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مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد:

 
رییس اتحادیه چاپخانه ها و لیتوگرافی های اصفهان خبرداد:
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کارشناس حوزه آب:

خطر در اصفهان، بسیار جدی است
یک کارشــناس حوزه آب در گفت و گو با ایسنا ، اظهار کرد: 
منابع آب در کل کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. بحران 
در منابع ســطحی خود را به صورت خشکسالی در تاالب ها 
و رودخانه ها به نمایش می گــذارد و موجب به وجود آمدن 
کانون ریزگردها و فرسایش بادی می شود و هر مسئولی که 
در خصوص این بحران ها تذکر بدهــد واقعیت ها را نمایان 
کرده اســت.لطف ا... ضیایی افزود: در منابع آب زیر زمینی 
در وضعیت بحرانی قرار داریم و ایــن منابع در حال نابودی 
هستند، خشکی چاه ها و قنات ها از مهم ترین اتفاقات پیرامون 
منابع آب زیرزمینی هستند، ســاالنه 1200 کیلومتر کف 
شکنی چاه ها )عمیق کردن چاه( در کشور برای تعقیب آب 
رخ می دهد و این مهم موجب نابودی کمی و کیفی آب های 
زیرزمینی می شود.این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه چاه ها 
در برخی از مناطق کشور به قدری شور شده اند که دیگر قابل 
مصرف نیستند، افزود: فرونشســت زمین که از آن به عنوان 
زلزله خاموش یاد می شــود باید جدی گرفته شــود. تخلیه 
آب های زیرزمینی موجب نشست طبقات فوقانی زمین شده و 
چون این اتفاق نامتقارن رخ می دهد هیچ راهکاری جز متروک 
اعالم کردن شهر فرونشسته و تجهیزات پیرامون آن ندارند.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان کاله قاضی، مهیار، برخوار 
و شهر دامنه نشست کرده اند و حتی برای نشست شهر دامنه 
مدیریت کل بحران استانداری نیز جلسه تشکیل داد، تصریح 
کرد: فرونشســت زمین در اصفهان نیز رخ داده، اما نیازمند 
پایش های مستمر هستیم و باید برای پایش فرونشست زمین 

برنامه جامعی تهیه شود. 
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: خطر در اصفهان بسیار 
جدی است. ضیایی اظهار کرد: رفع معضل آب نیازمند یک 
عزم ملی است. متاسفانه اهدافی که در برنامه ششم در پیش 
گرفته شده است کمکی به بحران نمی کند بلکه موجب تشدید 
آن می شوند. چراکه بحران نشست زمین نه تنها اصفهان، بلکه 
استان های کرمان، فارس، یزد، خراسان، سمنان و همدان را نیز 

درگیر کرده است.

افزایش 240 درصدی 
بازرسی اصناف در اصفهان
3

خبر آخر

مکتب غدیر، مکتب جهاد، مکتب ایمان، مکتب قرآن و اســتمرار 
مکتب همه انبیاست.غدیر صراطی است که رهپویان حقیقت باید 
ازآن عبور کنند و گمشدگان دروادی خوف ، خطر تاریکی و ضاللت، 
راه خود را در آن مقصد به اتمام برسانند . نظامی  که در غدیر به آن 
صورت عام و جلوه رســمی به همگان اعالم شد، نظامی است که 
همواره استمرار داشته و هرگز منقطع نخواهد شد وزمین هیچ گاه 
از شخصی که صاحب ، مدیرو رهبر آن نظام باشد خالی نخواهد ماند.

صفحه غدیر هنوز پایان نیافته است و تا ظهور موفور السرور آخرین 
خورشید از سالله غدیر ادامه دارد و عاشقان غدیر ، منتظر جانفشانی 

دررکاب فرزند غدیر هستند. 
) آیت ا ... صافی گلپایگانی(

غدیر 3 تا روز

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

ضرورت بازگرداندن یارانه انرژي به صنعت

سالروز والدت با سعادت  حضرت امام هادی )ع( مبارک

10

سفارش های دینی عید   ا... اکبر

امام هادی علیه السالم در نگاه 
مقام معظم رهبری

در گفت وگو با کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی مطرح شد:

 زیارت جامعه کبیره
 دوره کامل امام شناسی

ویژه )دین و اندیشه(
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عذرخواهی بی سابقه حسین شریعتمداری از ظریف
حسین شریعتمداری، مدیرمســئول روزنامه کیهان در توضیحی راجع به یادداشت روز 
دوشنبه خود با عنوان »مذاکره کردید یا دیکته نوشتید؟!« بابت حمله به تیم هسته ای و 

وزیر امور خارجه از محمد جواد ظریف عذرخواهی کرد.

بین الملل

ترامپ تهدید شد
ایسنا : فرماندار نیویورک و دادستان کل این ایالت اعالم 
کردند که اگر رییس جمهــوری آمریکا به طرحش برای 
توقف برنامــه کاهش کمک های فدرال بــرای کودکان 
مهاجر در آمریکا ادامه دهد، علیه وی شکایت می کنند. 
ایالت واشنگتن نیز چنین تهدیدی را علیه ترامپ مطرح 
کرده است. به گزارش پایگاه خبری News10، هم اکنون 
 42 »DACA«دولت آمریکا بر اساس برنامه ای موسوم به
هزار نیویورکی بدون مدرک هویت را تحت پوشش دارد 

که این افراد زمانی که کودک بودند، وارد آمریکا شده اند.
این برنامه به چنین افرادی اجــازه می دهد تا در آمریکا 
بمانند و از مزایای در نظر گرفته شــده برایشان استفاده 

کنند.
ترامپ در دوران انتخابات قــول داد تا این برنامه را که در 
دوران باراک اوباما، رییس جمهوری سابق آمریکا اجرایی 

شده بود، متوقف کند.

 عربستان 
لبنانی ها را تهدید کرد

فارس : وزیر مشاور پادشاه عربستان در امور خلیج فارس در 
صفحه توئیتر خود اظهاراتی علیه حزب ا... مطرح و تهدید 
کرد لبنانی ها باید بین ایستادن در کنار حزب ا... یا ایستادن 

علیه این جنبش، یکی را انتخاب کنند.
همزمان بــا آغــاز گســترده ترین مانور ارتــش رژیم 
صهیونیستی طی 20 ســال اخیر و پیروزی مقاومت بر 
تروریست ها در مرز ســوریه و لبنان، عربستان، لبنانی ها 
را تهدید کرد که هر آنچه حزب ا... انجام می دهد تاثیراتی 

حتمی بر لبنان خواهد داشت.

زمان آزمایش موشک جدید 
کره شمالی اعالم شد

آنا : کره شمالی آزمایش موشکی جدید خود را در تاریخ 
9 سپتامبر)18 شهریور(به مناسبت سالگرد تاسیس این 

کشور انجام خواهد داد.
به گزارش آســیا بیزینس دیلی، منابع کره شمالی اعالم 
کرده اند که در حال انتقال موشک بالستیک بین قاره ای 
)ICBM( به سواحل غرب این کشــور برای راه اندازی و 

پرتاب هستند.
به گزارش آسیا بیزینس دیلی، آزمایش موشکی جدید 
کره شمالی در تاریخ 9 سپتامبر)18 شهریور( به مناسبت 

سالگرد تاسیس این کشور انجام خواهد شد.

به گــزارش پایــگاه تحلیلی رصــد، روز دوشــنبه 2٣ مرداد 
9٦ با حکم رهبــری، اعضا و رییس جدید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام برای یک دوره پنج ساله مشخص شدند و آیت ا...

سیدمحمود هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع منصوب شد تا 
بر کرسی قدیمی هاشمی رفسنجانی تکیه بزند. بر اساس قانون، 
رؤسای سه قوه )حســن روحانی، صادق آملی الریجانی و علی 
الریجانی(، فقهای شورای نگهبان )احمد جنتی، سیدمحمود 
هاشمی شــاهرودی، محمد یــزدی، محمد مومــن، مهدی 
شب زنده دار و سیدمحمدرضا مدرسی یزدی(، رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح )سردار محمد باقری(، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی )علی شمخانی( و وزرا و رؤسای کمیسیون مربوط به موضوع 
بحث جلسات مجمع به عنوان اشــخاص حقوقی به عضویت 

مجمع درآمدند.
از طرفی ٣8 چهره سیاسی هم به عنوان اعضای جدید مجمع 
معرفی شدند که در میان آنها سیدابراهیم رییسی، محمدباقر 
قالیباف، محسن مجتهدشبستری، احمد توکلی، سیدمحمد صدر 
و سیدمحمد میرمحمدی برای نخستین بار در مجمع حضور پیدا 
کردند. همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، عباس واعظ طبسی، 
حبیب ا... عسگراوالدی و حسن حبیبی از اعضای فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هستند که با فوتشــان در این دوره از 

فعالیت مجمع حضور ندارند.
 آیت ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی، روحانی ٦9 ساله زاده 

کربال و دارای درجه اجتهاد اســت. او پیش از انقالب به خاطر 
فعالیت هایش علیه رژیم بعث در عراق به زنــدان افتاد و بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی رابط امام خمینی)ره( و آیت ا... صدر شد. 
او که به توصیه امام)ره( در حوزه علمیه قم هم تدریس می کرد 
در سال ٧٣ با حکم رهبر انقالب به عنوان فقیه شورای نگهبان 
برگزیده شد و در سال ٧8 به ریاست قوه قضائیه رسید و 10 سال 
بر این مسند تکیه زد. شاهرودی از سال 80 تاکنون عضو مجمع 
تشخیص بوده و از ســال ٧٧ تاکنون به عنوان نماینده مجلس 

خبرگان رهبری در سه دوره پیاپی انتخاب شده است.
هنوز جلسه مجمع جدید به ریاست شاهرودی برگزار نشده که 
رییس و دبیر مجمع تشخیص برای دیدار با تعدادی از مقامات 
عراقی و برخی از مراجع شــیعه به این کشــور همسایه سفر 
کرده اند. در جریان این سفر، شاهرودی و رضایی با حیدر العبادی 
نخست وزیر عراق، نوری المالکی معاون رییس جمهور، سیدعمار 
حکیم رییس ائتالف ملی و اقشارمختلف مردم کربال و گروه های 

سیاسی و اجتماعی عراقی دیدار و گفت وگو کردند.
رهبر انقالب در بخشــی از حکم انتصاب رییس، دبیر و اعضای 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ضرورت تغییر در ساختار 
و محتوای مجمع اشــاره کرده و نوشــتند: اکنون با آغاز دوره  
جدید این نهاد، به حکم تجربه هــای ارزنده  موجود، تغییراتی 
در ساختار و محتوا ضروری می نماید که عمدتا عبارت است از: 
سامان بخشیدن به مجموعه  سیاســت های کلی و بازنگری در 

عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آنها، سامان بخشیدن به 
مسئله  نظارت بر اجرای سیاست ها، سازوکار الزم برای ارزیابی 
کارآمدی و اثربخشی سیاست ها، ایجاد انسجام کامل در ساختار 
تشکیالتی و مدیریتی و تمرکز برنامه ها بر اساس آیین نامه  مصوب 
و چابک سازی تشکیالت و حذف بخش های موازی و غیرضرور. 

بر همین اساس گویا قرار است شاهد تغییراتی در تشکیالت و 
ساختار مجمع باشیم. 

در همین رابطه محسن مجتهدشبستری از آغاز جلسات رسمی 
مجمع از اوایل مهرماه خبر داد و گفت: رهبر انقالب پنج دستور 
در حکم خود برای مجمع دادند که یکی از آنها چابک ســازی 
و حذف تشــریفات بود؛ بنابراین قرار است بخش های مختلف 
مجمع ازجمله دبیرخانه و مرکز تحقیقات تغییراتی داشته باشد. 
همچنین به دنبال تغییــرات انجام شــده در مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، غالمرضا فروزش 
معاون اجرایی این مرکز، روز یکشنبه 12 شهریور با انتشار نامه ای 

از سمت خود کناره گیری کرد. 
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
ســال ٦8 و بعد از جنگ تحمیلی، با هدف ایجاد عقبه علمی و 
تحقیقاتی برای امور بنیادین توسط آیت ا...هاشمی رفسنجانی 
تاسیس شد. این مرکز در سال ٧٦، به دستور هاشمی رفسنجانی 
به نهاد مجمع منتقل شد و در حیطه وظایف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، از جمله تدوین سیاســت های کالن نظام، ارائه 
مشاوره به مقام معظم رهبری و ارائه راه حل در موضوعات کالن 

کشور، به فعالیت خود ادامه داد. 
رصد مستمر تحقق اسناد باالدســتی )سند چشم انداز 1404، 
سیاست های کلی اصل 44( و سیاست های نظام در همه ابعاد 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تقویت فرهنگ به منظور پیشرفت 
نظام اسالمی، برقراری ارتباط با مراکز علمی معتبر دنیا به ویژه 
جهان اسالم و تبادل دستاوردها، مطالعات و تحقیقات، برقراری 
ارتباط فرهنگی بین کشــورهای جهان اسالم و تقویت و رصد 
مستمر فرهنگ عمومی جامعه و تبیین هویت اسالمی و هویت 
ایرانی از جمله وظایفی است که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام برای خود تعریف کرده است. ضمن 
اینکه انجام تحقیقات راهبردی و بنیادین برای پیشرفت نظام و 
حکومت اسالمی، تولید پشتوانه علمی و پژوهشی جهت تنظیم 
سیاست های کلی و تصمیمات اساسی کشور و نظام اسالمی با 
انجام پژوهش علمی در سه بخش امور بنیادین، امور راهبردی و 
امور کاربردی، نوسازی و بازسازی پایه های تمدن نوین اسالمی 
با ایجاد بنیان های فرهنگ و تمدن اسالمی در کشور و حرکت به 
سوی اوج گیری دوباره تمدن اسالمی و آینده پژوهی و پیش بینی 
آینده با انجام پژوهش های عمیق جهت به دست گرفتن ابتکار 
عمل در همه حوزه های علم و فنــاوری از جمله اهداف کالنی 
به حساب می آید که این مرکز از زمان راه اندازی تاکنون آنها را 
دنبال کرده اســت. به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت 
نظام که جلسات جدید خود را از مهر آغاز خواهد کرد در دوران 
پساهاشمی شاهد تغییراتی خواهد بود که با سال های گذشته این 

نهاد متفاوت تر خواهد بود.

يادداشت

حصرپارلمان

تسنیم : عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس با اشــاره به درخواســت برخــی مقامات 
آمریکایی برای بازدیــد از مراکز نظامــی ایران، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران از بنیه دفاعی خود به طور مطلق 
حراست کرده و خواهد کرد و به هیچ کشوری نیز اجازه 
نخواهد داد به اطالعات نظامی کشور دسترسی داشته 
باشد. وی با بیان اینکه، هیچ کشوری به کشور دیگر اجازه 
بازدید از مراکز نظامــی را نمی دهد، تصریح کرد: امکان 
نظامی ایران جزو خطوط قرمز محسوب می شود و مقامات 
ایرانی نیز بارها اعالم کرده اند که به هیچ نهاد یا کشوری 
اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهد؛ آمریکایی ها باید 
بدانند که برجام هیچ ارتباطی بــه امور دفاعی و نظامی 
ایران ندارد و جمهوری اســالمی ایران این حق را برای 
خود قطعی و مســلم می داند که از امکان نظامی خود با 

قدرت تمام حراست کند.
بروجردی با بیان اینکه»بازدیــد از مراکز نظامی ایران 
غیرممکن و ممنوع است« تاکید کرد: امکان نظامی ایران 
در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است 
و فرماندهان نیروهای مسلح نیز بارها اعالم کرده اند که 

بازدید از امکان نظامی برای بیگانگان ممنوع است.

به گزارش ایلنا، نوبخت درباره ادبیات دستگاه قضا درباره 
مشکل حصر گفت: این موضوع یک حکم قضائی نیست 
بلکه این موضوع در شورایعالی امنیت ملی است و این 
مشکل در دولت قبلی به وجود آمده است نه در دولت 
فعلی. اجازه بدهیم این موضوع در آرامش مطرح و حل 
شود و سخنگوی شــورایعالی امنیت ملی در این باره 

اظهار نظر کند.
وی تاکید کرد: برادر محترم ما آقای اژه ای می دانند با 
پرونده ها چگونه برخورد کنند. هم امنیت برای ما مهم 
است و هم جایگاه رهبری در نظام ارجحیت دارد ، منافع 
ملی ما به هم گره خورده است. مواضع رییس جمهور در 
مسئله حصر صریح و شفاف است و قاطعانه در شورای 
امنیت ملی از دبیر شــورا تقاضا کرد که در این مسئله 

اطالع رسانی کند.
 وی افزود: رییس جمهوری در جلســات شــورایعالی

 امنیت ملی مواضع صریح، شــفاف و دقیقی داشتند، 
اما اجازه دهید دبیر شورایعالی امنیت ملی در این باره 
اظهارنظر کند چون من ســخنگوی شورایعالی نیستم 
و نمی دانم تا چه حــد می توانم موضوعات جلســه را 

بیان کنم.

ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بازدید از مراکز نظامی ایران 
غیرممکن و ممنوع است

پاسخ نوبخت به سخنگوی قوه قضائیه:

اجازه بدهیم شورایعالی امنیت 
ملی درباره حصر اظهارنظر کند

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد:

 سفر دو هیئت عربستانی 
به ایران

شهردار تهران: 

حضور شهردار در هیئت دولت 
به کارهای تهران کمک می کند

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر، 
هدف و زمان هیئت عربســتانی اظهار داشت: این سفر از 
مدت ها پیش بین دو کشور مطرح بود و قرار شد دو هیئت 
از ایران به عربستان و نیز دو هیئت از عربستان به ایران سفر 
کنند. قاسمی افزود: هدف اصلی سفر هیئت عربستانی 
بازدید از اماکن دیپلماتیک است و یک ماه پیش، هیئت 

عربستانی روادید خود را دریافت کردند. 
 وی اظهار کرد: تاریخ دقیقی مشــخص نیست ولی تصو

ر می کنیم بعد از ایام حج این سفر انجام شود.
قاسمی درباره حضور مشاور رییس جمهوری فرانسه در 
تهران اضافه کرد: ما در چارچوب رایزنی های سیاســی- 
اقتصادی و سایر زمینه های مشــترک ، با دولت فرانسه 

رایزنی داریم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه  همچنین درباره حضور 
نماینده ویژه رییس جمهوری روســیه در تهران گفت: 
ما در بحث آســتانه و سایر مســائل منطقه ای با روسیه 
دائم در تماس هســتیم و به طور مکــرر هیئت های ما و 
هیئت های روسیه با یکدیگر دیدار می کنند و مسائل و 
 تحوالت منطقه را به طور مرتب مورد رایزنی و تبادل نظر

 قرار می دهند.

ایسنا : محمدعلی نجفی در مورد تغییرات در شهرداری 
تهران اظهار کرد: مســئله جابه جایــی مدیران امری 
طبیعی اســت؛ به خصوص زمانی کــه مدیری تغییر 
می کند این شــرایط به وجود می آید که برای پیشبرد 

برنامه های خودش افرادی را جابه جا کند.
شهردار تهران در مورد قسم خوردنش به عنوان شهردار 
عنوان کرد:کاری که شورای شهر انجام داد به نظر من 
ابتکار خوبی بود زیرا وقتی یک نفر به قرآن قســم یاد 
می کند در طول دوران خدمت این مســئله دائما ذهن 

او را فرا می گیرد.
وی در مورد دعوت شــدنش به جلسات هیئت دولت، 
گفـت: به هیئت دولت دعوت شدم و از حسن نظر رییس 
جمهور تشــکر می کنم. با توجه به اینکه از قبل برنامه 
ریزی هایی صورت گرفته بود موفق به حضور در جلسه 
هیئت دولت نشــدم، اما قطعا از جلسه آینده در هیئت 

دولت حضور خواهم داشت.
شــهردار تهران اضافه کرد: وقتی شــهردار تهران در 
جریان سیاست ها و آخرین تصمیمات دولت باشد این 
موضوع می تواند به کارهای شهرداری کمک مناسبی 

بدهد.

فارس: کشورهای عضو گروه »بریکس« حمایت قاطعانه خود را از برجام 
اعالم کردند و از همه طرفین خواستند به تعهدات خود عمل کنند. گروه 
بریکس در بیانیه خود، گفته است »ما قاطعانه از برنامه جامع اقدام مشترک 
در موضوع هسته ای ایران حمایت می کنیم و از همه طرفین می خواهیم 
کامال به تعهدات خود پایبند باشــند و به طول کامل و موثر برجام را اجرا 
کنند تا ثبات و صلح بین المللی در جهان ایجاد شود.«به نوشته فایننشال 
اکسپرس، کشورهای تشــکیل دهنده گروه بریکس برای صلح و ثبات در 
خاورمیانه، متعهد شدند نقش بیشــتری را برای حل بحران فلسطین و 
اسراییل ایفا کنند.  گروه بریکس همچنین خواستار اصالحات در سازمان 
ملل و اقدامات سرسختانه تر علیه گروه های تروریستی شد.اجالس بریکس 
آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم و تاکید کرد که مسئله شبه جزیره باید 
از طریق گفت وگو حل و فصل شود. بریکس نام گروه قدرت های اقتصادی 

نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی  است. 

