید.روابط اجتماعی تان عالی 
می شود و خیلی از مشکالت احتمالی تان با خانواده 

همسر آینده مرتفع می شود.

مهارت زندگی

 چگونه با وجود تفاوت ها 
با دیگران مدارا کنیم؟

یادداشت

ندا شاه نوری نوشــته اگه خودتون رو جای آدم های دیگه 
بذارین و از چشم اون ها به دنیا نگاه کنین، با 
مردم مهربون تر می شین، مدام حق رو به خودتون نمی دین، صبورتر 
می شین و به درستِی تصمیم های قطعی تون شک می کنین. اصال 
اینکه آدم از اونور به قضیه نگاه کنه یه جور داروی معجزه آوره هم باعث 
نوآوری می شه  هم مدارا. برای همین منم از امروز تصمیم گرفتم مدام 
از اونور به قضیه نگاه کنم. مثال ساعت یه ربع به هفت صبح که جلوی 
عابر بانک ایستاده بودم و داشتم نگاهش می کردم که چطور کارتم رو 
خورد، خودم رو گذاشتم جای عابر بانک بیچاره، حق داشت! توی اون 
سوز و سرما همه شب رو سرپا ایستاده البد خیلی گرسنه بوده. چراغش 
که یه جوری چشمک می زنه انگار قندش افتاده و داره ضعف می کنه. 
 من جای عابر بانک بودم االن دلم حلیم می خواســت با بربری داغ، 
این یه پر کارت کجای هیکل به اون گنده گی رو می گیره آخه؟ بخوره 

نوش جونش. 
بعد که نشستم توی تاکسی خودم رو گذاشتم جای آقای راننده. از 
توی آینه به خودم نگاه کردم که با قیافه کسی که عابربانک همین ۱0 
دقیقه پیش کارتش رو خورده داره خیابون رو تماشا می کنه و بدون 
اینکه خودش متوجه باشه، زیر لب حرف می زنه. البد از اون مسافرهای 
عصبی و ناجوره که ســر صبح نه پول خرد داره نه اعصاب. البد قراره 
سر چهارراه بعدی بگه صدای رادیو رو کم کنم و موقع پیاده شدن هم 
در رو چنان بکوبه که دنده فرمون ماشین از جاش دربیاد. ای بابا اینم 
شد مسافر که سر صبحی به ما خورد؟ از اونور به قضیه نگاه کردن واقعا 
معجزه می کنه. به راننده گفتم صدای رادیویی که بلندگوش درست 
پس سر من بود رو بلند کنه و در عوض بخاری رو کم کنه. چه کاریه تو 
این گرونی سوخت؟ سه تا کوچه پایین تر پیاده شدم تا بتونه مسافر 
بزنه و بقیه پولم رو هم نگرفتم. دیگه از این مهربون تر؟ ســرکالس 
خودم را گذاشتم جای بچه ها، با اون قیافه های خواب آلوِد صبحانه 
نخوردشون. خودم رو دیدم که دارم یه چیزایی روی تابلو می نویسم. 
البته خوب که نمی دیدم چون چشــمام درســت باز نمی شد. دلم 
می خواد هرکاری بکنم حتی ورزش صبحگاهی ولی ساعت ۸ صبح 
مسئله حل نکنم. اینکه چشم آدم باز شده، دلیل نمی شه مغز آدم هم 
از خواب بیدار شده باشــه. بازم اینکه خودم رو گذاشتم جای بچه ها 
معجزه کرد. دلم براشون سوخت. حتی فکر انداختن چندتاشون به 
ویژه اون دست چپیه از سرم افتاد. بد نیست یه پنج دقیقه استراحت 
بدم، هرکی هرچقدر می خواد خمیازه بکشه. اصال چرا نرن یکی دو تا 

لیوان چای بخورن، یه چهارتا جوک بخونن؟

باغ 
کاغذی

کتاب جاده باریک می شود! چگونه یک تشــکیالت را اداره               
کنیم؟ )دفتر پنجم مجموعه فعــاالن فرهنگی(، اثر »رامین 
تبرایی« منتشر شد.آموزش مهارت های گوناگون به مدیران 
نقش موثری در بهبود بخشــیدن به وضعیت یک سازمان یا 
تشکیالت دارد. آشــنایی با نهادی به نام تشکیالت و اداره آن 
منجر به بهبود بخشیدن اوضاع خواهد شد. هر یک از مدیران 
برای اعمال مدیریت صحیح، به سه دســته از مهارت ها نیاز 
دارند:مهارت های تخصصی، مهارت های انسانی و مهارت های 
درک ســازمانی. مهارت های تخصصی، توانایی به کار بردن 