حمایت پنج اقتصاد  
نوظهور جهان  از برجام

میزان: پایگاه »فارن پالیســی« در مطلبی درباره تحوالت سوریه یکی از 
مشکل زاترین تحوالت اخیر در جنگ سوریه برای آمریکا را ازسرگیری روابط 

ترکیه با روسیه و ایران و همکاری این سه کشور در بحران سوریه دانست.
فارن پالیسی با اشاره به دشمنی  های چند صد ساله ترکیه با روسیه و همچنین 
رابطه همراه با سوء ظن و احتیاط    آمیز با ایران در خصوص همکاری نزدیک 
اخیر این سه  کشور نوشت: همکاری  ایران و روسیه و ترکیه بیشتر ناشی از 
درک این سه کشور از ضعف کنونی آمریکا در منطقه است تا براساس منافعی 
مشترک . فارن پالیبسی در خصوص ضعف راهبرد سیاسی در سوریه نوشت: 
اگرچه دولت ترامپ در مقایســه با دولت اوباما تاکنون در تحوالت سوریه 
فعال تر بوده  است اما نیروهای ُکرد، سوریه را با انواع سالح های سبک و سنگین 
تجهیز کرده و همچنین پایگاه هوایی سوریه را هدف حمله موشکی قرار داده 
اما همچنان به هیچ وجه روشن نیست که واشنگتن عالقه ای به درگیرشدن 

فعاالنه چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت در سوریه داشته باشد یا نه.

همکاری ایران، روسیه و 
ترکیه نتیجه ضعف آمریکا

يادداشت

سوگندی برای یک شهر
محمد علی نجفی، شهردار تهران با حضور در پنجمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر تهران برای مدیریت شهر تهران سوگند یاد 
کرد. این برای اولین بار در مدیریت شــهری است که شهردار پس 
از دریافت حکمش از وزارت کشــور در صحن علنی شورای شهر 

تهران،ری و تجریش سوگند خورد.

تجمع بازنشستگان ارتش مقابل 
ساختمان ریاست جمهور

ایسنا : جمعی از بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی ایران مقابل 
ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

این تجمع کنندگان درخواســت هایی از جمله تسریع در اصالح و 
دائمی شدن قانون خدمات مدیریتی کشــوری و ارتقای وضعیت 

معیشتی خود دارند.

ظريف: 

 کمتر از ۲۰ درصد سفرهای من
 به اروپا بوده است

وزیر امــور خارجه در پاســخ به برخی شــبهات مبنــی برعالقه 
دیپلماسی کشــور به گســترش روابط با اروپا گفت:کمتر از 20 
 درصد ســفرهای بنده در دولت یازدهم به قــاره اروپا اختصاص 

داشته است.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف روز ســه شــنبه در حاشــیه 
پانزدهمین دوره اجالس سالیانه و جشــنواره برترین های پارک 
فناوری پردیس که با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهــور و جمعی از اعضــای هیئت امنــا و مدیران عامل 
واحدهای فناوری عضو پارک فناوری پردیس همراه بود، در جمع 
خبرنگاران افزود: حدود ۵۵ درصد از ســفرهای خارجی بنده به 

کشورهای همسایه و آسیایی اختصاص داشته است.

 رایزنی موگرینی و آمانو 
درباره برجام

 مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و مدیــرکل آژانس
  بین المللی انرژی اتمی با یکدیگر دیدار و در خصوص برجام رایزنی 

کردند.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با یوکیا 
آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام 

گفت وگو کردند.
منابع خبری اعالم کردند که عالوه بر گفت وگو در خصوص توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+۵ طرفین درباره آزمایش بمب هیدروژنی 

کره شمالی نیز به رایزنی پرداختند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در هشــتمین گزارش خود 

پایبندی ایران به توافق هسته ای وین را اعالم کرده است.
همچنین مقامات آژانس در واکنش به فشارهای مقامات آمریکایی 
و ادعاهای نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد درباره 
ضرورت بازرسی آژانس از سایت های نظامی ایران اعالم کردند که

ضرورتی برای بازدید از مراکز نظامی ایران وجود نداشته و آژانس 
چنین کاری را صرفا جهت ارسال یک پیام سیاسی نخواهد کرد.

يک روزنامه عربی فرامنطقه ای اعالم کرد:

عربستان حمله رسانه ای به ایران را 
ممنوع کرد

یک روزنامه  عربی فرامنطقــه ای اعالم کرد که دیوان پادشــاهی 
عربستان روزنامه ها و تلویزیون های داخلی و خارجی خود را از انتشار 

اخبار علیه ایران ممنوع کرد.
به گزارش ایســنا، روزنامه رای الیوم چاپ لندن به نقل از مقامات 
عالی رتبه  ســعودی اعالم کرد که دیوان پادشــاهی عربستان طی 
حکمی روزنامه ها و تلویزیون های داخلی و خارجی خود را از انتشار 

اخباری علیه جمهوری اسالمی ایران یا مذهب شیعه ممنوع کرد.
این روزنامه در ادامه نوشت: منابع عالی رتبه  سعودی اعالم کردند که 
این ممنوعیت، نویسندگان، رسانه ها و شبکه های اجتماعی سعودی 

را شامل می شود.
بر اساس این گزارش، این امر در جهت سیاست نزدیک شدن روابط 
دو کشور ایران و عربستان، موفقیت آمیز بودن حج امسال و پایبندی 
حجاج ایرانی به توافقات و تفاهمات دو کشور در جهت انجام مناسک 

حج به وجود آمده است.

 بحران قطر
هدیه ای آسمانی برای ایران

جام نیوز : شبکه بی بی ســی در تحلیل پیرامون بحران قطر، آن را 
هدیه ای از آسمان برای ایران دانست، آن هم در شرایطی که ائتالفی 
علیه ایران با حضور دونالد ترامــپ، رییس جمهور آمریکا در ریاض 

شکل گرفت و تنش میان ایران و عربستان در اوج بود.
طالل عتریسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه لبنان در این زمینه 
گفت: »بحران قطر نشان داد که رویارویی عربستان با ایران، رویارویی 
سیاسی اســت و نه مذهبی ... این بحران به سود ایران است چرا که 
اتحاد خلیجی ها از بین رفته و قطر روز به روز از ســعودی ها دورتر 
می شود.«به اعتقاد کارشناسان بی بی سی، بحران قطر، فتح بابی شد 
به سود ایران و به زیان عربستان تا جایی که احتمال دارد عربستان 
دستش را به سوی ایران دراز کند و تنش را کاهش دهد؛ البته بعید 
نیست قطر به سوی عربستان برگردد و به ائتالف علیه ایران بپیوندد.

عکس روز

مصلحتی که ريیس تشخیص آن همچنان  يک هاشمی است؛

تغییرات »پسا هاشمی« در مجمع تشخیص

يکشنبه ١٩ دی ٩٥ که اکبر هاشمی رفسنجانی، ريیس ٨2 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت. ماموريت 
پنج ساله اعضای مجمع در پايان همان سال به پايان می رسید و طبق قانون بايد در اسفند ٩٥ اعضا و ريیس جديد 

مجمع مشخص می شدند.

کافه سیاست

دیدگاهسیاست خارجه
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صنعت

نمایشگاه

۳۱۰ هزار نفر در شش هفته اول وام ازدواج گرفتند
با اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مردادماه سال جاری تا پایان هفته 

ششم، به بیش از ۳۱۰ هزار نفر از متقاضیان، وام تعلق گرفت.

با حضور ۱۳۰ شرکت داخلی و خارجی؛

برگزاری اولین نمایشگاه 
تکنولوژی سرامیک دراصفهان 

 اولین نمایشــگاه بین المللــی تکنولوژی ســرامیک 
)CeramTech ۲۰۱۷( با برند »سرامتک« از امروز تا 
۱۸ شهریور ماه با حضور ۱۳۰ شرکت داخلی و خارجی در 
محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان گشایش می یابد.
این نمایشــگاه در اولیــن دوره برگزاری خــود میزبان 
شرکت هایی از استان های اصفهان، یزد، تهران، قزوین، 
خراسان رضوی، ســمنان و کرمان و نمایندگی فروش 
محصوالت کشورهای ایتالیا، اسپانیا، چین، انگلستان، 
ترکیه و آلمان در فضایی به مســاحت ۸۰۰۰ مترمربع 

خواهد بود.
مشــارکت کننــدگان ایــن نمایشــگاه همگــی از 
تامین کنندگان مواد اولیه و مواد معدنی، تولیدکنندگان 
ماشــین آالت خــط تولیــد، تولیدکننــدگان لعاب، 
دســتگاه های چاپ دیجیتال، شــرکت های طراحی، 
شرکت های مشــاور و خدمات مهندسی، شرکت های 
ارایه دهنده خدمات اتوماســیون صنعتی، شرکت های 
پخت سوم و شرکت های تولید نســوز هستند که برای 
اولین بار در فضایی کامال تخصصــی و ویژه، مواد اولیه و 
تکنولوژی های روز صنعت سرامیک و شاخه کاری خود 

را به نمایش می گذارند.  
گفتنی است؛ این نمایشگاه همزمان با چهارمین کنگره 
سراســری صنعت کاشی، ســرامیک و چاپ دیجیتال 

برگزار می شود. 
میزبانی این کنگره که از امروز تا ۱۸ شهریور ماه در محل 
سالن همایش های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد، برای 
اولین بار به اصفهان رسیده و از طریق رایزنی های انجام 

شده با نمایشگاه اصفهان همزمان شده است.  

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اســالمی گفت: براساس برنامه 
ششــم، مجوز ایجاد ناحیه های صنعتی در روســتاها باید ۱۵ روزه صادر 
شود که اقدام بسیار خوبی برای حمایت از اشتغال در روستاها خواهد بود.

اکبر ترکی درباره مشکالت اشتغال در شهرستان ها که سبب روند رو به رشد 
مهاجرت به شهرها شده است، اظهار داشت: در این زمینه مجلس اقدامات 
خوبی را در برنامه ششم درنظر گرفت تا به ایجاد اشتغال در روستاها کمک 
کند.وی با اشاره به الیحه دولت در زمینه اشتغال زایی گفت: براساس آن 
مقرر شده حدود ۱/۵میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود، 
معادل آن را بانک ها باید با ســود 4 درصد در اختیار متقاضیان گذاشته و 
این منابع در اشتغال روستایی به کار گرفته شود.این مسئول خاطرنشان 
کرد: این تصمیم طی هفته های آینده ابالغ خواهد شــد و امیدواریم که 
بتواند تحول خوبی را در بخش اشتغال وکارآفرینی در روستاها ایجاد کند.

صدور ۱۵ روزه مجوز ایجاد 
 ناحیه های صنعتی

 در روستاها 

سکه تمام بهار آزادی
12،410،000 ریال)طرح جدید(

6،690،000 ریالنیم سکه

۳,۸60,000 ریالربع سکه

2,۵40,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۵۵،۳70 ریالیک گرم طالی 1۸ عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

استاندار اصفهان گفت: روابط ایران و اصفهان با آفریقا صمیمانه، دوستانه 
و رو به پیشرفت است و باید از ظرفیت های فراوان سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی برای گسترش و تحکیم مناسبات استفاده کرد.
»بالکا ام بته« رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی و همراهان در 
بدو ورود به اصفهان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی مورد استقبال 
استاندار اصفهان قرار گرفتند.اســتاندار اصفهان در مراسم استقبال از 
رییس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی اظهار داشــت: روابط ایران 
و اصفهان با آفریقا صمیمانه، دوســتانه و رو به پیشــرفت است و باید از 
ظرفیت های فراوان سیاســی، اقتصادی و فرهنگی برای گســترش و 
تحکیم مناسبات استفاده کرد.رسول زرگرپور با اشاره به جایگاه فرهنگی، 
تاریخی و توانمندی های اقتصادی این استان، سفر خانم »بالکا ام بته« به 

کشورمان را در تحکیم روابط بین دو کشور مهم و موثر خواند.

استفاده از ظرفیت های 
استان برای گسترش 
روابط ایران و آفریقا

نیروگاه خورشیدی با ظرفیت۱۰ کیلو وات با هزینه ای بیش 
از ۷۱۰ میلیون ریال در شرکت گاز استان اصفهان احداث و 
با حضور مدیرعامل برق منطقه ای، مدیرعامل شرکت توزیع 
 برق شهرستان اصفهان و مدیرعامل شــرکت گاز استان به 

بهره برداری رسید.
این نیروگاه  با تــوان تجمعی پنل حــدود ۲۸۵وات دارای 
 ۳۵ پنل خورشــیدی با ابعــاد هر پنــل ۱64۰در۱۰۰۰در
4۰ میلی متر با وزن ۱۷ کیلوگرم تشکیل شده که در مساحتی 

بالغ بر ۱۵۰متر مربع نصب شده است.
این نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت برق تولیدی ساالنه ۲۰ 
هزار کیلووات با یک خط اختصاصی به شبکه سراسری برق 
شهرستان متصل شــده و طی قراردادی ۲۰ ساله با شرکت 
توزیع برق شهرستان هر کیلووات بالغ بر 9۷۷۰ ریال به این 

شرکت فروخته می شود.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا تاکید بر 
مسئولیت های اجتماعی این شــرکت و توجه خاص آن به 
صیانت از محیط زیست و استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
گفت: وجود ســاالنه بیش از ۳۳۰ روز آفتابی در اصفهان با 
متوسط 6 ساعت در روز، کارشناســان این شرکت را برآن 
داشت تا برای بهره برداری حداکثری  از این انرژی خدادادی 

برنامه ریزی و اقدام کنند.
سید مصطفی علوی بیان کرد: با استفاده از این تکنولوژی و 

اقدام زیســت محیطی، از مصرف ساالنه بیش از ۵ هزار لیتر 
سوخت های فســیلی و انتشــار ۱۳۰۰ تن کربن جلوگیری 

می شود.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه های کالن ایران استفاده بهینه 
از منابع و ارتقای میزان بهره برداری از منابع متنوع انرژی های 
تجدیدپذیر برای تامین بخشی از نیاز روزافزون انرژی کشور 
به شمار می رود، افزود: کشور ایران از لحاظ برخورداری منابع 
مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب 
می شود و عالوه بر وجود منابع گسترده سوخت های فسیلی 
نظیر نفت و گاز، دارای قابلیت فــراوان از لحاظ انرژی های 
تجدیدپذیر از جمله باد، خورشــید، زیســت توده و زمین 

گرمایی است.

مدیر دفتر برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: مدیریت یکپارچه منابــع آب حوضه زاینده رود و 
اجرای طرح های تعادل بخشی از جمله راه های موثر در 

خروج از بحران آب در این حوضه است.
 بابک ابراهیمی با اشــاره به اینکه اگر تمام دستگاه های 
اجرایی در حوضه زاینده رود دست در دست هم و همسو 
حرکت نکنند وضعیت آب حوضه بحرانی تر می شــود، 
اظهار داشت: با این حال وزارت نیرو تمام تالش خود را 
برای زنده نگه داشتن زاینده رود کرده و به اصفهان بدون 

زاینده رود نمی اندیشد.
وی تاکید کرد: تمام تالش وزارتخانه در مســیر احیای 
رودخانه زاینده رود بوده و موافق اجرای طرح های غیر 
واقع بینانه مبتنی بر قبول بستر خشک رودخانه نیست و 
از نظر شرکت آب منطقه ای اصفهان رودخانه زاینده رود 

همچنان زنده و پویا خواهد ماند.
مدیر دفتر برنامه ریزی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
تصریح کــرد: نگاهی به آمــار ثبت شــده در رودخانه 
زاینده رود نشــان می دهد کــه در دوره های مختلف و 
حتی در دهه چهل و قبل از احداث ســد زاینده رود نیز 
تاالب، خشکی های شــدیدی رو تحمل کرده که نشان 
 از ســازگاری باالی اکوسیســتم تاالب با خشکســالی 

دارد.

وی با بیــان اینکه وضعیت ســال های اخیــر رودخانه 
به شــدت متاثر از توســعه مصــارف در حوضــه بوده، 
افــزود: ضروری اســت تا جلــوی هر گونــه بارگذاری 
 جدید بــر منابــع آبــی حوضــه زاینــده رود گرفته

 شود.
ابراهیمی با تاکید بر عدم اعمال مدیریت یکپارچه منابع 
آب و توسعه مصارف در باال دست حوضه سد زاینده رود 
در ۱۵ سال گذشته، گفت: متاسفانه پایین دست حوضه 
 با کمبود جدی آب مواجه شــده که نتیجه آن افزایش
 بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و به دنبال آن کاهش 
سطح آب زیرزمینی، نشســت زمین و تشدید خشکی 

رودخانه زاینده رود بوده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد:

جلوگیری از بارگذاری جدید بر منابع آبی حوضه زاینده رود

انرژی

با هزینه ای بالغ بر 7۱۰ میلیون در شرکت گاز صورت گرفت؛

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی در اصفهان 

خبر

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 ضرورت بازگرداندن یارانه انرژي
 به صنعت

مدیر عامل فوالد مبارکه گفت: دولت مي توانــد با اجراي طرح هایي 
همچون ایجاد مشوق های صادراتی، معاف کردن سود عملکرد شرکت ها 
از مالیات و واقعی کردن نرخ ارز جهت جلوگیری از واردات کاالی قاچاق، 
به رونق بخش صنعت کمک کند. بهرام سبحانی اظهار کرد: برنامه دولت 
در بخش تولید و صنعت این است که بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه 
شود و تصدی گری و بنگاه داری از خود دولت منفک شود و به سمت 
سیاست گذاری برود. وی به یارانه انرژی که یکی دیگر از نیازهای مغفول 
مانده بخش صنعت و معدن است اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که 
صنعت فوالد مصرف کننده بزرگ انرژی، چه در زمینه انرژی برق و چه 
انرژی گاز است؛ برگرداندن یارانه انرژی به بخش صنعت کمک شایانی 
می  کند و کمترین کمکی که دولت دوازدهم می تواند به صنعت بکند، 
تخصیص سهم یارانه تولید به صنعت است که در قانون هم پیش بینی 
شده است.وی ادامه داد: موضوع دیگری که ضرورت انجام آن احساس 
می شود، تعیین وضعیت طرح های دولتی نیمه کاره است و باید برای 
سامان دهی آنها به صورت جدی برنامه ریزی شود.سبحانی خاطرنشان 
کرد: دولت می تواند طرح های نیمه تمامی که در بهره برداری از آنها با 
مشکل مواجه شده اســت را به بخش خصوصی واگذار کند و شرایط 
واگذاری را تسهیل کند تا برای بخش خصوصی نیز انگیزه ایجاد شود و 

در نهایت رونق اشتغال که مورد نظر دولت است نیز محقق شود.

بازار

 قیمت انواع 
جی پی اس دستی

Garmin MAP 64S گارمین

 10,7۸0,000
ریال

 11,۵00,000
ریال

Garmin eTrex 30x گارمین

 7,990,000
ریال

 ۸,۵00,000
ریال

Garmin Montana 650 گارمین

 19,۵00,000
ریال

 22,000,000
ریال

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان تاکید کرد: 
بازرسان اصناف هیچ گونه مماشاتی در برخورد با قاچاق کاال و 
قاچاقیان کاال ندارند.جواد محمدی فشارکی با اشاره به میزان 
بازرسی های بازرسان مدیریت بازرسی اصناف استان اصفهان 
اظهار کرد: میزان بازرسی های پنج ماهه ابتدایی سال 96 نسبت 

به مدت مشابه سال گذشــته ۲4۰ درصد رشد داشته است.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان اصفهان بابیان اینکه 
رشد تشکیل پرونده ها 9۵ درصد در این مدت افزایش داشته 
اســت، گفت: ارزش ریالی پرونده های تشــکیل  شده هم ۸۵ 
درصد افزایش داشته اســت.وی با اشاره به اینکه در پنج  ماهه 

نخست سال جاری با انجام یک هزار و ۳4۱ بازرسی از اصناف، 
۱46 پرونده تخلف تشکیل  شده است، اظهار کرد: ارزش ریالی 
مکشوفات کاالی قاچاق در این مدت 6۲ میلیارد و ۷۷ میلیون و 
۲۲9 هزار و ۱۰۰ ریال بوده است.محمدی فشارکی تاکید کرد: 
بازرسان اصناف هیچ  گونه مماشاتی در برخورد با قاچاق کاال و 
قاچاقیان کاال ندارند.وی با اشاره به آخرین پرونده مکشوفات 
کاالی قاچاق توسط بازرسان اصناف اســتان اصفهان، گفت: 
۱۱ شهریورماه توسط بازرسان این مدیریت از یک واحد صنفی 

تخلیه بار در اصفهان تعداد ۲۰4 دســتگاه موتور جاروبرقی و 
دو هزار و 4۰۰ عدد المپ ال ای دی خارجی مظنون به قاچاق  
در مجموع به ارزش 64۸ میلیون ریال کشــف، جمع آوری و 
به منظور انجام ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح 
شد. فشارکی گفت: با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و 
تمامی اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق استان اصفهان ۱4۰ 
تن انواع کاالی قاچاق با ارزش ریالی ۷۵ میلیارد دیال معدوم و 

به آتش کشیده شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد:

افزایش 24۰ درصدی بازرسی اصناف در اصفهان

فاطمه کاویانی اگر به شـهریور مـاه چند سـال قبل 
سفری داشـته باشـیم با قدم زدن در 
کوچه هـا از هر خانـه بوی مطبـوع پخـت رب ، مربـا، نان و 
تفت دادن سـبزی و درسـت کـردن ترشـی بـرای روزهای 
سـرد زمسـتان به مشـام می رسـد . حرکتـی که شـاید در 
وهله اول تنها یک حرکت سـنتی و سـاده به حسـاب بیاید 
اما ریشـه در اقتصاد خانواده ها داشـت. بانـوان و مادران در 
خانـه با یک سـری از ایـن فعالیت هـای به ظاهـر کوچک و 
سـاده گامـی مهـم در اقتصـاد خانـواده برمـی داشـتند که 
شـاید بتـوان آن را الگوی اقتصـاد مقاومتـی در ایـن روزها 

عنوان کرد.
اقتصاد مقاومتی شـاید در نـگاه اول بیشـتر فعالیت کردن، 
افزایـش سـود مالـی ، بهـره وری بـاال و اسـتفاده کمتـر از 
محصوالت غیـر بومی را در اذهـان تداعی کنـد، اما واقعیت 
فراتـر و دارای ابعاد وسـیعی اسـت اینکه  اقتصـاد مقاومتی 
چیـزی غیـر از مسـئله تولیـد، عرضـه، خریـد و نگهـداری 
محصـوالت بومـی نیسـت.اقتصاد مقاومتـی در یـک کالم 
یعنـی اینکـه مولـد و تولیـد کننـده باشـیم حتـی درحـد 
کاشـت محصولی در باغچه یـا در گلدانی کنـار بالکن منزل 

ویا تهیـه مایحتـاج اعضـای خانـواده بـا کمتریـن امکانات 
موجـود.