دانش، روش و فنونی است که از راه آموزش و تجربه به دست 
می آید؛ مانند مهارت و توانایی یک مهندس مکانیک مجرب 
که در رشته خود دارای  مهارت فنی است.مهارت های انسانی، 
توانایی درک افراد و کار با آنان و به کارگیری کارکنان جهت 
تحقق اهداف  تشکیالت می باشد و مهارت های درک سازمانی، 
عبارت است از توانایی درک سازمان به عنوان مجموعه ای که با 
بخش های خود در تعامل است، در این دسته اخیر از مهارت ها، 
توانایی هضم این که تغییر در یک بخش ســازمان در ســایر 

بخش های سازمان نیز تاثیر دارد، مورد نظر است.

جاده باریک می شود!  جای کسی بودن

پارک ها عالوه بر اینکه ُشـش  شـهرهای شـلوغ محسوب 
می شـوند، بـه مکان هایـی تبدیـل شـده اند کـه بـرای 
تـازه کـردن روح و فاصلـه گرفتـن از همهمه هایـی کـه 
 هـر روزه بـا آنهـا مواجهیـم چنـد لحظـه ای را بـه آنجـا

 پناه می بریم. 
پارک هایـی کـه در میـان شـهرها سـاخته می شـوند 
مکان هـای ارزشـمندی هسـتند کـه می تواننـد مـا را 
بدون صـرف هزینه، کمـی آرام کننـد. با اینکه هـوا رو به 
سـردی می رود، هنـوز چند هفتـه ای فرصت اسـتفاده از 
پارک هـای محـل یـا شـهرمان را داریـم. پارک هایی که 
زیباتریـن آنهـا در دنیـا به قـرار زیـر هسـتند. در ادامه با 
ما همـراه باشـید تا بـا زیباتریـن پارک های شـهری دنیا 

آشنا شـوید.
ویال دوریا پامفیلی- رم

زمانـی ایـن پـارک ۱۸۴ هکتـاری، خانـه  ییالقـی یـک 
خانواده  رومی بوده اسـت . در دل این پـارک یک دریاچه 
هـم وجـود دارد و در حـال حاضـر رویدادهایـی چـون 

کنسـرت در ایـن پـارک برگـزار می شـود و اینجـا مکان 
مناسـبی بـرای تماشـای پرندگان اسـت.

رویال بوتانیک گاردنز ویکتوریا- ملبورن
عنوان رویال یا سـلطنتی توسـط ملکـه الیزابـت دوم در 
سـال ۱۹۵۸ به این پارک داده شـده اسـت. اینجـا خانه  
۳۱ مجموعـه  گیاهـی بـوده و برنـده جایـزه پارک هـای 

اسـترالیایی شـده است.
سنترال پارک-  نیویورک

زمانـی کـه بحـث دربـاره  بهتریـن پارک هـای دنیـا 
باشـد حتمـا باید منتظـر نـام سـنترال پـارک نیویورک 
باشـیم. این پـارک در دنیـا یکـی از مشهورترین هاسـت 
و بـه ماننـد نگیـن سـبزی در میـان نیویـورک شـلوغ 
می درخشـد. قایق سـواری، اسـکیت روی یخ و برگزاری 
رویدادهایـی مثـل کنسـرت، سـنترال پـارک را یـک 
محیـط مناسـب  بـرای ۴۲ میلیـون بازدیدکننـده ای 
 کرده اسـت کـه سـاالنه بـرای بازدیـد از آن به این شـهر 

می آیند.

زیباترین پارک های شهری دنیا 
دانستنی ها

حرف حساب

در تاریکی، همه  ما شبیه یکدیگریم

می دانم اگر قضاوت نادرســتی در مورد کسی 
بکنم،دنیا تمام تالشــش را می کنــد تامرا در 
شرایط او قرار دهد تابه من ثابت کنددر تاریکی، 

همه ما شبیه یکدیگریم.

»تسخیر  شدگان« 
داستایوفسکی 
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