در این میـان بحث نقش آفرینـی زنان در اقتصـاد مقاومتی 
نقش بی بدیلی اسـت. زنـان در رابطه با مدیریـت درآمدها، 
هزینـه کردهـا، مدیریـت و هماهنگـی بـا نحـوه توزیـع و 
تعمیـم سـبد خانـوار، مهـم تـر از همـه فرهنـگ اسـتفاده 
از امکانـات موجـود، خریـد و همچنین بـاال رفتـن تقاضا و 
آسـتانه رضایت مندی در رابطه بـا تعمیم مایحتـاج خانوار 
و نحـوه رویکـرد اجتماعـی بـه اقتصاد، نقـش بـی بدیلی را 

ایفـا مـی کنند. 
دور از واقعیـت نیسـت اگـر بگوییـم ایـن نقش در گذشـته 
توسـط بانوان به نحو اصولی تری پیگیری می شـد؛ نقشـی 
که ایـن روزها بیشـتر در قالـب اشـتغال بانوان در خـارج از 

خانه تجلـی یافته اسـت.
اگـر به سـال هـای نـه چنـدان دور توجهی داشـته باشـیم 
می فهمیـم که زنـان مـا تولیدکننـده بـوده اند. بخشـی از 
چرخه اقتصادی خانواده ما توسـط زنان خانـواده چرخانده 
می شـد. برای نمونه تولیـدات صنایع دسـتی، قالی بافی ها، 
فرش بافی ها، انـواع کارهـای بافتنی، صنایع دسـتی تولید 

شـده، همچنیـن تامیـن بسـیاری از مایحتـاج خوراکـی با 
قیمـت ارزان تر و پیوسـت آن بهداشـت و سـالمت بیشـتر 
در محیط خانـواده، سـفره آرایی هـا، خانه آرایی هـا همه و 

همـه به دسـت زنـان ما سـپرده شـده بود.
 به هر حـال زنان در گذشـته بیشـتر تولیدکننده بـوده اند؛ 
هرچنـد در خانواده بیشـتر نـگاه مصـرف کنندگی بـه این 
قشـر غالب بود. بـا این وجـود بایـد قبول کـرد مـادران که 
قطب تولیـد محصـوالت خانگی بـوده انـد نتوانسـتند این 
فرهنـگ را در میـان اعضـای خانـواده رشـد دهند تا نسـل 
به نسـل رشـد تولید، فعالیـت و تولیـدات خانگی را شـاهد 
باشـیم و یا شـاید تاثیر زندگی صنعتی مانع جـدی در برابر 
رشـد این موضوع شـده کـه در حـال حاضر شـاهد اشـاعه 
امـر مصـرف کنندگی و سـوق پیـدا کـردن زنان به سـمت 
مشـاغل خـارج از خانـه و اسـتفاده از محصـوالت آمـاده و 

نیمـه آمـاده شـده اند.
مـادران حـال حاضـر تنهـا مـادران ۵۰ سـاله و یا 6۰ سـاله 
گذشـته نیسـتند، مـادر جـوان مـا شـاید آمـوزش الزم را 
ندیده انـد و در کارگاه هـای اسـتفاده بهینـه از محصـوالت و 
تولیـدات شـرکت نکـرده اند تـا بـا سـبک زندگی بـه روش 

اقتصـاد مقاومتـی آشـنا 
شـوند. مـا در حـال حاضـر 
اقتصـاد  دربـاره  تنهـا 
مـی  شـعار  مقاومتـی 
دهیـم و آمـوزش عمـال در 
کار نیسـت. اصـال اقتصـاد 
مقاومتـی بـرای خانـواده هـا 
تعریـف نمی شـود!در سـطح 
شـهر پایگاه ها و رسـانه های 
خـوب بـرای نحـوه آمـوزش 
و تبلیغـات صحیـح دربـاره 
رسـیدن بـه ایـن اهـداف 
عالیـه و بـه دسـت آوردن 
راندمان خوب جهـت اقتصاد 
مقاومتی را نداریـم و روی آن 
سـرمایه گـذاری نکـرده ایم. 
مـا  مـادران  و  زنـان 
راسـتای  در  ننـد  می توا

اقتصـاد مقاومتـی در گام نخسـت با ایجـاد یک خـط قرمز 
و ورود ممنوع نسـبت به کاالهـای خارجی و تولیـدات غیر 
بومـی اسـتفاده از محصـوالت مشـابه آن حتـی بـا کیفیت 

متوسـط تـر را در دسـتور کار خـود قـرار دهیـم . 

وقتی اقتصاد مقاومتی در خانه های امروزی رنگ می بازد؛

خانواده های  مصرف گرا

اقتصاد مقاومتی 
در یک کالم 

یعنی اینکه مولد 
و تولید کننده 

باشیم حتی درحد 
کاشت محصولی 

در باغچه یا در 
گلدانی کنار بالکن 

منزل
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برگزاری اختتامیه جشنواره ادبی »رقص سقوط«
آیین اختتامیه جشنواره ادبی »رقص سقوط« با موضوع هجو آل سعود از سوی مدیریت ویژه 
برنامه های شهری سازمان فرهنگی تفریحی ۱۶ و ۱۷ شــهریورماه ساعت ۲۰ در تاالر ادب 

برگزار می شود.

اخبار

 معرفی10 فیلم نامه پذیرفته شده
 در فراخوان فیلم نامه سبک زندگی 

به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، پس از 
اعالم فراخوان فیلم نامه های کوتاه سبک زندگی و پایان مهلت 
ارسال آثار در مجموع از میان فیلم نامه های رسیده با موضوع 
کوتاه فیلم  تولید  جهت  فیلم نامه  تعداد۱۰  زندگی   سبک 

 اعالم شد.
اسامی این فیلم نامه ها و فیلم نامه نویسان به شرح زیر است.

فیلم نامه »مادر عروسک« نوشته ابوذر مسایلی، فیلم نامه »یک 
گوشه پر نور« نوشته مجتبی اسپنانی، فیلم نامه »سال نو مبارک« 
نوشته روزبه شعرا، فیلم نامه »تهوع« نوشته بهروز یزدانی، فیلم نامه 
»من خودم و او« نوشته امین قشقاییان، فیلم نامه »مادر« نوشته 
خانجانی،  مرتضی  نوشته  فیلم نامه»پس لرزه«  زیورحجتی، 
فیلم نامه»سید« نوشته مسعود اسماعیلی )کارگردان یاشا دولت 
خواه(، فیلم نامه »مسیر« نوشته آناهیتا معظم )کارگردان حامد 

امیری(، فیلم نامه »دور اول« نوشته مهران شفیعی نیا.

خبر

»راز بند« در فرشچیان 
»نوستالژی« می خواند

آموزشگاه آزاد موسیقی رازک اقدام به برگزاری کنسرت 
گروه »راز بند« در فرشچیان کرده است. نام این اجرای 
صحنه ای »نوستالژی« است و داوود رازانی سرپرستی 
ارکستر آن را بر عهده دارد. در این کنسرت سید مهرداد 
میر سعیدی، علی باالیی و پژمان مقدم به عنوان 
خواننده حضور دارند و تنظیم آهنگ بر عهده مهدی 
نصوحی و داوود رازانی است. همچنین حمید رضایت 
به عنوان نوازنده فلوت، کسری جدید زاده ساکسفون 
آلتو، احمد محمدیان ساکسفون وکالرینت، همایون 
مسائلی ساکسفون تنور، حسین کیانی و داوود رازانی 
ترومپت، مهدی نصوحی ترومبون و کیبورد، مجید 
صالحه پیانو و کیبورد، فاضل نعمت اللهی درامز، امید 
مختاری پرکاشن، مهران ربیعی گیتار بیس و امیر 
 موحدیان به عنوان نوازنده کیبورد در این گروه فعالیت 

دارند. 
عالقه مندان برای شرکت در این کنسرت می توانند با 
تهیه بلیت از سایت شرق کنسرت، ۲۱ شهریور ماه در 
دو سانس ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰ به مجتمع فرهنگی هنری 

فرشچیان مراجعه کنند

 »من و شارمین« جایگزین فیلم 
ساعت ۵ عصر شد

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به جلسه 
سینمایی  فیلم   ۳ گفت:  نمایش  صنفی  شورای 
»ماجان«به کارگردانی رحمان سیفی آزاد در گروه 
استقالل به جای »فصل نرگس« نگار آذربایجانی، 
»نگار« به کارگردانی رامبد جوان در گروه زندگی 
به جای »زادبوم« به کارگردانی ابوالحسن داوودی 
و »من و شارمین« به کارگردانی مجید شیرزاد در 
گروه سینمایی قدس به جای فیلم سینمایی »ساعت 
۵ عصر« به کارگردانی مهران مدیری ازامروز اکران 
می شوند.غالمرضا فرجی ادامه داد: از فیلم های اعالم 
شده، تنها سرگروه ها تغییر می کنند و فیلم ها به 
نمایش خود ادامه می دهند. همچنین قرارداد فیلم 
سینمایی »حقه باز دمدراز« به کارگردانی پرویز صبری 
در گروه سینمایی ماندانا بسته شده است که بعد از 
 فیلم سینمایی »تابستان داغ« ابراهیم ایرج زاد اکران 
می شود.فرجی در پایان گفت: به مناسبت روز ملی 
سینما از یکشنبه ۱۹شهریور ماه تا پایان هفته دفاع 
 مقدس یعنی تا هفتم مهر ماه بلیت سینماها نیم بها 

می شود.

چاپ به فن و صنعت تکثیر نقــوش دو بعدي )حروف، ارقام، 
خطوط و تصاویر و ... ( به وســیله انداختن اثر این نقوش به 

روي کاغذ و پارچه یا مواد دیگر گفته مي شود.
نخستین گام بزرگ در پیشــرفت فن چاپ اختراع »حروف 
قابل انتقــال« بود که به وســیله گوتنبرگ »زرگــر با نبوغ 
آلماني« در قــرن پانزدهم صورت گرفــت و صنعت چاپ از 
مرحله چوبي به مرحله سربي تبدیل و انجیل مقدس اولین 

کتابي بود که توسط وي حروف چیني و طبع شد.
اولین ماشین چاپ که به وسیله نیروي بخار کار مي کرد در 
سال ۱۸۱۱ در لندن به وسیله کوئینینگ Koening آلماني 
اختراع شد. او با کمک هموطن خود Bauer ماشیني ساخت 
که روزنامــه تایمز لندن را براي اولین بار با ســرعت ۱۱۰۰ 
 برگ در ساعت یعني ۴ بار سریع تر از ماشین دستي به چاپ

 رساند.
تاريخ چاپ به ا ستناد مدارک موجود به پنج قرن 

قبل از ميالد يعني زمان هخامنشيان مي رسد

صنعت چاپ نخستین بار در کشور چین رایج شد و چینیان 
زودتر از سایر ملل به این صنعت پي بردند و کتاب چاپ کردند. 
تاثیر چاپ و آنچه از رهگذر آن عاید اجتماعات و تمدن انسان 

شده از پدیده ها و مظاهر زندگي آشکار و مشخص است.
این صنعت با انسان بسیار عجین شده و بعد از هوا و خوراک 
و مســکن براي بقاي حقیقي و تســریع در رشد فرهنگي او 
حائز اهمیت است به طوري که نمي توان آن را از زندگي وي 
تفکیک کرد. هر کجا برود و هر چه در پیرامون او و همراه او 

قرار گیرد در ارتباط با این صنعت است.
صنعت چاپ نیز از جمله بزرگ ترین و مفیدترین اختراعات 
بشري و وسیله انتقال اندیشــه ها و عواطف بسیاري از علما، 
دانشمندان، فالسفه و اهل هنر براي میلیاردها مردم در طول 

تاریخ بوده است.
اولین کتــاب ایــران را در چاپخانه کلیســای وانک، چاپ 
کرده اند؛ درســت ۲۰۰ســال پس از اختراع گوتنبرگ و در 

سال ۱۶۳۸میالدی.

خلیفه ارامنه جلفا در آن زمان می فهمد که در آلمان شخصی 
به نام گوتنبرگ ماشــینی اختراع کرده که با آن می شــود 
کتاب ها را تکثیر کــرد. او بدون اینکه بــه تجربه گوتنبرگ 
دسترسی داشته باشد، با کمک همکاران روحانی اش دست 
به کار می شــود و پس از یک ســال و پنج ماه تالش، موفق 
می شود اولین کتاب را در ایران چاپ کند: کتاب زبور حضرت 

داود. این سرآغاز تاریخ چاپ در ایران است.
در آن زمان هنوز کشورهای مصر و هندوستان ماشین چاپ 
و چاپخانه نداشــتند و کتاب هایشــان را به روش استنساخ 
تکثیر می کردند. ۱۸۱ســال بعد عباس میرزا دســتور داد 
اولین چاپخانه ســربی را در تبریــز دایر کننــد ولی تا آن 
 زمان در ایران هشــت عنوان کتــاب در چاپخانه جلفا چاپ

 شده بود.
رییس اتحادیــه چاپخانه ها و لیتوگرافی هــای اصفهان در 
هشــتمین همایش تجلیل از فعالین صنعت چاپ اصفهان 
با بیان اینکه پرداخــت مالیات بر ارزش افــزوده، اجحافی 
بزرگ درحق فعاالن صنعت چاپ است، گفت: برخالف همه 
همکاری ها و مســاعدت های ارزنده و قابل توجهی که اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با اتحادیه چاپخانه ها و لیتوگرافی ها داشته اند و جای 
تقدیر نیز دارد، اما همچنان معضالت و مشکالت جدی و قابل 
توجهی بر سر راه رشــد این صنعت وجود دارد که پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده از مهم ترین آنهاست.
انصاری پور افزود: اگرچه که برای رفع این مشــکل تاکنون 
جلســات متعددی با جناب وزیر و سایر مســئوالن استان 
داشــته ایم، اما هنوز این مشــکل به طور کامل رفع نشده و 
پرداخت مالیات های ســنگین توان ادامه راه را برای فعاالن 

عرصه چاپ تهدید می کند.
وی اصفهان را یکی از استان های فعال در عرصه صنعت چاپ 
دانست و گفت: اصفهان بعد از تهران از فعال ترین استان ها 
در عرصه صنعت چاپ است و سرمایه گذاران در این عرصه 
در حالی که نسبت به عدم بازگشت سرمایه اولیه شان در این 
زمینه واقف هستند، اما همچنان به دلیل عشق و عالقه ای 
که به حوزه نشر و ابعاد فرهنگی و هنری آن دارند، نسبت به 

این کار اقدام می کنند.
رییس اتحادیه چاپخانه ها و لیتوگرافی های اصفهان شهرک 
چاپ و سلیقه ای عمل کردن ســازمان تامین اجتماعی را از 
دیگر مشکالت عرصه صنعت چاپ در اصفهان دانست و گفت: 
در حالی که فعاالن عرصه چاپ اینگونه با عشــق و ارادت به 
فرهنگ سرزمین خودشان در این عرصه فعالیت می کنند، از 
مسئوالن محترم انتظار می رود که برای حذف موانع موجود 

بر سر راه آنها تالش کنند.

صنعت چاپ، از بزرگ ترين و مفيدترين اختراعات بشري و وسيله انتقال انديشه ها و عواطف  زاينده رود 
 بسياري از علماو دانشــمندان و فالســفه و اهل هنر براي ميلياردها مردم در طول تاريخ 

بوده است. 

رييس اتحاديه چاپخانه ها و ليتوگرافی های اصفهان خبرداد:

اصفهان،دومین استان فعال در عرصه صنعت چاپ

اینستاگردی

 هفت حافظ کل قرآن
 در یک خانواده روستایی

روزنامه نگار حوزه هنر اسالمی در صفحه اینستاگرامش  تصویری از 
حافظان قرآن در روستای کشپیری منتشر کرد و توضیحاتی را در 
خصوص اینکه یک روستا  چطور می تواند این تعداد حافظ کل قرآن 
داشته باشــد ارائه داد. وحید یامین پور در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: باور نمی کردم در میان کوه های خشک میناب تا بشاگرد با 
چنین مردمی مواجه شوم. شصت نوجوان و جوان حافظ کل قرآن 
در روستای کشپیری گرد هم آمده و نزدیک به هزار نفر از مردمان 
روستاهای اطراف برای تکریم فرزندان قرآنیشان تجمع کرده بودند.در 
عکس های پایین خانواده »میرانی«  را می بینید. حاج اسحاق میرانی 
هفت فرزند حافظ کل قرآن کریــم دارد. خانواده ای تماما قرآنی در 
خانه ای ساده و صمیمی در روستای دور افتاده  کشپیری.حاج اسحاق 
قلب بزرگی داشت؛ آرزو داشــت آقا را زیارت کند و می گفت هرچه 
 دارد از دعای مادرش است، اما چطور یک روستا این تعداد حافظ کل

 دارد؟

اخطار اجرایی
6/362 شماره: 437/95 به موجب رای شماره 1090  تاریخ  95/10/29 حوزه 15 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: هادی 
فروزان به نشانی مجهول المکان محکوم است به استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/23 لغایت 
زمان وصول محکوم به و پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان مرتضی فروغی با 
وکالت خانم آرزو حمیدپور به نشانی اصفهان انتهای عالمه امینی نبش میدان پردیس 
مجتمع انوشه مشاور امالک پردیس. طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:16419 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()202 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610420350300225 ییــه: اجرا شــماره   6 /366
پرونــده:9509980350300798 شــماره بایگانــی شــعبه:950972 بموجب 
درخواســت اجراي حکــم غیابی مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربطه 
9609970350300403 محکوم علیهم: 1- محمد پاک نهاد به نشــانی اصفهان 
پل شیری ورودی پل شهید مطهری مجتمع نگار طبقه اول ک پ 8136813571، 
2- نسرین شیروانیان فرزند اصغر به نشــانی اصفهان پل شیری ورودی پل شهید 
مطهری مجتمع نگار طبقه اول ک پ 8136813571 محکوم اند به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 204 میلیون ریال وجه 6 فقره چــک ش 102159 - 95/6/10 و 
102158 - 95/9/25 و 102157 - 95/8/25 و 102156 - 95/7/25 و 102160 - 
95/8/10 و 102153 - 95/6/25 بابت اصل خواسته و مبلغ 7281000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 6/100/000 بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیــه در حق محکوم له مرتضی 
خدارحمی جانعلی به نشــانی اصفهان رهنان خ شــهیدان غربی کوچه 68 گالری 
مبل نقش جهان ک پ 6597153898 با وکالت منیژه شــریعت راد فرزند مرتضی 
به نشانی اصفهان خیابان فردوسی جنب هتل زهره ساختمان عالی طبقه دوم واحد 
ششــم. و پرداخت 10/200/000 ریال بابت حق االجرا.خواهان مکلف است زمان 
اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در 

پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 16443 شــعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)517 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

6/367 شماره: 5/96 به موجب رای شماره 202 تاریخ 96/2/31 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- سعید 
رضائیان 2- شرکت نگین گســتر اصفهان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 53/170/000 ریال بابت اصل خواسته دو میلیون و یکصد و پنجاه 
و چهار هزار و دویســت و  نود ریال ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/11/5 تا زمان اجرای حکم و پرداخت هزینه نشــرآگهی در حق خواهان 
امیر مرکزی فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان شهرک ولی عصر خ هدایت فرعی 
هشتم پ 308B طبقه سوم. صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:16446 
شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()195 

کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610420350100193 ییــه: اجرا شــماره   6 /368
پرونده:9409980350100785 شماره بایگانی شعبه:940916 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610090350102358 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350101814 محکوم علیه شهناز مقضی فرزند عباس به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به 1- تقسیم پالکهای ثبتی 14039/1510 و 14039/158 
بخش 5 ثبتی اصفهــان 2- پرداخت مبالغ 1/170/000 ریال بابت هزینه نشــر و 
41/460/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در مراحل بدوی و 
اجرا وفق مقررات قانونی در حق محکوم لهم: 1- رضا اختریان فرزند یداله به نشانی 
اصفهان خ عالمه مجلسی )میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد پ 113 ، 2- بتول 
اختریان به نشانی اصفهان خ عالمه مجلسی )میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد 
پ 113 ، 3- پروین اختریان به نشــانی اصفهان خ عالمه مجلسی )میدان قدس( 
کوی صاحب ابن عباد پ 113، 4- مهناز اختریان به نشــانی خ عالمه مجلســی 
)میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد پ 113، 5- مصطفی اخترییان فرزند یداله به 
نشانی اصفهان خ عالمه مجلســی )میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد پ 113 ، 
6- محمدرضا اختریان به نشــانی اصفهان خ عالمه مجلسی )میدان قدس( کوی 
صاحب ابن عباد پ 113 ، 7- فاطمه رضایت به نشانی اصفهان خ عالمه مجلسی 
)میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد پ 113، 8- مولود اختریان فرزند یداله به نشانی 
اصفهان خ عالمه مجلسی )میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد پ 113 ، 9- علی 
اختریان به نشانی اصفهان خ عالمه مجلسی )میدان قدس( کوی صاحب ابن عباد 
پ 113، با وکالت مژده اســالمی فارســانی فرزند عبدالحمید به نشانی مارلیک خ 
مینای غربی ساختمان پارمیدا واحد 10 و فرزاد اســالمی فارسانی فرزند اسدا... به 

نشانی اصفهان دروازه شیرزا خیابان آزادگان ســاختمان هرم طبقه پنجم واحد 13 
دفتر وکالت. 3- پرداخت 1/800/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 

16445 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)565 کلمه ، 6 کادر(
فقدان سند مالکيت

6/373 آقای محمد اتحادی ابری فرزند کریم با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی 
مدعی است ســند مالکیت چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین پالک 
12953/163 واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 473 دفتر 31 خروجی بشماره 
ثبت 308404 بنام نامبرده ســابقه ثبت دارد 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( نســبت 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 ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. م الف: 18815 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )175 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/376  شــماره 81/96 خواهان ها: 1- جواد بیگی فرزند حســن به وکالت خانم 
صفیه شاهوردی و 2- حســین  جعفری فرزند محمد دادخواستی به خواسته الزامی 
خواندگان به انتقال سند رسمی یکدستگاه کامیون و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجرای حکم  و مطلق خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله 
وکیل به طرفیت آقایان: 1- عباسعلی براتی فرزند محمد، 2- محمدرضا استقامت 
فرزند سرافراز 3- حکمت شیروانی فرزند محمد 4- شمسعلی محمودی فرزند حیدر 
5- زینب جلیلی فرزند صحفعلی تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 81/96 ثبت 
گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 1396/7/17 ساعت 10 تعیین گردیده است. لذا چون 
خواندگان مجهول المکان و دارای آدرس به نشانی معین نمی باشند و به تقاضای 

خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک بار در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خواننده اخطار می گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و در جلســه تعیین شده حضور یابد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشــد، فقط یک نوبت درج خواهد شد. م 
الف: 228 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران و کرون  )221 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
6/383 شــماره: 95- 1066 به موجب رای شماره 9609976795700245 تاریخ 
96/2/18 حوزه 27 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سید قوام طباطبایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 420/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نشرآگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/9 تا 
زمان وصول در حق محکوم له محمدرضا محمودی به نشانی اصفهان خ فالطوری 
شرقی مجموعه علوم پزشکی چهارراه ثامن پالک 23.و نیم عشر حق االجرا در حق 
دولت.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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:17324 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()180 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/384 شماره: 44/95 به موجب رای شماره 157 تاریخ 95/5/25 حوزه 47 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه البرز علی اکبری 
فرزند سردار به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 680/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک مورخ 93/12/8 چک 00401039 و چک 00401038 به تاریخ 
93/12/18 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مسعود یوسفی به نشانی اصفهان 
خ چهار باغ عباسی بازار آزادی طبقه زیرزمین پ 47. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:17328 شــعبه 47 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه( )180 کلمه، 2 کادر(

آگهی مفقودی

برگ سبز خودروی سواری پژو 206 آريان مدل 1388 
به رنگ سفيد به شماره پالک 113- 581 و 43 و شماره 
شاسی NAAP 31 EG 4 Aj 229686 و شماره موتور 
14188039632 به نام مهديه السادات حسين پور مفقود 

گرديده و از نظر درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ویژه 

یک شــرکت تولید کننده موبایل دارای کیبورد فیزیکی، نسخه جدیدی از 
موبایل خود را رونمایی کرده است.

شرکت بلک بری در نمایشگاه IFA۲۰۱۷  از نسخه Black Edition موبایل 
جدید خود به نام Blackberry KeyOne  رونمایی کرد.

 موبایل Blackberry KEYOne Black Edition نه تنها از لحاظ ظاهری 
متفاوت است بلکه مشخصات داخلی آن نیز بهبود یافته است. به جای حافظه 
داخلی ۳۲ گیگاباتی در آن از یک نمونه ۶۴ گیگابایتی اســتفاده شده و البته 
قابلیت افزودن افزایش حافظه نیز وجود دارد. RAM دســتگاه نیز از ۳ به ۴ 
گیگابایت ارتقا یافته، اما بقیه مشخصات نسخه جدید از لحاظ سخت افزاری 

تغییر چندانی نداشته است.
این موبایل همچنان بــا وزن ۱۸۰ گرمی، باتری ۳۵۰۵ میلی آمپری، صفحه 
نمایش ۴/۵ اینچی و دو دوربین ۸ )جلو( و ۱۲ )پشــت( مگاپیکسلی عرضه 
می شود. در Blackberry KEYOne Black Edition از اندروید نوقا۷/۱ 
استفاده شده است.این موبایل در انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا و چند کشور 
دیگر به قیمت ۶۴۹ یورو عرضه می شود. همچنین  سال آتی نیز این موبایل در 

بقیه کشورهای اروپایی، آسیا و آمریکای التین عرضه خواهد شد.

 »بلک بری« از موبایل جدید رونمایی
 می کند

 پیانویی که به نوازنده آموزش می دهد

یک شرکت ژاپنی، پیانویی هوشــمند ســاخته که به کاربر خود نواختن را 
آموزش می دهد.

به گزارش مهر؛ یکی از محصوالت جالب رونمایی شده در IFA۲۰۱۷  آلمان 
یک ابزار موسیقی بود. شرکت یاماها در این نمایشگاه از پیانوهای هوشمند 
تمام الکتریکی Clavinova رونمایی کرد. این پیانو با استفاده از یک دستگاه 
iOS و چراغ های ال ای دی باالی هر کلیــد به کاربر خود نواختن را آموزش 

می دهد.
 عالوه برآن اپلیکیشــن Smart Pianist  این پیانو، سال آتی برای اندروید 

عرضه می شود.
شــیوه یادگیری پیانو با این دستگاه نیز جالب اســت. چراغ های آبی و قرمز 
باالی هر کلید روشن می شوند و به کاربر نشــان می دهند کدام کلید را باید 

فشار دهد. 
عالوه برآن اگر کاربر بتواند نت های موسیقی را بخواند  یک جدول کورد برای 

هر آهنگی که می نوازد، روی آیپد کاربر نمایان می شود.
همچنین این پیانو با دستیار صوتی آلکسا نیز همخوان می شود. 

فرمان خودرو در آینده نزدیک حذف خواهد شد! درحقیقت با ورود خودروهای 
خودران به بازار اثری از آن به جا نمی ماند. درهمین راســتا به نظر می رسد 
دو شــرکت جاگوار و لندروور ایده هایی برای حفظ فرمان خودرو دارند. این 
خودروسازان از یک طرح اولیه فرمان به نام Sayer برای خودروی خودران و 

اشتراکی طراحی کرده اند.
 فرمان مورد نظر مجهز به سیســتم هوش مصنوعی خود اســت و کاربر را از 
خودرویی به خودروی دیگر دنبال می کند. به عبارت دیگر اطالعات هر کاربر 

در آن ذخیره می شود.
درحقیقت هوش مصنوعی مانند کارمندی عمل می کند که مسئولیت مراقبت 
از خودرو را برعهده دارد و به کاربر اجــازه می دهد در زمان و مکان مورد نظر 
خود از خودرو استفاده کند. به عنوان مثال اگر کاربر باید در جلسه ای حاضر 
شود، هنگامی که در اتاق پذیرایی است، به فرمان خودرو دستور می دهد. در 
مرحله بعد خودرو به تنهایی تصمیم می گیــرد چه زمان باید حرکت کند تا 
فرد به موقع برسد.این فرمان هوشمند احتماال یکی از ویژگی های طرح اولیه 
خودرویFuture-Type  خواهد بود؛ البته مشخص نیست این فرمان اصال 

ساخته شود یا خیر.  

علم پژوهی

»کشف جهان  های تازه در فضا« شعار هفته جهانی فضا شد
انجمن هفته جهانی فضا، شعار »کشف جهان های تازه در فضا« را به عنوان شعار هفته جهانی 
فضا اعالم کرد. هر ساله موضوعی برای هفته جهانی فضا انتخاب می شود تا فعالیت های جهان 

در این هفته )۴تا ۱۰ اکتبر( پیرامون این شعار برنامه ریزی شود.

فرمان خودروهای آینده از خودرو 
مراقبت می کنند

ابر مرموز در سواحل انگلیس
دانشمندان در روزهای گذشــته از وجود ابر شیمیایی 
مرموزی در ســواحل انگلیس خبر دادنــد که تاکنون 
ناشــناخته بوده و باعث بیمار شــدن بیش از ۱۰۰ نفر 

شده است.
به گزارش آنا؛ چند روز گذشــته ایندیپندنت گزارشی 
منتشر کرد که از وجود ابری مرموز و ناشناخته بر فراز 
خطوط ســاحلی انگلیس خبر می داد. بــه دنبال آن، 
چند ساحل »ساسکس« شــرقی تخلیه و به ساکنان 
 آن نیز نســبت به بســتن درهــا و پنجره ها هشــدار

 داده شد.
با وجود تدابیر امنیتی ، حــدود ۱۵۰ نفر که در معرض 
این ابر شیمیایی قرار داشتند تحت درمان هایی برای 
از بین رفتن مشکالتی چون سوزش چشم ها، گلودرد 
و تهوع قــرار گرفتند. ترکیب شــیمیایی این ابر هنوز 
 مشخص نشــده، اما بویی شبیه پالســتیک سوخته 

داشت.
برخی افرادی که در زمان پدیدار شدن آن ابرها در کنار 
ساحل حضور داشتند، در توییت های مختلف خود این 
گونه منتشر کردند که چشم ها دچار آبریزش شده و بوی 
تند کلر هوا را دربرگرفته بود. یکی از مصدومان حادثه 
که تحت مداوای نیروهای اورژانس قرار گرفته بود، گفته 

بود که در معرض آمونیاک قرار داشته است.
محققان با مطالعه روی این ابر هیچ گاز یا منبع دیگری 
پیدا نکردند، اما هنوز هم به تحقیــق ادامه می دهند. 
این احتمال وجود دارد که این ابر ناشناخته در امتداد 
کانال انگلیس از فرانســه به این مناطق آمده باشد. در 
گذشته ابرهای شــیمیایی در امتداد کانال انگلیس از 
اروپا می آمدند، اما مقامات انگلیســی معتقدند که آب 
و هوای آن روز انگلیس نمی توانسته باعث بروز چنین 

ابری شده باشد.
یک هواشناس انگلیسی از ســازمان ملی هواشناسی 
انگلیس اعالم کرده که این ابر شــیمیایی ممکن است 
توسط یک کشتی دریایی ایجاد شده باشد اما تاکنون 

چیزی را به طور رسمی تایید نکرده است.

آمار فعالیت کاربران در تلگرام؛

 انتشار روزانه ۳ میلیون مطلب
 در تلگرام 

آمار به دســت آمده از فعالیت کاربران ایرانی در کانال های شبکه 
پیام رســان تلگرام، نشــان می دهد که ۵۸۶ هزار کانال تلگرامی 
فارسی ایجاد شده و بالغ بر ۳ میلیون مطلب در روز در این کانال ها 

منتشر می شود.
به گزارش مهر، پژوهشگاه فضای مجازی گزارش آماری از فعالیت 
روزانه کاربران ایرانی در کانال های تلگرامی را با همکاری دانشگاه 
تهران منتشر کرد. این پژوهشگاه قرار است از این پس هر روز این 

آمار را منتشر کند.
براساس گزارش نموداری منتشر شده از وضعیت فعالیت کاربران 
ایرانی در این شــبکه پیام رســان موبایلی که مربــوط به روز ۱۱ 
شهریورماه امســال می شــود و آمارهای آن با روزهای یک هفته 
گذشته مقایسه شده است، میزان انتشــار مطالب توسط کاربران 
ایرانی در کانال های تلگرام در ساعت ۲۲ به اوج می رسد و در عرض 
این ســاعت، نزدیک به k ۲۵۰ مطلب در کانال های تلگرام منتشر 
می شود. این درحالی است که کمترین زمان انتشار مربوط به ساعت 
۴ صبح است و در این زمان، انتشار مطلب به کمتر از k ۲۵ می رسد.

 درهمین حال میزان انتشــار مطلــب از ســاعت ۱۰ صبح تا ۲۰ 
روند ثابتی داشته و حدود K ۱۵۰ است.

از ســوی دیگر، بررســی روند ایجاد کانال های تلگرامی نیز نشان 
می دهد که در طول یک هفتــه حدود ۱۲ هزار کانــال، به تعداد 
کانال های فارسی افزوده شده است و آخرین آمار از وجود ۵۸۶ هزار 
و ۹۴۰ کانال تلگرامی حکایت دارد. این درحالی اســت که تعداد 

کانال های به روزشده فارسی ۲۳۸ هزار و ۷۶۷ کانال است.
درباره تعداد کل مطالب منتشر شده طی ۲۴ ساعت نیز بررسی ها 
نشان می دهد که برای مثال در روز ۱۱ شهریور، ۳ میلیون و ۵۶ هزار 
و ۳۳۱ مطلب در این کانال ها بارگذاری شــده و این درحالی است 
که در روزهای پایانی هفته، آمار انتشــار مطلب از مرز ۳/۵ میلیون 
نیز عبور کرده است.آمارها حاکی از آن است که به طور متوسط در 
هر کانال ۱۲/۸ مطلب منتشر می شود و در روزهای تعطیل افزایش 
یافته و به باالی۱۳/۲ مطلب می رســد.در همین حال، تعداد کل 
بازدید از کانال های تلگرام در یک روز، یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون 
و ۵۰۰ هزار بار عنوان شده و متوسط بازدید هر مطلب در کانال نیز 

۷۱۷ بار است.

 با پردرآمدترین »اپ«
 در» اپ استور« آشنا شوید

  طبق اخبــار موثــق و رســمی اپلیکیشــن Tinder تبدیل به 
 Tinder .پر درآمدترین برنامه حال حاضر اپ اســتور شده است
برای رسیدن به این جایگاه، موفق شده است که از اپ هایی محبوبی 

همچون Netflix و Candy Crush پیشی بگیرد.
افراد مختلف نگاهی متفاوت را به برنامه های همســریابی داشته 
و دلیل اینکه در این پســت به این اپ پرداخته ایم، این اســت که 
با توجه به رقبای مشابه از شــرکت های مختلف، این اپ توانسته 
 رتبه محبوب ترین اپلیکیشن را در این زمینه در اپ استور به خود

 اختصاص دهد.البته باید یادآور شد که این اوج گیری در اپ استور، 
بی علت نبوده و به قابلیت ویژه ای باز می گردد که تیندر از سه شنبه 
گذشته، به صورت رسمی آن را در سراسر جهان فعال کرده است. 
پیش از این این قابلیت، تنها در کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا 
 Tinder« و مکزیک در دسترس بود.این قابلیت، »تیندر طالیی« یا
Gold« نام داشته و به کاربر اجازه می دهد تا متوجه شود چه کسانی 
پروفایل او را در تیندر پسندیده اند؛ امری که البته تا کنون ممکن 
نبود.بسیاری از قابلیت های اپلیکیشن Tinder رایگان است؛ البته 
نسخه Tinder Plus که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و به کاربران 
اجازه می داد تا پروفایل کاربران دیگر نقاط جهان را ببینند از زمان 
عرضه پولی بوده است.Tinder Plus در ایاالت متحده ۹/۹۹ دالر 
قیمت داشته و قیمت نسخه Tinder Gold نیز ۱۴/۹۹دالر است.

طراح کفش هوشمند، به تسال رفت
یکی از طراحان کفش که در ســاخت کفش های ورزشی هوشمند 
با شــرکت نایک همکاری کرده است، قرار اســت در شرکت تسال 

مشغول به کار شود.
طی دو سال گذشته شــرکت تولید لوازم ورزشی نایک  که یکی از 
نام های شناخته شده این عرصه اســت، چند مدل کفش ورزشی 

هوشمند به بازار معرفی کرد که شگفتی همگان را برانگیخت.
این کفش ها به  صــورت خودکار پس از پوشــیده شــدن، اندازه 
خود را با رو و کناره های پای ورزشــکار تطبیق می دهند و نیازی 
به بســتن بند ندارد. قیمت سرســام آور این کفش ها که به ۷۲۰ 
دالر برای هر جفت می رســید، موجب شــد که تولیــد انبوه آنها 
 اتفاق نیفتــد، اما به  همان میزان که تولید شــد، بالفاصله فروخته

 شد.تیفانی بیرز، طراح و مهندســی که روی بخش الکتریکی این 
کفش ها با نایک همکاری کرده بود، براساس اطالعاتی که در صفحه 
لینکدین خود منتشر کرده، جذب شرکت پرآوازه خودروسازی تسال 
شده است.در محل کار جدید، او قرار است با تیم مهندسی طراحی 
تسال برای ساخت مدل های تازه خودروی الکتریکی همکاری کند. 
هنوز مشــخص نیســت که این همکاری برای طراحی مدل های 
جدید و دیده نشده خودروی تسالســت یا برای ارتقای مدل های 
موجود؛ اما با توجه به  اینکه این شــرکت پیش از این با مدل های 
X و فالکون  توانسته تحســین بازار خودرو را به دست آورد و اکنون 
از نظر تکنولوژی شارژ و قابلیت استفاده خودرو، در دنیای خودرو 
بی رقیب است، با همکار تازه ای که به دست آورده قطعا موفقیت های 

بزرگ تری را انتظار می کشد.

فناورانه

چندی پیش خبر انفجار باتری گلکسی اس ۷ به بیرون درز 
کرد و بار دیگر مردم را به یاد حوادث ناگوار سال پیش انداخت؛ 

آیا اس ۷ قرار است به سرنوشت نوت ۷ دچار شود؟
 سال گذشته، خط تولید گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۷ 
پس از گذشت چند ماه از عرضه رسمی آن متوقف شد و ضرر 
زیادی به سامسونگ وارد کرد. به تازگی خبری از کره جنوبی 
به بیرون درز کرده که بر اســاس آن، کاربری که می خواسته 
گوشی گلکسی اس ۷ خودش  را به شارژر متصل کند، به یک 
باره شاهد منفجر شــدن باتری آن بوده است؛ درست همان 
اتفاقی که ســال پیش برای نوت ۷ افتاد. آیــا انفجار باتری 
گلکسی اس ۷ قرار است داستان غم انگیز سال پیش را مجددا 

تکرار کند؟
سامسونگ گوشی گلکسی اس ۷ را در نیمه اول سال ۲۰۱۶ 

عرضه کرد و به دنبال رخ دادن حوادث مربوط به انفجار باتری 
نوت ۷، شــاهد این بودیم که سامسونگ در بیانیه ای رسمی 
خواهان این شد که کاربرانش گوشــی ها را پس بیاورند و در 
عوض یک گلکسی اس ۷ بردارند. در روز ۲۳ مرداد امسال بود 
که فردی ۲۰ ساله گوشی گلکسی اس ۷ خودش را به شارژر 
متصل کرد و طبق گزارش ها حدود ســاعت ۳ صبح شــاهد 
انفجار آن بوده است. صدمات ناشی از شعله های حاصل از این 
انفجار تنها به مبلمان اتاق او محدود نشده و دست این فرد با 

سوختگی شدید رو به رو شده است.
ایــن کاربــر در اظهاراتش آورده کــه او برای شــارژ کردن 
گوشی اش از شارژر رسمی سامسونگ استفاده کرده است. او 
گفته که در ماه جوالی ۲۰۱۶ اقدام به خرید این اسمارت فون 
کرده و تا زمان انفجار باتری گلکسی اس ۷ هیچ گونه مشکلی 

در گوشی ندیده است. بعد از رخ دادن انفجار، او گوشی اش را 
به مرکز خدمات مشتریان سامسونگ فرستاد و پس از دو روز 
آنها گوشــی را به او بازگرداندند. او برای بررسی های بیشتر، 

گوشی اش را به مرکز KATS کره جنوبی فرستاد.
به دنبال این موضوع نامه ای از طرف KATS به دست او رسید 
که در آن گفته شده بود برای تکمیل بررسی ها زمان بیشتری 
الزم است. گفتنی است که بررسی قبلی این کمپانی روی نوت 
۷ چیزی حدود شش ماه طول کشیده بود. یکی از نمایندگان 
 سامسونگ گفته اســت که هیچ یک از گوشی های گلکسی

 اس ۷ که تاکنون به دســت مصرف کنندگان رسیده، چنین 
مشــکلی نداشــته اند. او اضافه کرد که آنهــا منتظر نتیجه 

بررسی های KATS هستند.
گوشی گلکســی نوت ۷ که دارای بدنه ای باریک بود، از یک 
باتری قدرتمنــد ۳۵۰۰ میلی آمپر ســاعتی بهره می برد که 
Am- و Samsung SDIسازنده های اصلی اش دو کمپانی 

perex Technology Limited بودند. مشکل به وجود 
آمده در باتری نوت ۷ که باعث داغ شدن بیش از حد و سپس 
ترکیدن آن می شد، به علت اشتباه صورت گرفته از سوی هر 
دوی این کمپانی ها بود. باتری هــای Samsung SDI به 
علت عدم وجود فضای کافی بین کیسه محافظ اطراف باتری 
و فضای داخلــی آن، پس از مدت زمانی نــه چندان طوالنی 
 دچار مشــکل می شــدند. از طرفی دیگر برخی باتری های
 Amperex Technology در اطــراف خــود، نوار عایق 
نداشــتند و برخی دیگر دارای برآمدگی های به نسبت تیزی 
بودند که حفاظ جداکننده بین کاتد و آند را تخریب می کرد 
و در عملکرد باتری مشکل به وجود می آورد. حال که انفجار 
باتری گلکســی اس ۷ اتفاق افتاده است، سامسونگ باید در 
طراحی باتری هایش بیشترین دقت را به خرج دهد و از بروز 

مجدد چنین اتفاق ناگواری جلوگیری کند.
کمپانی سامسونگ از طرفی با اعتماد به نفس باال اخیرا اعالم 
کرد که گوشی گلکسی نوت ۸ قرار نیست به چنین سرنوشتی 
دچار شود. درست است که نوت ۸ ظرفیت باتری کمتر از نوت 
۷ دارد، اما بررسی های مختلف نشان داده که در عمل، باتری 

نوت ۸ بهتر ظاهر می شود.
سامســونگ هنوز بیانیه ای رســمی در مورد انفجار باتری 

گلکسی اس ۷ منتشر نکرده است.

آیا اس 7 قرار است به سرنوشت نوت 7 دچار شود؟

انفجار باتری گلکسی اس 7 سامسونگ

تنها با فاصله کمتر از یک مــاه از ثبت رکورد ۴/۴۷۹دالر در 
آگوست ۲۰۱۷، ارز دیجیتالی محبوب Bitcoin توانست باز 

هم رکورد جدیدی به ارزش ۵۰۰۰ دالر ثبت کند.
نوسانات شــدید ارزش بیت کوین در هفته های اخیر تیتر 
 بســیاری از اخبار اقتصادی و تکنولوژی بوده است؛ این بار 
بیت کوین توانست برای ساعاتی از مرز ۵ هزار دالر هم عبور 
کند، البته ساعاتی بعد با افت قیمت چند درصدی روبه رو شد.

موسسه آماری CoinMarketCap نوسان قیمت۶/۴ درصد 

را در ۲۴ ساعت برای Bitcoin ثبت کرده است و این مقدار 
در مقایســه با تغییر منفی ۹/۷۴  درصدی رقیب سرسخت 
آن یعنی ارز اتریوم )Ethereum( و منفی ۷/۵۳ درصدی 
Bitcoin Cash و منهای ۱۱/۴۷درصدی Litecoin نشان 
از پایداری وضعیت بیت کوین در مقایســه با ســایر ارزهای 

مجازی دارد.
 هم اکنــون بــرآورد ارزش بازار ایــن ارز، رمزنگاری شــده
 ۷۶ میلیارد دالر اســت که حدود دو برابر ارزش تعیین شده 

برای بازار اتریوم است.پیش بینی های متفاوتی درباره ارزش 
Bitcoin وجود دارد؛ برخی افزایش قیمت تا ۱۰۰ هزار دالر و 
برخی کاهش قیمت تا ۳ هزار دالر را برای آن در نظر گرفته اند، 
اما با توجه به بررسی نمودار ارزش بیت اکنون از ابتدای معرفی 
این کریپتوکارنسی، ارزش آن همواره در حال افزایش بوده 
اســت؛ اگرچه در برخی از زمان ها مثل ســال ۲۰۱۵ نیز به 

یکباره شاهد افت شدید قیمت آن بوده ایم.
با توجه به اتفاقات اخیر باید منتظــر ماند و دید آیا این روند 
صعودی همچنان ادامه دارد یا طبق برخی از پیش بینی ها 

پایان عمر بیت کوین فرا رسیده است.

ارزش»Bitcoin« از مرز ۵۰۰۰ دالر هم گذشت

شــاید مکانیزم های گیم پلی همچنان پیرامون سوایپ 
]کشیدن انگشت روی صفحه لمسی[ و انداختن بطری با 
قسمت پایینی اش بچرخد ولی استودیو سازنده توانسته 
با سیستم جالب افزایش چالش ها، تجربه ای متفاوت را 
به مخاطبان هدیه دهد. بدین معنی که مرحله ها پشت 
سر هم قرار گرفته و با پرتاب درست، بالفاصله به مرحله 

بعدی خواهید رفت.
یکی از المان های جالبی که اســتودیو ســازنده برای 
جذابیت بیشتر Flippy Bottle Extreme به عنوانش 
اضافه کرده را مــی توانیم حالت هــای گوناگون گیم 
پلی بنامیم؛ بنابرایــن اگر از بخش مرحله ای خســته 
شــدید، کافی اســت روی Mode کلیک کرده و بقیه 
قســمت ها را انجام دهید. این نکتــه را اضافه کنیم که 
مکانیزم های بعضی حالت ها مشــابه هم نیستند و شما 
باید با استراتژی های متفاوت رکوردهای خود را بشکنید.

طبیعتا با این توضیحات متوجه شــده اید که استودیو 
سازنده روی گستردگی مانور زیادی داده، اما متاسفانه 
تعداد کمــی از چالش ها هر از چندگاهــی رنگ و بوی 
تکرار به خود گرفته و تنها ظاهری متفاوت با هم دارند. 
 از دیدگاه گرافیک، همانگونه که اسکرین شات ها نشان 
می دهند با اپلیکیشنی ســاده رو به رو هستید. با توجه 
به اینکه ذات عنوان Most Played Games بر پایه 
همین سادگی ساخته شــده، این تصمیم روی افزایش 

جذابیت بازی ، تاثیرگذار بوده است.
 Most Played Games برای سخن پایانی باید بگوییم
با Flippy Bottle Extreme توانست تجربه ای ساده 
از یک سرگرمی سخت را به ارمغان بیاورد. بازی به خاطر 
سادگی خود با استقبال زیادی مواجه شده و میلیون ها 
نفر را به سمت خود کشیده اســت. اگر خواهان تجربه 
اپلیکیشن هایی هســتید که هنگام خســتگی شما را 
سرگرم کنند، Flippy Bottle Extreme را از دست 
ندهید.شما می توانید این اپلیکیشن را با استفاده از این 

لینک   goo.gl/gAoj3P دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

دختر بچه ای قلــک خود را شکســت، موجودیش 
تعدادی سکه ۱۰۰ تومانی بود.

وقتی آنها را دو تا دو تا شمرد، یک سکه اضافی ماند. 
وقتی سه تا سه تا شمرد، دو سکه اضافه ماند.

وقتی چهار تا چها تا شمرد، سه تا اضافه ماند. وقتی 
پنج تا پنج تا شمرد، چهار تا اضافه ماند!

آیا می توانید بگویید حداقل پول او چقدر است؟

پاسخ معمای رسیدن به عدد صد با انجام چهار عمل 
اصلی به تعداد چهار بار با استفاده از اعداد یک و هفت:

دو تا از پاسخ های ممکن در زیر آمده است:
۱۷۷-۷۷=۱۰۰ )۱

))۷ ÷ ۱(+۷( × )۷+۷(۲( =۱۰۰

  معمای شماره 22۳۰

  جواب معمای شماره 2226

معرفی بازی Flippy Bottle Extreme؛ 

افسانه بطری ها
صاحب عکــس به نام 
 41 خســروی  محمد 
ســاله در تیرماه سال 
1395 از منــزل خود 
واقع در علویجه، بلوار 
بهشــتی خارج شده و 
تاکنون مراجعه ننموده 
است. مراتب در پرونده 
کالسه 960587 دادگاه 
آگاهی  و  مهردشــت 
نجف آبــاد منعکــس 
می باشــد. در صورت 
مشــاهده و یا داشتن 
هرگونــه خبــری از 

نامبرده، با شماره تلفن 36639225-031 تماس حاصل نمایید.
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مفاد آرا 
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
1- رای شــماره 4633 مــورخ 96/04/26 خانم محتــرم حاج حیدری 
ورنوسفادرانی  فرزند عباس  بشماره کالسه 0086 و به شماره شناسنامه 404 
صادره به شماره ملی 1140989911 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری مسکونی   به مساحت 79/60 مترمربع از پالک 308 فرعی از 173  
اصلی واقع در اراضی شمالی شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 565 دفتر 241  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 3448 مورخ 96/03/28 خانم بتول عسگری  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 0132 و به شــماره شناسنامه 2933 صادره به شماره ملی 
11413000601 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 74/87 مترمربع از پالک 4994 فرعــی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

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

3- رای شــماره 3446 مــورخ 96/03/28 خانم نوبر مهری حســینی 
ورنوسفادرانی  فرزند رضا  بشماره کالسه 0133 و به شماره شناسنامه 396 
صادره به شماره ملی 1140995243 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 74/87 مترمربع از پــالک 4994 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 532  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 3447 مورخ 96/03/28 آقای جواد آقاجانیان فروشانی  
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 0134 و به شماره شناسنامه 2697 صادره 
به شماره ملی 1141297701 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 84/21 مترمربع از پالک 4994 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 

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

5- رای شــماره 3449 مورخ 96/03/28 خانم بتول عسگری فروشانی  
فرزند عبداهلل  بشماره کالسه 0131 و به شماره شناسنامه 2933 صادره به 
شماره ملی 11413000601 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 84/21 مترمربع از پالک 4994 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

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

6- رای شــماره 6252 مورخ 96/05/28 خانم بهجــت حاجی حیدری 
ورنوسفادرانی   فرزند نصراهلل  بشماره کالسه 0028 و به شماره شناسنامه 
141 صادره به شــماره ملی 1141038749 نســبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257 مترمربع از پالک 2393 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 550083 مورخ 85/04/31 و سند 139031 مورخ 94/03/31 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 6065 مورخ 94/10/26 آقای علــی اکبر حاج حیدری 
ورنوسفادرانی   فرزند غالمعلی  بشماره کالسه 2261 و به شماره شناسنامه 
48 صادره به شــماره ملی 1140965557 نســبت به 5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257 مترمربع از پالک 2393 فرعی از 87  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 55083 مورخ 85/04/31 و سند 139031 مورخ 94/03/31 دفترخانه 

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

8- رای شماره 6761 مورخ 96/06/05 آقای داوود صالحی فرزند عباس  
بشماره کالسه 1073 و به شماره شناســنامه 667 صادره به شماره ملی 
1091270732 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 127/98 
مترمربع از پالک 1254 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه و قولنامه از مالک رسمی بتول 

جوانمرد ثبت در صفحه 365 دفتر 493 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 2312 مورخ 96/02/30 آقای محسن شریفی نژادیان  فرزند 
علی محمد  بشماره کالسه 0728 و به شماره شناسنامه 50 صادره به شماره 
ملی 1141056488 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 82 
مترمربع از پالک 2800 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی حسین 

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

10- رای شماره 0818 مورخ 96/01/27 خانم عصمت صفاری خوزانی  
فرزند حسین  بشماره کالسه 1583 و به شماره شناسنامه 10903 صادره 
به شماره ملی 1140362003 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 175/70 مترمربع از پالک 305  فرعی از 82  اصلی واقع در 
صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحــه 545 و 326 و 428 و 137 دفتر 386 و 256 و 617 و 346 

سند 494342  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 0817 مورخ 96/01/27 آقای نعمت اله صفار  خوزانی  
فرزند جان  بشماره کالسه 1582 و به شــماره شناسنامه 48407 صادره 
اصفهان به شماره ملی 1280909651 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 175/70 مترمربع از پالک 305  فرعی از 82  اصلی 

واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ثبت در صفحه 545 و 326 و 428 و 137 دفتر 386 و 256 و 
617 و 346 سند 86970 و سند 272800 و سند 18775  مالحظه و محرز 

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

12- رای شــماره 6649 مورخ 96/06/01 خانــم اعظم محمدی  فرزند 
حسین بشماره کالسه 1467 و به شماره شناسنامه 114 صادره از به شماره 
ملی 1142222713 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 189/25 مترمربع از پالک 1065 و 1064/1  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

211689 مورخ 91/03/18 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 6648 مورخ 96/06/01 آقای مجید طالبی  فرزند یداهلل 
بشماره کالسه 1466 و به شماره شناســنامه 1142212416 صادره از به 
شماره ملی 1142212416 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 189/25 مترمربع از پالک 1065 و 1064/1  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

211689 مورخ 91/03/18 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شماره 3365 مورخ 96/03/27 آقای احمد علی صالحی فرزند 
علی مردان  بشماره کالسه 1553 و به شــماره شناسنامه 107 صادره به 
شماره ملی 6219308492 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
130/78 مترمربع از پالک   309 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 85157 مورخ 
69/10/11 دفترخانه 73 از مالک رسمی حسن عسگری رونوشت 30019 

مورخ 52/03/26 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 4693 مورخ 96/04/27 آقای نوروز علی زیاری سدهی  
فرزند رمضان  بشماره کالسه 0401 و به شماره شناسنامه 13586 صادره 
به شماره ملی 1140512242 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 194/50 مترمربع از پالک 982 فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 164 دفتر 380   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 4692 مورخ 96/04/27 خانم نرگس کارخیران  فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 1580 و به شماره شناسنامه 24241 صادره به شماره 
ملی 1140234021 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 194/50 مترمربع از پالک 982 فرعــی از 111  اصلی واقع در 
صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 164 دفتر 380   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 3451 مورخ 96/03/28 خانم الهه مختاری اندانی  فرزند 
عبدالرسول  بشماره کالسه 1007 و به شماره شناسنامه 1130058506 
صادره به شماره ملی 1130058506 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ   
یکباب خانه به مســاحت 127/53 مترمربع از پالک  438  فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 12921 مورخ 83/10/20 دفترخانه 305   مالحظه و محرز 

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

18- رای شماره 3452 مورخ 96/03/28 آقای محمدعلی اصغری اندانی  
فرزند حسین  بشماره کالسه 1006 و به شماره شناسنامه 9793 صادره به 
شماره ملی 1142322696 نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ   یکباب 
خانه به مساحت 127/53 مترمربع از پالک  438  فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

12921 مورخ 83/10/20 دفترخانه 305   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 3443 مورخ 96/03/28 آقای کریــم کریمیان   فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 1576 و به شماره شناسنامه 886 صادره به شماره 
ملی 1817058010 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 234/40 مترمربع از پالک   1027 فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

113 دفتر 258   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 3442 مورخ 96/03/28 خانم مهناز کریمیان   فرزند 
غفار  بشماره کالسه 1577 و به شماره شناسنامه 13323 صادره به شماره 
ملی 1140509411 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 234/40 مترمربع از پالک   1027 فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

113 دفتر 258   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 6583 مورخ 96/05/31  آقای مهدی عسگری   فرزند 
علیرضا  بشماره کالسه 0423 و به شماره شناسنامه 1405 صادره به شماره 
ملی 1142242234 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 83/10 
مترمربع از پالک  169 فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 234180 مورخ 95/12/24 

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

22- رای شــماره 4551 مورخ 96/04/26  آقای روح اهلل پرنده خوزانی  
فرزند یداهلل  بشماره کالسه 0295 و به شماره شناسنامه 2830 صادره به 
شماره ملی 1141164086 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 247 
مترمربع از پالک  807 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 681 سند 

13889 مورخ 93/11/23 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 6164 مورخ 96/05/28  آقای رسول یوسفی دهنوی  
فرزند قاسم بشماره کالسه 0815 و به شــماره شناسنامه 339 صادره به 
شماره ملی 1141059371 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی  
به مســاحت 176/54 مترمربع از پالک  184 فرعی از 106  اصلی واقع 
در صحرای پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحه 200 دفتر 141 و صفحه 212 دفتر 141 و دفتر 203 دفتر 141  

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

24- رای شماره 3450 مورخ 96/03/28  خانم هاجر راحت ورنوسفادارنی  
فرزند محمد   بشماره کالسه 0478 و به شماره شناسنامه 653 صادره به 
شماره ملی 1815944250 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 309 
مترمربع از پالک  2420/1 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادارن بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 87312  مورخ 91/05/18 

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

25- رای شماره 4662 مورخ 96/04/27  خانم آرزو یوسفی   فرزند سلمان  
بشماره کالسه 0090 و به شماره شناسنامه 1130144399 صادره به شماره 
ملی 1130144399 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
167/85 مترمربع از پالک  4008 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 266987 و سند 5827 مالحظه 

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

26- رای شــماره 5818 مورخ 96/05/21  آقای مجید صمدی فروشانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0482 و به شماره شناسنامه 571 صادره 
به شماره ملی 1141092700 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 124/10 مترمربع از پالک  616 فرعی از 107  اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
وکالتنامه 17460 مــورخ 96/03/25 دفترخانــه 305 مالحظه و محرز 

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

27- رای شماره 4621 مورخ 96/04/26  خانم طیبه ملکی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0428 و به شماره شناســنامه 191 صادره به شماره ملی 
1141587033 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی 
به مساحت 275/83 مترمربع از پالک  140 فرعی از 114  اصلی واقع در 
صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 215 دفتر 188 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 4617 مورخ 96/04/26  خانم مریم مالکی پور  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 0358 و به شماره شناسنامه 665 صادره به شماره 
ملی 1141315602 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی به مساحت 275/83 مترمربع از پالک  140 فرعی از 114  اصلی 
واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 215 دفتر 188 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 4615 مورخ 96/04/26  خانم نسرین قصری خوزانی  
فرزند حسن  بشماره کالسه 0360 و به شماره شناسنامه 2038 صادره به 
شماره ملی 1141257513 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و فوقانی به مساحت 275/83 مترمربع از پالک  140 فرعی از 114  
اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 215 دفتر 188 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 4616 مــورخ 96/04/26  خانــم زهــره نعلبندیان 
خوزانی  فرزند عبدالرسول  بشماره کالســه 0359 و به شماره شناسنامه 
1130067106 صادره به شــماره ملی 1130067106 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 275/83 مترمربع از 
پالک  140 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 215 دفتر 188 مالحظه و 

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

31- رای شــماره 4661 مورخ 96/04/27  خانم اکرم ســادات موسوی 
ورنوسفادرانی  فرزند سید رحیم  بشماره کالسه 0092 و به شماره شناسنامه 
1141292556 صادره به شــماره ملی 1141292556 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 118/18 مترمربع از پالک  616 
فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه 17460 مورخ 96/02/25 دفترخانه 305  

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

32- رای شماره 4660 مورخ 96/04/27  خانم آمنه انصارزاده  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0091 و به شــماره شناسنامه 5565 صادره به شماره ملی 
1142283682 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 
118/18 مترمربع از پالک  616 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه 17460 

مورخ 96/02/25 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 6207 مورخ 96/05/28  آقای محمد حسین مهرابی 
کوشــکی فرزند رضا  بشماره کالسه 0310 و به شــماره شناسنامه 339 
صادره به شماره ملی 1142463222 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب انبار کاشی به مساحت 1098/40 مترمربع از پالک  379 فرعی از 
103  اصلی واقع در کوشک بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی 2488 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 6208 مورخ 96/05/28  آقای مهدی مهرابی کوشکی 
فرزند حسین  بشماره کالسه 0309 و به شــماره شناسنامه 63 صادره به 
شماره ملی 1142052192 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
انبار کاشی به مســاحت 1098/40 مترمربع از پالک  379 فرعی از 103  
اصلی واقع در کوشک بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 2489 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 3467 مورخ 96/05/28  آقای محمد علی صالحی امینه 
خوزانی   فرزند مرتضی  بشماره کالسه 0209 و به شماره شناسنامه 7 صادره 
به شماره ملی 1289930351 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
249/50 مترمربع از پالک  476 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 34896  مورخ 54/01/10 

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

36- رای شماره 3565 مورخ 96/03/29  آقای باقر هارون رشیدی   فرزند 
غالمحسین  بشــماره کالسه 0793 و به شماره شناســنامه 856 صادره 
به شماره ملی 1129213048 نســبت به ششدانگ  یکباب ساختمان  به 
مساحت 300 مترمربع از پالک  617 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

شکراهلل لک ثبت در صفحه 397 دفتر 60  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 6766 مورخ 96/06/05  آقای احمــد عابدزاده   فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 0829 و به شماره شناسنامه 4608 صادره به شماره 
ملی 1280314818 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه به 
مساحت 7201/23 مترمربع از پالک  102  اصلی واقع در هرستان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 35599  مورخ 54/03/27 

دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 6767 مورخ 96/06/05  آقای محمد عابدزاده   فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 0844 و به شماره شناسنامه 1973 صادره به شماره 
ملی 1284717313 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه به 
مساحت 7201/23 مترمربع از پالک  102  اصلی واقع در هرستان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 35599  مورخ 54/03/27 

دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 4552 مورخ 96/04/26  خانم فاطمه صفری فروشانی   
فرزند ابراهیم  بشماره کالسه 1484 و به شماره شناسنامه 708 صادره به 
شماره ملی 1753908361 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
279/60 مترمربع از پالک  1532/1 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 33572  مورخ 
53/07/02 دفترخانه 73  و ســند 26073 مورخ 74/12/06 دفترخانه 35 
و ســند 26333 مورخ 75/02/08 دفترخانه 35 و وکالتنامه 5896 مورخ 

92/08/04 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 6342 مورخ 96/05/29  آقــای عباس صالحی فرزند 
میرزا  بشماره کالسه 1075 و به شماره شناســنامه 62 صادره به شماره 
ملی 5759501704 نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 
172/19 مترمربع از پالک  1121 فرعــی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه و ارائه قولنامه 
و وکالتنامه 2586 مورخ 90/10/12 دفترخانه 388 از مالک رسمی فاطمه 
ملک زاده سند 164500 مورخ 68/02/26 دفترخانه 63   مالحظه و محرز 

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

41- رای شماره 6969 مورخ 96/06/07  خانم فاطمه عابدی نسب    فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0475 و به شماره شناســنامه 21297 صادره به 
شماره ملی 1292366141 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه در حال ساخت به مساحت 157/70 مترمربع از پالک  5425 فرعی از 
72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی  7629    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 6968 مورخ 96/06/07  آقای محمد جبلی فروشانی    
فرزند حسین  بشماره کالسه 0476 و به شماره شناسنامه 4715 صادره به 
شماره ملی 1142275183 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه در حال ساخت به مساحت 157/70 مترمربع از پالک  5425 فرعی از 
72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی  7630    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 6963 مورخ 96/06/07  خانم هاجر نوروزی فروشانی    
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 0478 و به شماره شناسنامه 2062 صادره 
به شماره ملی 1141291381 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
188/30 مترمربع از پالک  1181 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای 
بزمکه وراهکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 9 دفتر 565 مع الواسطه از مالک رسمیارائه قولنامه احمد آقاجانیان 

ثبت در صفحه 422 دفتر 585    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 6964 مورخ 96/06/07  خانم عصمت مالکی فروشانی    
فرزند عبداله  بشماره کالسه 0477 و به شماره شناسنامه 271 صادره به 
شماره ملی 1141516985 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
214  مترمربع از پالک  1181 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراهکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 190 
دفتر 30 و ارائه قولنامه از مالک رسمی احمد آقاجانیان ثبت رد صفحه 422 

دفتر 585    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 6173 مورخ 96/05/28  آقای محمد جعفریان    فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 0119 و به شــماره شناسنامه 12426 صادره به 
شماره ملی 1140500449 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 268/50 مترمربع از پالک  107 فرعی از 80  اصلی واقع 
در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 515 دفتر 323 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 6172 مورخ 96/05/28  خانم اکرم پریشانی فروشانی    
فرزند حبیب  بشماره کالســه 0117 و به شماره شناسنامه 385 صادره به 
شماره ملی 1141679337 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 268/50 مترمربع از پالک  107 فرعی از 80  اصلی واقع 
در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 515 دفتر 323 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 6171 مورخ 96/05/28  آقای محمد جعفریان    فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 0120 و به شــماره شناسنامه 12426 صادره به 
شماره ملی 1140500449 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 191 مترمربع از پالک  1777 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 479 

دفتر 251 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 6170 مورخ 96/05/28  خانم اکرم پریشانی فروشانی    
فرزند حبیب  بشماره کالســه 0118 و به شماره شناسنامه 385 صادره به 
شماره ملی 1141679737 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 191 مترمربع از پالک  1777 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 463 

دفتر 176 مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
49- رای شــماره 6971 مورخ 96/06/07  آقای ابراهیم کمالی اندانی    
فرزند محمد  بشماره کالسه 0722 و به شماره شناسنامه 92 صادره به 
شماره ملی 1141471930 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 355/95 مترمربع از پالک  66 فرعی از 73  اصلی واقع 
در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

69441 مورخ 69/12/25 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
رخ  29/07/09 دفترخانه 63 و ثبت در صفحه 93 دفتر 4 مالحظه و محرز 

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

50- رای شماره 6972 مورخ 96/06/07  خانم معصومه کمالی اندانی    
فرزند عبدالحسین  بشماره کالسه 0721 و به شماره شناسنامه 95 صادره 
به شــماره ملی 1141480001 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 355/95 مترمربع از پــالک  66 فرعی از 73  
اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 52309 مورخ 95/05/21 دفترخانه 139 و سند 54211 مورخ 

96/05/09 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 6950 مورخ 96/06/07  آقای عباســعلی صفاری 
خوزانی    فرزند حیدرعلی  بشماره کالســه 0472 و به شماره شناسنامه 
142 صادره به شماره ملی 1141506491 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه به مســاحت 323/30 مترمربع از پالک  464 فرعی از 113  اصلی 
واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند الکترونیکی 000459  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 4568 مورخ 96/04/26  آقای خسرو براتی کهریزسنگی    
فرزند محمد مهدی  بشماره کالسه 0157 و به شماره شناسنامه 4 صادره 
به شماره ملی 1142047970 نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه نیمه تمام  
به مساحت 60/20 مترمربع از پالک  356 فرعی از 104  اصلی واقع در 
اصغرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

101 دفتر 401  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 6959 مورخ 96/06/07  خانم عزت فاتحی خوزانی    
فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0862 و به شماره شناسنامه 44 صادره به 
شماره ملی 1141480689 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 227/80 مترمربع از پالک  509 فرعی از 
84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 49304 مورخ 94/02/31 دفترخانه 139 و سند 52009 مورخ 

95/03/31 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شــماره 2309 مورخ 96/02/30  خانم شهین گودرزی قلعه 
شاهرخی    فرزند یوسف  بشماره کالسه 2185 و به شماره شناسنامه 1 
صادره به شماره ملی 1159720037 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 189/36 مترمربع از پالک  286 فرعی از 107  
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه خــوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 7299 مورخ  91/12/21 دفترخانه 322 مالحظه 

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

55- رای شماره 6643 مورخ 96/06/01  آقای روح اهلل حاجی ابراهیمی 
فروشانی    فرزند براتعلی  بشماره کالســه 2184 و به شماره شناسنامه 
1352 صادره به شماره ملی 1141216167 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 189/36 مترمربع از پالک  286 فرعی 
از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 7299 مورخ  91/12/21 دفترخانه 322 

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

56- رای شماره 6946 مورخ 96/06/07  خانم مرضیه حاجیان    فرزند 
قنبر  بشماره کالسه 0711 و به شماره شناسنامه 16763 صادره به شماره 
ملی 1140166484 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 
به مساحت 186/74 مترمربع از پالک  1911 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17811 مورخ  

96/04/27 دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 6945 مورخ 96/06/07  آقای محسن آقایی فروشانی    
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 0712 و به شماره شناسنامه 185 صادره 
به شــماره ملی 1141610833 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 186/74 مترمربع از پالک  1911 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
17801 مورخ  96/04/27 دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
58- رای شــماره 6186 مــورخ 96/05/28  خانــم نازنیــن باقالیی 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین  بشماره کالسه 0766 و به شماره شناسنامه 
180 صادره به شماره ملی 1140937065 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه به مســاحت 301/69 مترمربع از پالک  386 فرعی از 387  اصلی 
واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند الکترونیکی 2831 و 2832  مالحظه و محرز 

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

59- رای شــماره 6688 مورخ 95/11/28  آقای جــالل حقی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0785 و به شماره شناسنامه 9475 صادره به 
شماره ملی 1142319520 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
143/10 مترمربع از پالک  28/1 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای 
کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت رد صفحه 339 

دفتر  552 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 6416 مورخ 96/05/30  آقای نصراهلل مومنی فروشانی    
فرزند حسین  بشماره کالسه 1697 و به شماره شناسنامه 269 صادره به 
شماره ملی 1141409704 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
236/68 مترمربع از پالک  752 و 469 فرعــی از 107  اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

67892 مــورخ  29/07/09 دفترخانه 63 و ثبــت در صفحه 93 دفتر 4 
مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
61- رای شماره 6944 مورخ 96/06/07  خانم عصمت مظاهری فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 0828 و به شماره شناسنامه 27669 صادره به 
شماره ملی 1282744399 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
خانه 3 طبقه به مساحت 147/75 مترمربع از پالک  10056 فرعی از 75  
اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 70 دفتر 136 مع الواسطه از شرکت درودگران و
 مبل سازان  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شــماره 6943 مورخ 96/06/07  خانم اکرم مظاهری  فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 0832 و به شماره شناسنامه 1270144553 
صادره به شماره ملی 1270144553 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه 3 طبقه به مساحت 147/75 مترمربع از پالک  10056 فرعی 
از 75  اصلی واقع در دســتگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 70 دفتر 136 مع الواسطه از شرکت درودگران و
 مبل سازان  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
63- رای شــماره 6942 مورخ 96/06/07  خانم زهرا مجلسی کوهانی 
فرزند رضا  بشماره کالسه 0827 و به شماره شناسنامه 5499376761 
صادره به شماره ملی 5499376761 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه 3 طبقه به مساحت 147/75 مترمربع از پالک  10056 فرعی 
از 75  اصلی واقع در دســتگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 70 دفتر 136  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 4658 مورخ 96/04/27  خانم نرگس زمانی فروشانی 
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 0372 و به شــماره شناسنامه 14568 
صادره به شماره ملی 1140519077 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 239/81 مترمربع از پالک  2040 فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

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

65- رای شماره 4657 مورخ 96/04/27  آقای مصطفی زمانی فروشانی 
فرزند عباسعلی  بشماره کالسه 0881 و به شماره شناسنامه 1228 صادره 
به شــماره ملی 1141214921 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 239/81 مترمربع از پالک  2040 فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 256 دفتر 130   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 64885 و 6493 مورخ 96/05/30  خانم زهرا خواجه 
خباز  فرزند حسن  بشماره کالسه 0327 و 0698 و به شماره شناسنامه 96 
صادره به شماره ملی 1286043689 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب کارگاه  به مساحت 1758/89 مترمربع از پالک  12 و 504 فرعی 
از 119 و 157  اصلی واقع در ورنوســفادران و علی آباد   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 101 دفتر 600 و صفحه 

139 دفتر 19   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 6486 و 6494 مورخ 96/05/30  آقای مهرداد شیروانی  
فرزند اکبر  بشماره کالسه 0697 و 0331 و به شماره شناسنامه 1980 
صادره به شماره ملی 1285959868 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب کارگاه  به مساحت 1758/89 مترمربع از پالک  12 و 504 فرعی 
از 119 و 157  اصلی واقع در ورنوســفادران و علی آباد   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 101 دفتر 600 و صفحه 

139 دفتر 19   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 7011 مورخ 96/06/08  آقای داوود پریشانی  فرزند 
مقتدا  بشماره کالسه 0662 و به شماره شناسنامه 1130127796 صادره 
به شــماره ملی 1130127796 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ  
یکباب خانه  به مســاحت 168/94 مترمربع از پــالک  790 و 2074 و 
794 و 796  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی حسینعلی پریشانی  

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

69- رای شماره 7009 مورخ 96/06/08  خانم مهری پریشانی فروشانی  
فرزند نادعلی  بشماره کالسه 0663 و به شماره شناسنامه 531 صادره به 
شماره ملی 1141572631 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
خانه  به مساحت 168/94 مترمربع از پالک  790 و 2074 و 794 و 796  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 49460 مورخ 58/07/30 دفترخانه 73   مالحظه و 

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

70- رای شماره 7008 مورخ 96/06/08  خانم فاطمه حاجیان فروشانی  
فرزند مجتبی  بشماره کالسه 0664 و به شماره شناسنامه 1130417621 
صادره به شماره ملی 1130417621 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 168/94 مترمربع از پالک  790 و 2074 و 794 
و 796  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی حســینعلی پریشانی  

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

71- رای شــماره 7010 مورخ 96/06/08  خانم بتول کریمی   فرزند 
محمود  بشماره کالســه 0661 و به شماره شناســنامه 143 صادره به 
شماره ملی 1141427729 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
خانه  به مساحت 168/94 مترمربع از پالک  790 و 2074 و 794 و 796  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 15789 مورخ 38/03/27 دفترخانه 38  مالحظه و محرز 

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

72- رای شماره 7014 مورخ 96/06/08  خانم شریفه قاسم بیگی   فرزند 
عبداالمیر  بشماره کالسه 0201 و به شماره شناسنامه 18744 صادره به 

شماره ملی 4722360812 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت  
195 مترمربع از پالک  337  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 73953 مورخ 71/07/19 

دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 6324 مورخ 96/05/29  آقای علیرضا محمدی جوی 
آبادی   فرزند یداهلل  بشماره کالسه 0125 و به شماره شناسنامه 1380 
صادره به شماره ملی 1284611851 نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه 
و طبقه فوقانی   به مســاحت  55 مترمربع از پالک  1433  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 130808 مورخ 89/07/19 دفترخانه 63  و ارائه قولنامه و وکالتنامه 
16313 مورخ 94/10/30 دفترخانــه 300 از مجید هوازاده  مالحظه و 

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

74- رای شماره 8090 مورخ 94/11/30  خانم مرضیه پیمانی فروشانی   
فرزند حیدرعلی  بشماره کالسه 0192 و به شماره شناسنامه 413 صادره 
به شــماره ملی 1141670445 نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت  188/15 مترمربع از پالک  631  فرعی از 72  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 221703 
مورخ 92/12/08 و 74674 مورخ 66/09/05 دفترخانه 73   مالحظه و 

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

75- رای شــماره 8089 مورخ 94/11/30  خانم لیال پیمانی فروشانی   
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0193 و به شــماره شناسنامه 3450 
صادره به شماره ملی 1141237199 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت  188/15 مترمربع از پالک  631  فرعی از 72  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 221703 
مورخ 92/12/08 و سند 74674 مورخ 66/09/05 دفترخانه 63 مالحظه 

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

76- رای شماره 8088 مورخ 94/11/30  خانم عفت جوهری فروشانی   
فرزند رمضان علی  بشماره کالســه 0194 و به شماره شناسنامه 209 
صادره به شماره ملی 1141451905 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت  188/15 مترمربع از پالک  631  فرعی از 72  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 221703 
مورخ 92/12/08 و سند 74674 مورخ 66/09/05 دفترخانه 73   مالحظه 

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

77- رای شــماره 4642 مورخ 96/04/26  خانم فاطمه صغرا میرلوحی 
جوآبادی   فرزند سید علی  بشــماره کالسه 0785 و به شماره شناسنامه 
1224 صادره به شماره ملی 1140849131 نسبت به ششدانگ  یکباب 
مغازه  به مساحت  47/75 مترمربع از پالک  799  فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی سید علی میرلوحی ثبت در صفحه 107 دفتر 79 و ارائه 

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

78- رای شماره 4630 مورخ 96/04/26  آقای اسفندیار نامداریان   فرزند 
حیدرقلی  بشماره کالسه 0988 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره 

ملی 5759677225 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت
99 مترمربع از پالک  550  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 13095 مورخ 47/08/12 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 6242 مورخ 96/05/28  آقای کیمراد هارون رشیدی   
فرزند قپانی  بشماره کالسه 1566 و به شماره شناسنامه 703 صادره به 
شماره ملی 1129211460 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت

239/20 مترمربع از پالک  2412  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند الکترونیکی 9494  

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

80- رای شماره 4606 مورخ 96/04/26  آقای مهدی صالحی والشانی    
فرزند صفرعلی  بشماره کالسه 2057 و به شماره شناسنامه 91 صادره به 
شماره ملی 1142149935 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت

171/47 مترمربع از پالک  522 و 521   فرعــی از 107  اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 402 دفتر 468 و ارائه قولنامه عادی و ثبت در صفحه 196 دفتر 

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

81- رای شــماره 6166 مورخ 96/05/28  آقای محمد حســن زمانی 
فروشانی   فرزند فتح اله  بشماره کالسه 0159 و به شماره شناسنامه 344 
صادره به شماره ملی 1141517711 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه دو 
طبقه  به مساحت 128/85 مترمربع از پالک  1930 و 1931   فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

17228 مورخ 96/01/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 1793 مورخ 94/12/23  آقای رحمت اله نوری خوزانی   
فرزند احمد  بشماره کالسه 0109 و به شماره شناسنامه 19119 صادره 
به شماره ملی 1140190733 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 150/47 مترمربع از پالک  45  فرعی از 115  اصلی واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 214096 مورخ 

92/08/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 6992 مورخ 96/06/08  آقای علی آقا کوچکی فروشانی   
فرزند محمد حسن  بشماره کالسه 0709 و به شماره شناسنامه 3461 
صادره به شماره ملی 1817918222 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 199/05 مترمربع از پالک  2292  فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

2101 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 2245 مــورخ 96/02/30  آقــای احمدرضا کاکائی 

فروشانی   فرزند نصراله  بشماره کالســه 1340 و به شماره شناسنامه 
3876 صادره به شماره ملی 1142266915 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 158/60 مترمربع از پالک  992  فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 70978 

مورخ 94/05/03 دفترخانه 38  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
85- رای شماره 5165 مورخ 95/10/25  آقای براتعلی تقیان پور   فرزند 
رحیم  بشماره کالسه 0619 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره ملی 
1142208990 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب زمین و مغازه  
به مساحت 140 مترمربع از پالک  464  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 139342 مورخ 

94/06/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 5164 مورخ 95/10/25  خانم مرضیه جعفریان عطا آباد   
فرزند حبیب  بشماره کالسه 0620 و به شماره شناسنامه 1002 صادره به 
شماره ملی 1861270380 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
زمین و مغازه  به مساحت 140 مترمربع از پالک  464  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
139342 مورخ 94/06/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
87- رای شماره 6855 مورخ 93/03/28  شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان  به شماره ملی 10260299036 نسبت به ششدانگ  تاسیسات 
چاه آب   به مساحت 12512 مترمربع از پالک  48  اصلی واقع در مزرعه 
پشت چشمه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 49378 
مورخ 91/04/14 دفترخانه 95 و سند 49342 مورخ 66/04/24 و سند 

49441 مورخ 66/2404   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 7001 مورخ 96/06/08  خانم میمنت شمس خوزانی   
فرزند محمد علی  بشماره کالســه 0549 و به شماره شناسنامه 1616 
صادره به شماره ملی 1144797406 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 
به مســاحت 179/74 مترمربع از پالک  44  فرعی از 84  اصلی واقع در 
صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 242 دفتر 393  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 6947 مورخ 96/06/07  آقای احمد نجیمی خوزانی   
فرزند محمد  بشماره کالسه 1507 و به شماره شناسنامه 21 صادره به 
شماره ملی 1141447428 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
276/1 مترمربع از پــالک  453  فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 79277 مورخ 

68/05/16  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 7020 مورخ 96/06/09  آقای علی عظیمی دستگردی   
فرزند اصغر  بشماره کالسه 0710 و به شماره شناسنامه 700 صادره به 
شماره ملی 1290472351 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
184/50 مترمربع از پالک  250  فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای 
بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 7411  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 7291 مورخ 96/06/12  خانم لیال قربانی دستگردی   
فرزند احمدرضا  بشماره کالسه 0619 و به شماره شناسنامه 431 صادره 
به شماره ملی 1142499723 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 6 طبقه  
به مساحت 298 مترمربع از پالک  141  اصلی واقع در مزرعه توران آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ابراهیم فروغی ثبت در صفحه 230 دفتر 9 و ارائه وکالتنامه   مالحظه و 

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

92- رای شماره 7307 مورخ 96/06/12  خانم صدیقه ابراهیمی خوزانی   
فرزند عبداله  بشماره کالسه 0834 و به شماره شناسنامه 2696 صادره به 
شماره ملی 1141162741 نسبت به3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 143/82 مترمربع از پالک  60 فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند الکترونیکی 1285   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شــماره 7315 مورخ 96/06/12  آقای حمید تقی پور   فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0845 و به شماره شناسنامه 15957 صادره 
به شــماره ملی 1140158384 نسبت به3 دانگ مشــاع از  ششدانگ  
یکباب خانه بــه مســاحت 143/82 مترمربع از پــالک  60 فرعی از 
116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 1286  مالحظه و 

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

94- رای شــماره 6278 مورخ 96/05/29  آقای محمد ابراهیم پیمانی 
فروشانی   فرزند عبدالکریم  بشماره کالسه 1684 و به شماره شناسنامه 
54 صادره به شماره ملی 11414520661 نسبت به  ششدانگ  یکباب 
خانه به مســاحت 140/50 مترمربع از پالک  2327 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 102 دفتر 540   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شــماره 6339 مورخ 96/05/29  آقای جواد اعالیی   فرزند 
عبداله  بشماره کالسه 0567 و به شماره شناسنامه 505 صادره به شماره 
ملی 1141042681 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 252 
مترمربع از پالک  6126 فرعــی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی 
شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418   مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/06/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/29

نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 
م الف: 4846
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محیط زیست

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: زنان شاغل در دستگاه های 
اداری استان اصفهان، باید آموزش های امداد و نجات  ببینند.

سهیال اثنی عشران اظهار داشت:  ضرورت آموزش های امدادی برای بانوان شاغل 
در دستگاه های اجرایی وجود دارد.وی بیان داشت: این آمادگی وجود دارد که در 
زمینه آموزش های همگانی که جزو آموزش های ضمن خدمت هم است با هالل 
احمر همکاری کرده و طیف وسیعی از زنان جامعه را تحت پوشش این آموزش ها 
قرار دهیم.مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان تصریح کرد: قطعا 
زنان آموزش دیده می توانند نقش موثری در مواجهه با بحران ها و حوادث به ویژه 
در ساعات اولیه وقوع آن داشته باشند تا شاهد خسارات کمتری باشیم.وی با اشاره 
به اینکه زنان نیمی از جمعیت و تربیت کننده نیم دیگر جامعه هستند، گفت: زن 
شایسته ،یکی از عوامل مهم پیشرفت خانواده و جامعه است و رویکرد توجه به زنان 

و حوزه های مربوط به آنها امروز بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.

 ۴۵۰مرکز درمانی با 
کمیته امداد اصفهان 
طرف قرارداد هستند

زنان شاغل در ادارات 
اصفهان باید آموزش های 

امدادی ببینند

مدیرکل کمیته امداد امام )ره( اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر ۴۵۰ 
مرکز درمانی در ســطح اســتان اصفهان با کمیته امداد این استان طرف 
قرارداد هستند.حمیدرضا شیران  اظهار داشت: در این بین ۵۳ هزار و ۲۱۲ 
مددجوی کمیته امداد از این مراکز درمانی استفاده می کنند. وی با اشاره به 
خدمات متنوع درمانی کمیته امداد به افراد تحت حمایت خود ابراز داشت: 
ارائه خدمات الزم به بیماران خاص تحت حمایت، پرداخت هزینه درمانی 
مددجویان به مراکز درمانی مختلف، برگزاری کارگاه های آموزش بهداشت 
برای بانوان سرپرســت خانوار و همچنین ارتقای شاخص های بهداشتی 
مددجویان از جمله فعالیت هــای کمیته امداد اســتان اصفهان در حوزه 
بهداشت و درمان بوده است. شیران افزود: این تعامل در راستای ریشه کنی 
بیماری ها و مشکالت حوزه سالمت نیازمندان و اقشار کم درآمد تاثیر بسیار 

مثبت و سازنده ای خواهد داشت.

راه اندازی مراکز 
پشتیبانی شغلی برای 

معلوالن از سال 
آینده

مدیرکل دفتر توان بخشی و توان پزشکی سازمان بهزیستی کشور گفت: از سال آینده، مراکز پشتیبانی شغلی برای معلوالن در ۱۰ استان به عنوان پایلوت راه اندازی می شود.
زهرا نوع پرست با بیان اینکه ۱۱۴۰ مرکز توان بخشــی و توان پزشکی در سطح کشــور وجود دارد، اظهار کرد: مراکز روزانه آموزش توانبخشی برنامه های خود را در راستای 
توانمندســازی و پیوند معلول با خانواده ها پیش می برد. این مراکز از وجود تیم هایی بهره می گیرد که بر اساس نوع معلولیت متفاوت هستند و مراکز روزانه اوتیسم از وجود 

تیم های بسیار قوی برخوردارند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۳۰۰ مرکز توان بخشی حرفه ای در سطح کشور، یادآور شد: یک میلیون و ۳۰۰ هزار معلول تحت پوشش مراکز توان بخشی و توان پزشکی بهزیستی 
قرار دارند و متاسفانه ۲۰ هزار نفر از معلوالن ضایعه نخاعی بر اثر حوادث، دچار معلولیت شده اند. در همین راستا، یکی از سیاست های سازمان، پیشگیری از معلولیت هاست و 

اجباری شدن مشاوره ژنتیک در برنامه ششم توسعه، نقش پررنگی در کاهش معلولیت های مادرزادی خواهد داشت.

دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر زمین از دست زمین خواران خارج شد
فرمانده انتظامی اصفهان با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار طی یک سال گذشته 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر زمین از دست زمین خواران خارج شده است، گفت: 

ارزش این زمین ها ۳۵۰ میلیارد ریال است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

بیش از ۷۰ درصد مشکل محیط 
زیست ایران در حوزه آب است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس 
گزارش رسمی وزارت بهداشــت، برنج تراریخته از نظر 

سالمت مشکلی ندارد.
عیسی کالنتری با بیان اینکه آموزش و فرهنگ سازی 
محیط زیســت در جامعه ایران ضــرورت دارد، گفت: 
محیط زیست طبیعی و انسانی باید توسط مردم مدیریت 
شود.وی با اشاره به اینکه هر کشوری در حوزه محیط 
زیســت یک اولویت کاری دارد، اظهار کرد: برای مثال 
چین آلودگی هوا را در اولویت اول خود قرار داده است. 
ممکن است در کشورهای دیگر پسماند و یا سایر مسائل 
محیط زیست در اولویت باشد. بررسی ها نشان می دهد 
بیش از ۷۰ درصد مشــکل محیط زیست کشور ما در 
حوزه آب اســت و تداوم روند موجود در کشــور تا ۱۵ 
سال آینده از موجب از بین رفتن تاریخ چند هزار ساله 

ما خواهد شد.
کالنتری با تاکید بر اینکه نباید مسئله آب را قربانی سایر 
مسائل کنیم، گفت: نباید مســئله مهم و اساسی آب را 
قربانی یوزپلنگ کنیــم، اگرچه حفظ این گونه اهمیت 
بسیاری دارد. تهدید مسئله آب برای کشور، تهدید »بود 
و نبود« کشور و تهدید »بود و نبود« تمدن کشور است.

کالنتری با اشــاره به اینکه شــرایط حاضر بیش از ۸۰ 
درصد از مشکل کشور مشــکل آب است، گفت: طبق 
عرف بین الملل حق نداریم بیش از ۴۰ درصد آب های 
تجدیدپذیر را اســتفاده کنیم ولی در حال حاضر ۱۱۰ 
درصد از آب های تجدیدپذیر مصرف می شــود این در 
حالی است که حتی کشــورهای آفریقا و خاورمیانه با 
این شــیوه از آب های تجدیدپذیر استفاده نمی کنند. 
براساس برآوردها باید ۳۵/۵ میلیارد متر مکعب در سال 
آب مصرف شود ولی ۹۷ میلیارد متر مکعب آب مصرف 
می شود؛ بنابراین اولویت اول کشــور در حوزه محیط 

زیست آب است.

سرگردانی ۱۱ساعته زائران اصفهانی 
عتبات عالیات

زائران حســینی در فرودگاه شهیدبهشتی 
اصفهان، پس از ۱۱ساعت سرگردانی 

عازم نجف اشرف شدند.
بنابــر اعــالم روابــط عمومی 
فرودگاه بین المللی شــهید 
بهشتی اصفهان، پرواز شماره 
۷۲۵۵شرکت هواپیمایی تابان 
قرار بود ســاعت ۴ و ۳۰ دقیقه 
بامداد اصفهان را به مقصد نجف 
ترک کند که این پــرواز در فرودگاه 

اصفهان دچار نقص فنی شد.  
با پیگیری های فرودگاه، پرواز جایگزین در ســاعت۱۳ و ۴۹ دقیقه 
برای انتقال زائران از نجف وارد فرودگاه اصفهان شــد. پرواز شــماره 
۷۲۵۵ساعت ۱۵ و ۲۰ دقیقه اصفهان را به مقصد نجف ترک کرد.  این 
دومین تاخیر هواپیمای مسافران نجف اشرف در ۱۰روز گذشته بوده 
است. ششم شهریور نیز هواپیمای العراقیه دچار نقص فنی شده بود و 

مسافران پس از ۱۲ساعت راهی نجف شدند.

 انبار 9 میلیاردي لوازم پزشکي
شناسایی  شد 

رییــس پلیــس آگاهي اســتان 
اصفهان از کشــف یک محموله 
لوازم پزشکي خارجي به ارزش 
۹ میلیارد ریال کــه در انباري 
دپو و آماده توزیع بود، خبر داد.

ستار خســروی در تشریح خبر 
کشــف محموله لوازم پزشکی 
قاچاق اظهار داشت: در پی دریافت 
اخباری مبنی بر اینکه فردی اقدام به توزیع 
یک محموله سنگین لوازم پزشکی در انباری کرده و قصد توزیع آنها را 
دارد بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
اصفهان قرار گرفت. وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع و 
هماهنگی با مقام قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل یک 
محموله لوازم پزشکی خارجی کشف کردند. رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه مالک محموله مدارک مربوطه گمرکی را ارائه 
نداد، مطرح کرد: در این رابطه، یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. وی از تحویل 
لوازم کشف شده به اداره گمرک خبر داد و بیان کرد: محموله مکشوفه 
از سوی کارشناسان ۹ میلیارد ریال ارزش گذاری شده است.خسروی در 
پایان گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه با قاطعیت تمام با این گونه افراد 

برخورد خواهند کرد و اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهند داد.

خیر مدرسه ساز نطنزی گفت: ساخت مدرسه یکی از آرزوهای 
من بود. سال ۸۹ خدمت علی رحیمی، معاون اداره آموزش  و 
پرورش نطنز رسیدم که پس از راهنمایی ایشان، امکان ساخت 

مدرسه وجود نداشت.
وی ادامه داد: در ادامه مذاکراتم با معــاون آموزش  و پرورش 
نطنز، ساخت سالن چندمنظوره و نمازخانه را در اولویت و نیاز 
مدارس نطنز دانستند و حقیر هم با تقبل موضوع در کمترین 
زمان استارت ساخت سالن و یک کالس آموزشی در مدرسه 

ولی عصر )عج( نطنز زده شد و این مهم به انجام رسید.
وی اظهار کرد: آن زمان مجــددا آرزوی خودم را عنوان کردم 

و به نظرم ساختن محیطی که انســان در آن به علم و معرفت 
و حقیقت می رسد از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و اهمیت 
زیادی دارد لطف خداوند مشمول حقیر شده و سعادت یار و به 

لطف حضرت دوست یکی از آرزوهایم محقق شد.
ماندگاری در خصوص ویژگی های منحصر به  فرد این مدرسه 
تصریح کرد: مدرسه در قالب اســتاندارد آموزشی و با بهترین 
متریال روز اجرا شــده و سیستم هوشــمند جهت تدریس 
الکترونیکی و عدم استفاده از گچ جهت نوشتن و جلوگیری از 

مضرات این مهم در اولویت قرار داشت و به انجام رسید.
وی ادامه داد: معماری داخلــی و دیزاین تجهیزات از بهترین 

کیفیت و بارنگ بندی خاص مقطع ابتدایی دخترانه طراحی و 
اجراشده که در زیبایی و آرامش دانش آموزان کمک بسزایی 

خواهد داشت.
این خیر مدرسه ســاز وجود نیمکت های پارکی زیبا و فضای 
سبز مهندسی شده و در نهایت رنگ بندی در مصالح ساختمانی 
 جهت نما، کف ســازی ظاهری زیبــا و آرامش بخــش را به

 دانش آمــوزان هدیه کرده و اســتفاده از متریال و طرح های 
تلفیقی کالســیک و ســنتی در قســمت مختلف محوطه 

چشم انداز خاص و آرامی را نشان می دهد.
وی احداث جاده تندرســتی با استفاده و نصب وسایل نرمش 
پارکی استاندارد در کنار زمین ورزشی با کف پوش های فضای 
روباز استاندارد در رنگ بندی های زیبا به همراه تجهیزات کامل 
ورزشی در ســایت مربوطه و ایجاد محیطی ایمن و شایسته 
برای دانش آمــوزان را از جمله ویژگی هــای منحصر به  فرد 
این مجموعه عنوان کرد و گفت: وجود سیســتم تصفیه آب 
با ظرفیت ۸۰ لیتر به  صورت خــودکار و صرفا برای آبخوری 
 و آبســرد کن دانش آمــوزان از اهمیت بســزایی برخوردار 

است.
ماندگاری خداحافظی با هزینه های زیاد جهت امور بهداشتی 
و حذف دستمال کاغذی و اجرای دست خشک کن های برقی و 
نیز ایجاد تی شوی خانه و شست وشوی زمین شوی ها با دستگاه 
کارواش برقی تحت فشار در صرفه جویی حداقل روزانه ۱۵۰ 

لیتر آب را از دیگر ویژگی های مدرسه عنوان کرد.
وی خاطرنشــان کرد: نصب پرده هوا در ورودی های راهروی 
اصلی از اتــالف انرژی در فصول مختلــف جلوگیری و نصب 
تجهیزات ایمنی و امنیتی پیشرفته در تمام نقاط مدرسه اعم 
از اعالم و اطفای حریق، دزدگیر و دوربین های مداربســته از 
مهم ترین کارها بوده و مبلمان اداری مدرن و درشأن معلمان 
و مدیریت و دانش آموزان در اولویت بوده و با بهترین کیفیت 

اجراشده است.
این خیر مدرسه ســاز نطنزی انگیــزه بــرای ادامه نهضت 
مدرسه ســازی را این گونه توضیح داد: با ساخت مدرسه تازه، 
زمینه آموزشــی فراهم می شــود و حقیر تمام تالشم را در 
این مدرسه برای مســیر ارزشــی بهتر به کار خواهم گرفت. 
تحقیقات زیادی داشــته ام و وجــود کارگاه هــای عملی و 
 پژوهشی تاثیر زیادی داشته و درصدد محقق شدن این مهم 

هستم.

مجتمع مسکونی مسکن مهر نطنز با بیش از 800 واحد مسکونی از وجود مدرسه بهره مند نبود و ابوالفضل ماندگاری 
یکی از خیرین نطنزی با تقبل ساخت کامل مدرسه، زیباترین و منحصر به فردترین مدرسه را در نطنز ساخته و تحویل 

آموزش  و پرورش داد.

معـاون اداره بهداشـت و مدیریـت بیمـاری هـای دامـی 
دامپزشـکی اسـتان اصفهـان گفـت: تاکنـون شـش کانون 
تب برفکی در سـطح اسـتان اصفهان شناسایی شـده است.

محمد حسـینی اظهار داشـت: همواره در طول سـال با تب 
برفکی مواجه هسـتیم و خوشـبختانه در اصفهـان وضعیت 

این بیماری بـه مرحله اورژانس نرسـیده اسـت.
وی بیان داشـت: در حال حاضر شـش کانون تـب برفکی در 
شهرستان های گلپایگان، لنجان، خوانسـار و فالورجان و ... 

شناسایی شـده است.
معـاون اداره بهداشـت و مدیریـت بیمـاری هـای دامـی 
دامپزشـکی اسـتان اصفهان اضافه کـرد: به منظـور کنترل 
تب برفکی طـرح واکسیناسـیون دام را هر چهار مـاه یک بار 
اجرایـی کردیم و   تاکنون حـدود ۲۵۰ هـزار گاو و ۷۰۰ هزار 

گوسـفند را واکسـینه کـرده ایم.
حسـینی با اشـاره بـه اینکـه عوامـل مختلفـی در بـروز تب 
برفکـی موثـر اسـت، تصریـح کـرد: جابه جایـی هـای دام و 
عدم رعایـت بهداشـت در دامداری هـا از عوامـل اصلی بروز 

تـب برفکی اسـت.
وی بـا بیان اینکـه در راسـتای کنتـرل تب برفکی جلسـات 
متعـددی برگـزار شـد و بـا مدیریـت بحـران در ایـن زمینه 
جلسـه ای خواهیـم داشـت، ادامـه داد:  در ایـن سـال هـا 
آمـوزش را اصل قـرار دادیم و بـه منظور کاهش تـب برفکی 

دوره هـای آموزش گذاشـته شـد.
معـاون اداره بهداشـت و مدیریـت بیمـاری هـای دامـی 
دامپزشـکی اسـتان اصفهـان اعـالم کـرد:  تـب برفکی یک 
بیمـاری بومـی اسـت کـه نمی تـوان ریشـه کـن کـرد و به 
دنبـال تصویـب بودجـه هسـتیم تـا اقدامـات الزم را انجـام 

دهیـم.
وی گفـت: در حـال حاضـر اسـتان قـم و شهرسـتان هـای  
کاشـان و آران و بیـدگل بـا بیمـاری تـب برفکـی درگیـر 
هسـتند کـه بـه دلیـل نزدیکـی بـا اسـتان اصفهـان ایـن 
 هشـدار برای اسـتان هم وجود دارد کـه باید ایـن بیماری را 

کنترل کرد.

معـاون توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی وزیـر آمـوزش و 
پـرورش از توزیـع ۵۵ نوبـت شـیر در مـدارس در سـال 
تحصیلـی پیش رو خبـر داد. حسـین فرزانـه دربـاره روند 
توزیـع شـیر در مـدارس در سـال تحصیلی جدیـد اظهار 
کـرد: توزیع شـیر بـه اسـتان ها تفویـض اختیار شـده و به 

روال سـال های گذشـته توزیـع می شـود.
وی دربـاره میـزان بدهـی وزارت آمـوزش  و پـرورش بـه 
شـرکت ها و کارخانجات تولید کننده شـیرمدارس گفت: 
نیمی از بدهی ما از سـال گذشـته باقی مانـده و هنوز ابالغ 
اعتبار نشـده و وعده تامین اعتبارات برای سـال تحصیلی 
پیش رو را به ما داده اند. معاون توسـعه مدیریت و پشتیانی 
وزارت آمـوزش و پـرورش بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته 
خیلی دیـر ابالغ اعتبار شـد و بـا احتیـاط جلو رفتیـم، در 
پاسـخ بـه اینکـه امسـال شـیر در چند نوبـت در مـدارس 
توزیع خواهد شـد گفـت: دفعات توزیـع شـیر در مدارس 
مطابـق سـال تحصیلـی ۹۵-۹۴ )۵۵ نوبت( خواهـد بود.
توزیع رایگان شـیر در مدارس برای نخسـتین بـار به طور 
آزمایشـی در سـال ۷۹ و با پوشـش  ۴۲۰ هـزار دانش آموز 
اجـرا شـد و همزمـان بـا اجـرای رسـمی طـرح در سـال 
۸۰ ، یک میلیـون و ۲۰۰هـزار دانش آمـوز شـیر رایـگان 
دریافـت کردند.  طی سـال های ۸۵ تـا ۹۴، جمعیت تحت 
پوشـش این برنامه شـامل کلیه دانش آمـوزان دوره پیش 

دبسـتانی، ابتدایـی، متوسـطه دوره اول و دبیرسـتان های 
شـبانه روزی بـوده اسـت. اعتبـار تخصیصـی بـرای توزیع 
شـیر در مدارس از سـال ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب ۱۱۷ میلیارد، 
۱۰۰ میلیارد، ۱۱۷ میلیارد، ۳۰۵ میلیـارد و ۲۳۵ میلیارد 
تومان بـوده و طی این چهار سـال به ترتیـب ۳۵، ۲۵، ۲۱، 
۴۲ و ۵۵ نوبت شیر توزیع شـده اسـت. بنا به اذعان وزارت 
آمـوزش و پـرورش در سـال تحصیلـی ۹۵-۹۴ برخـالف 
مشـکالت اعتباری کلیه مقاطـع تحصیلی شـامل مقطع 
پیش دبسـتانی تـا پیش دانشـگاهی مـدارس دولتـی و 
غیردولتـی و دانش آمـوزان مراکـز شـبانه روزی تحـت 

پوشـش بهزیسـتی شـیر توزیع شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

توزیع ۵۵ نوبت شیر در مدارس در سال تحصیلی جدید

آموزش و پرورشبهداشت

معاون اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی اصفهان:

شش کانون تب برفکی در اصفهان شناسایی شد

به همت خیر نطنزی صورت گرفت؛

ساخت مدرسه ای منحصربه فرد در نطنز

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: در یک ماه گذشــته ۲ هزار و ۷۵۲ دســتگاه 
خودروی سبک و سنگین فرسوده اسقاط و از چرخه ترافیک 

استان اصفهان خارج شدند.
سرهنگ رضا رضایی اظهار داشــت: یکی از برنامه های پلیس 
راهور استان در راســتای کاهش آلودگی هوا، اسقاط و خارج 
کردن خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک است که این پلیس 

با جدیت این برنامه ها را پیگیری و دنبال می کند.
وی افزود: در همین زمینه در مرداد ماه گذشــته ۲ هزار ۵۴6 
دســتگاه خودروی سبک و ۲۰6 دســتگاه خودروی سنگین 

فرسوده اسقاط شدند.
پلیس راهور استان اصفهان گفت: خودروهای باالی ۳۰ سال 
فرسوده بوده و تردد آنها در سطح شهر بر اساس قانون ممنوع 
است که در صورت مشــاهده با برخورد قانونی پلیس مواجه 

خواهند شد.
وی در مورد آمار تعویض پالک های صورت گرفته در مرداد ماه 
سال گذشته نیز بیان کرد: در این مدت پالک ۲۱ هزار و ۳۹۲ 
دســتگاه خودرو در مراکز تعویض پالک پلیس راهور سطح 

استان تعویض شدند.
سرهنگ خســروی از ارائه پالک به ۵ هزار و ۲۷۷خودروی نو 
شماره در این مدت خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ۴ هزار 
 و ۸۲6 خودرو تولید داخل و ۴۵۱ دســتگاه خــودرو وارداتی 

بودند.

خروج بیش از ۲ هزار خودروی فرسوده از چرخه ترافیک اصفهان 

اخبار

 سوءاستفاده از امکانات
 و نام دانشگاه آزاد

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
گفت: دانشــگاه آزاد از اواخر دولت 
دهم به جای پرداختن به مسائل 
علمی تبدیل به جایگاه سیاسی 
شده بود و با تغییر دولت تشدید 
شد و افراد و اشخاصی در رأس 
دانشگاه قرار گرفتند که به دنبال 
سوءاســتفاده از امکانــات و نام 
دانشــگاه آزاد بودند.حجت االسالم 
سیدناصر موسوی الرگانی اظهار داشت: 
دانشــگاه آزاد از اواخر دولت دهم به  جای پرداختن به مســائل علمی 
تبدیل به جایگاه سیاسی شده بود و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت 
یازدهم تشدید شد و افراد و اشخاصی در رأس دانشگاه قرار گرفتندکه 
به دنبال سوءاستفاده از امکانات و نام دانشگاه آزاد بودند.وی افزود: اخیرا 
با تغییر در هیئت امنای دانشگاه توسط رهبر معظم انقالب و انتخاب 
شایسته والیتی در رأس هیئت امنا روند تغییرات اساسی در دانشگاه 
شکل گرفته و بیشتر سمت  و سوی ارتقای علمی گام برداشته می شود. 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان عنوان کرد: یکی از برکات نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران تاسیس دانشگاه آزاد بود تا افرادی که 
خواهان علم و دانش هستند، بتوانند در این دانشگاه ادامه تحصیل بدهند 
و دانشگاه های دولتی که توان جذب تمامی عالقه مندان به ادامه تحصیل 
را نداشت این خأل را از سوی دانشگاه آزاد با جذب تعداد قابل توجهی از 
عالقه مندان پر کند.وی مطرح کرد: دانشگاه آزاد نه تنها در سطح کشور 

بلکه از نظر علمی هم در سطح جهانی حضور دارد .

 بازیافت روغن سوخته موتور
 با فناوری نانو

پژوهشــگران ایرانــی بــا ســنتز 
مقیــاس  در  نانوکاتالیســتی 
آزمایشــگاهی تــالش کردند 
تا روغن مصرف شــده و دور 
ریختنی موتــور را به نوعی 
ســوخت بــرای موتورهای 
دیزلــی تبدیــل کنند.عضو 
هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهــان، حجم روغن ســوخته 
تولیــد شــده را در جهــان بیش از 
۲۴میلیون تن در سال بیان کرد و گفت: با این حجم باال از روغن  
سوخته آلودگی های زیست محیطی به طور قابل توجهی افزایش 
می یابد؛ بنابراین بازیافت روغن سوخته و دور ریختنی و تبدیل آن 
به محصولی با ارزش  حائز اهمیت است.پروفسور علی اصغر انصافی 
افزود: در این طرح نانویی تالش شــده تا با سنتز نانوکاتالیستی، 
سوختی با روش بســیار ارزان ومقرون به صرفه برای موتورهای 

دیزلی تولید کرد.
وی کاهش آالیندگی محیط زیســت در مقایسه با سوخت های 
معمول دیزلی و افزایش کیفیت ســوخت را از مهم ترین مزایای 
اجرای این طرح برشــمرد و گفت: در این طرح نانوذرات ســریم 
اکسید بر بستر سیلیکاژل سنتز شــده و از نانوکامپوزیت حاصل 
به عنوان نانوکاتالیستی برای تبدیل روغن سوخته به سوخت دیزل 

استفاده شده است.
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دیگو پابلو سیمئونه ، سرمربی تیم اتلتیکو مادرید، قراردادش را تا سال 2020با  این 
تیم تمدید کرد  تا  دو سال دیگر در این تیم ماندنی شود.

قرارداد »سیمئونه« با اتلتیکو تمدید شد

منهای فوتبال

رییس هیئت شمشیربازی اصفهان مطرح کرد:

 بهره برداری ازآکادمی 
شمشیربازی تا یک ماه آینده

رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان درباره عملکرد 
تیم ها و ورزشــکاران اصفهانی در مســابقات استانی و 
قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم های نوجوانان و جوانان 
استان با کسب نتایج قابل قبول در مسابقات قهرمانی 

کشور  به اردوهای تیم ملی راه پیدا کردند. 
فرهــاد رضایــی  دربــاره وضعیــت ســایر تیم های 
اصفهان گفت: در حــال حاضر تیم های بزرگســاالن 
و نونهاالن اصفهان برای اعزام به مســابقات کشــوری 
درحــال آماده ســازی خــود هســتند.رییس هیئت 
شمشــیربازی اســتان اصفهــان دربــاره وضعیــت 
بازیکنان پیشکســوت اســتان بیان کرد: چهار نفر از 
 پیشکسوتان اصفهان به مسابقات آسیایی اعزام خواهند 

شد.
وی خاطرنشان کرد: در مسابقات باشگاه های آسیا که 
دانشگاه آزاد به نمایندگی از ایران در آن شرکت می کند، 

دو بازیکن از استان اصفهان حضور دارند.
رییس هیئت شمشیربازی اصفهان از افتتاح  آکادمی 
شمشیربازی تا یک ماه آینده واقع در خیابان بزرگمهر 
خبرداد و گفت: پیگیر افتتــاح آکادمی منحصر به فرد 
شمشیر بازی هستیم، مشــکالت مالی نیز گریبانگیر 
هئیت شمشــیر بازی اســت که امیدواریم با رفع این 
مشکل شاهد اعتالی این ورزش در سطح شهر اصفهان 

باشیم.

رییس هیئت شطرنج استان اصفهان:

ذوب آهن نماینده شطرنج 
اصفهان در لیگ برتر شد

رییس هیئت شطرنج اســتان اصفهان درباره وضعیت 
هیئت شطرنج استان و مسابقات پیش رو اظهار داشت: 
مسابقات کشوری شطرنج در رده سنی 12 تا 14سال 
از هفدهم شــهریور به میزبانی شهرستان شهرضا آغاز 
می شود.حســین گلشــنی تصریح کرد: پــس از  این 
رقابت ها از  25 تا 30 شــهریور مسابقات اوپن زنده رود 
در اصفهان برگزار می شود.رییس هیئت شطرنج استان 
اصفهان درباره نماینده اســتان در لیگ برتر شــطرنج 
گفت: تیم شــطرنج ذوب آهن به نمایندگی از اســتان 
اصفهان از 22 تا 24 شهریور ماه در مسابقات لیگ برتر 

شرکت می کند.         

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال  امروز برگزار می شود تا بعد از 
آن مسابقات، برای حضور تیم ملی ایران در مسابقات داخل 
سالن آسیا تعطیل شود. بســیاری از تیم ها همچون هیئت 
فوتبال قم، شهرداری ساوه، ارژن شیراز و پارسیان شهر قدس 

هنوز نتوانسته اند نتایج الزم را کسب کنند و  آخرین هفته قبل 
از تعطیالت، مهلت مناسبی برای تیم هایی است که به دنبال 

اثبات شایستگی های خود هستند.
در باالی جدول سه تیم مس سونگون، گیتی پسند اصفهان 

و تاسیســات دریایی تهران اضالع مثلث قهرمانی را تشکیل 
داده اند و برای جا نماندن از کــورس، نمی خواهند امتیاز از 

دست دهند.
مس صدرنشــین  امروز در البرز باید رو در روی مقاومت قرار 
بگیرد. شــاگردان بی غم، هفته گذشته با 9 گل از سد حریف 
قمی خود گذشتند، اما در هفته یازدهم کار آسانی پیش رو 
ندارند؛ چرا که مقاومتی ها بعد از یک برد خارج از خانه مقابل 
فرش آراء، انگیزه زیادی برای جبــران نتایج ضعیف خود در 

ابتدای فصل پیدا کرده اند.
یکی دیگــر از حســاس ترین بازی های هفته در ورزشــگاه 
پیروزی اصفهان برگزار خواهد شــد. جایی که گیتی پسند 
رده دومی، میزبان فرش آرای رده چهارمی اســت. شاگردان 
علی افضل در گیتی پســند هر چند همچــون فصل پیش 
نتوانسته اند صدرنشین بالمنازع باشــند، اما موفق به حفظ 

رکورد شکست ناپذیری خود تا هفته دهم شده اند.
شاگردان وحید شمسایی در تاسیسات دریایی تهران نیز در 
حالی میزبان آتلیه قم خواهند بود که فاصله 6 امتیازی تا صدر 

جدول دارند.
تاسیسات دریایی و آتلیه در شرایطی به مصاف هم می روند که 
هر دو تیم، دو باخت تا هفته دهم در کارنامه خود ثبت کرده اند. 
با این حال تبعات باخت در این بازی برای قمی ها سنگین تر 
از تاسیساتی ها خواهد بود؛ چرا که در صورت باخت، از رتبه 
پنجم تا نهم ممکن است سقوط کنند، اما تاسیسات دریایی در 

هر حال رتبه سوم را در اختیار خود خواهد داشت.

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال؛

گیتی پسند به دنبال حفظ رکورد شکست ناپذیری

نقل قول روز

مدیر تیم فوتبال سیاه جامگان واکنشی جالب در خصوص وجود 
جادوگر در این تیم از خود نشان داد.
آرمیــن رهبــر  دربــاره حــرف 

 وحدیث هــای اخیــر،  ضمــن 
تکذیــب وجــود جادوگر در 
این باشــگاه مشهدی, تصریح 
کــرد: در تیم مــان فقــط دو 
جادوگــر داریم. شــخص اول 

اکبر میثاقیان اســت که با وجود 
این بازیکنان جــوان نتایج خوبی 

گرفته است و موفق شدیم در تمام بازی های 
این فصل گل بزنیم و حتی پرسپولیس را متوقف کنیم. جادوگر 
دوم تیم هم علی عباسی است که به عنوان مدیر خصوصی ترین 
تیم ایران موفق شده، تیمش را در این سطح حفظ و به خوبی با 
دیگر تیم ها رقابت کند. وی ادامه داد: اگر ما در تیم مان جادوگر 
داشتیم هیچ وقت در فصل گذشته کار مان به پلی آف نمی کشید 
یا به طور مثال در دقیقه 90 از نفت تهران گل نمی خوردیم. ما در 
این فصل هم تاکنون متناسب با توان تیم مان نتیجه گرفته ایم 
و در میانه جدول قرار داریم. اگر تیم ما که االن در رده کمرکش 
جدول است و جادوگر دارد؛ بنابراین تیم های دوم و سوم حتما 
جادوگر هندوستانی دارند که موفق شده اند رتبه های باالتری 

داشته باشند!   

مدیر تیم فوتبال سیاه جامگان:

میثاقیان، جادوگر است

خبر روز

باشگاه پرسپولیس قصد دارد بدهی خود به مانوئل ژوزه سرمربی 
اســبق و پرتغالی این باشگاه و دســتیارانش را پرداخت کند. 

پرســپولیس هنوز موفق نشده پول این 
طلبکاران را به حساب آنها بریزد و 

در تالش است تا برای جلوگیری 
از جریمه های احتمالی هرچه 
سریع تر این اتفاق رخ دهد.در 
همین رابطه مسئوالن باشگاه 

پرسپولیس نامه ای برای وکیل 
ایــن طلبــکاران و همچنین فیفا 
ارسال کرده و خواســتار این شده 

 تا وضعیت پرداخت بدهی به این افراد مشــخص 
شود.در این نامه عنوان شده که پرسپولیسی ها حاضر هستند 
این پول را به حساب فیفا بریزند تا طلبکاران پرتغالی  پول را از 
این حساب برداشت کنند یا اینکه در دوبی این پول به حساب 

این افراد واریز شود.
باشگاه پرسپولیس با این اســتعالم قصد دارد هرچه سریع تر 
تکلیف بدهی خود به مربیان پرتغالی اش را مشخص کند تا به 

دردسرهای بعدی دچار نشود.

نامه پرسپولیس به فیفا درباره ژوزه

تداوم سریال کابوس وار مصدومیت در استقالل؛

گوسفند قربانی در تمرین آبی پوشان
ظاهرا سریال مصدومیت   های استقالل همچنان ادامه دارد و بعد از اینکه مجید حسینی و میالد 
زکی پور دچار مصدومیت شدند و امید ابراهیمی هم، بازی با گل گهر را از دست داد این بار مصدومیت 
و بدشانسی به سراغ داریوش شجاعیان آمد.استقالل این روزها در اوج دوران بدشانسی است و این 
همان موضوعی است که دکتر نوروزی در گفت و گو با رادیو تهران به  آن اشاره کرد. استقالل امسال 
با بدشانسی رو به رو شده است.ظاهرا سریال مصدومیت   های استقالل همچنان ادامه دارد و بعد از 
اینکه مجید حسینی و میالد زکی پور دچار مصدومیت شدند و امید ابراهیمی هم بازی با گل گهر را 
از دست داد این بار مصدومیت و بدشانسی به سراغ داریوش شجاعیان آمد.هافبک استقالل که یکی 
از بهترین بازیکنان تیمش در هفته های اخیر بود در جریان تمرین تیمش دچار مصدومیت شد و 
این مصدومیت به شکلی است که وی در تمرین تیم هم شرکت نکرد.مصدومیت این بازیکن از ناحیه 
زانو است ولی هنوز میزان اسیب دیدگی وی و مدت دوری اش از میادین مشخص نشده، اما به نظر 
می رسد وی هم به بازی با گل گهر سیرجان نرسد. نکته جالب توجه این بود که استقاللی ها پیش از 

تمرین گوسفند قربانی کردند تا شاید این بدشانسی ها دست از سر تیم بردارد.

درحاشیه تمرین سبز پوشان؛

قلعه نویی به بازیکنان ذوب آهن تذکر داد
تمرین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان جهت آمادگی هرچه بیشــتر بــرای حضور در مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور بازیکنان این تیم پیگری شد.در این تمرین و پس از 
گرم کردن بازیکنان، تمرینات تکنیکی و سانتر از جناحین در دستور کار شاگردان قلعه نویی 
قرار گرفت.دروازه بان های تیم ذوب آهن نیز زیر نظر مربی خارجی گلرهای این تیم به تمرین 
پرداختند و در پایان تمرین به کار گروهی اضافه شدند.نکته قابل توجه در این تمرین، تذکرات 
جدی امیر قلعه نویی به بازیکنان در برخی از اوقات تمرین بود.مهدی رجب زاده، کاپیتان تیم 
فوتبال ذوب آهن در این تمرین غایب بود. مصدومیت جزئــی دلیل غیبت رجب زاده در این 
تمرین عنوان شد.مهران درخشان مهر، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در جریان تمرین گروهی و 
بر اثر برخورد با یکی از بازیکنان ذوب آهن، دچار مصدومیت و مجبور به ترک زمین شد. پزشکان 
تیم فوتبال ذوب آهن سریعا مراحل یخ درمانی را  روی مچ پای این بازیکن آغاز کردند که پس از 
مدتی مشخص شد مصدومیت وی جدی نیست.علی حمام و ربیع عطایا ، دو بازیکن لبنانی تیم 

ذوب آهن به دلیل همراهی تیم ملی کشورشان در این تیم غایب بودند.

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

برابرآراء صــادره هيات موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي واراضي 
وســاختمانهاي فاقدسندرسمي مســتقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالكانه 
وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه 
شــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده 
رود و اصفهان امروزچاپ اصفهان آگهي ميشــودتادرصورتي كه اشخاص نسبت 
به صدورســندمالكيت متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت واســنادوامالك شهرضاتســليم وپس 
ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 
قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه 
نمايندبديهي اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 2098 فرعي ) كه به شماره 8345 تبديل شده ( از1 اصلي ابنيه 

شماره 3079 فرعي از1 اصلي ابنيه 
1-راي شــماره 139660302008002828 - 24 / 05 / 96 - محمدجــواد هدا 
شهرضا فرزند محمد حسين ششدانگ يكباب مغازه به استثناء بهاء ثمنيه اعياني آن 

مفروزي ازپالك 3079 فرعي از1 اصلي ابنيه به ششدانگ 22 مترمربع 
2-راي شــماره 139660302008002829 - 24 / 05 / 96 - محمدحسين هدا 
شــهرضا فرزند قدرت اله ششدانگ يكباب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني آن 

مفروزي ازپالك 3079 فرعي از1 اصلي ابنيه به ششدانگ 22 مترمربع 
  سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  31 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  15 / 6 / 96

م الف: 482 
تحديد حدود اختصاصی 

6/281 شماره صادره: 1396/03/409650 - 1396/6/8 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب دكان پالك شماره 1895 فرعی واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان 
گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق سوابق پرونده ثبتی به نام حسن بصريان 
مهابادی فرزند رضا در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل 
نيامده است. اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/7/10 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد. م الف: 231 اداره ثبت اسناد و امالك اردستان )124 كلمه، يك كادر(
تحديد حدود اختصاصی 

6/282 شماره صادره: 1396/03/409862 - 1396/6/8 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب دكان پالك شماره 395 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسير 
بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق سوابق پرونده ثبتی به نام حسن بصريان مهابادی 
فرزند رضا در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/7/10 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد. م الف: 230 اداره ثبت اسناد و امالك اردستان )123 كلمه، يك كادر(
اخطار اجرايی

6/361 شماره: 951138 ش 11 به موجب رای شــماره 9509976794102130  
تاريخ 95/11/24 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت 

يافته اســت محكوم عليه: محمود بدخشيان به نشــانی مجهول المكان محكوم 
است به حضور شركت مخابرات و انتقال رسمی خطوط فوق الذكر بنام خواهان ها 
1- عبدالخليل باقری 2- محمدعلی باقری به نشــانی اصفهان شهرك ولی عصر 
سه راه سيمين خ شــيدای اصفهانی فرعی 12 پ 618. و پرداخت مبلغ 195/000 
ريال بابت هزينه دادرســی و پرداخت هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در حق محكوم 
ان له صادر و اعالم می گردد و نيم عشر االجراء اجرای احكام اعالم می شود. انتقال 
4 خط تلفن ثابت به شــماره های 43 و 42 و 41 و 37852240 می باشد. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. 
م الف:16418 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()211 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرايی

6/363 شــماره: 951329 ش 14 به موجــب رای شــماره 44371- 960  تاريخ 
96/2/23 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه: مهدی شمس كوپايه فرزند محمد به نشانی مجهول المكان محكوم 
است به حضور در يكی از دفاتر اسناد رســمی و انتقال سه خط تلفن به شماره های 
35234771 و 35234772 و 35230220 و پرداخت 120000 ريال نشــر آگهی و 
225000 ريال هزينه دادرسی در حق محكوم له عليرضا احمدی دستجردی فرزند 
عباس شغل كارمند به نشانی اصفهان خ جی كوچه شهيد كشاورز كوچه شهيد نادری 
پ 16. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف:16420 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو( )185 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرايی

6/364 شماره: 950413 به موجب رای شــماره 960104  تاريخ  96/1/23 حوزه 
8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه: 
حميدرضا كبيريان فرزند محمدابراهيم به نشــانی مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/820/000 ريال 
خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها به شماره 506288 
- 94/12/23 و 506290 - 95/2/29 و 120/000 ريال هزينه نشر آگهی و نيم عشر 
حق االجرا. مشــخصات محكوم له: محمدرضا فضيلتی به نشانی اصفهان اتوبان 
ذوب آهن   ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف:16433 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()180 كلمه، دو كادر(
اخطار اجرايی

6/365 شماره: 950854 ش 42 به موجب رای شــماره 9609976797200257  
تاريخ  96/3/9 شــعبه 42 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه: صالح داستان پور حســين آبادی فرزند محمدحسين به 

نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به  پرداخت يكصد و پنجاه ميليون ريال 
150/000/000 ريال معادل پانزده ميليون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ چهار 
ميليون و ششصد و ده هزار ريال 4/610/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر 
آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 95/5/28 تا تاريخ اجرای 
حكم در حق خواهان سعيده رشمانی فرزند بشــير شغل دانشجو به نشانی اصفهان 
جاده اصفهان شيراز تقاطع دوم به ســمت اصفهان خ صاحب الزمان آخر كوچه  36 
منزل سه طبقه. طبق شاخص بانك مركزی و نيم عشر حق االجرا در حق صندوق 
دولت.  ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
صريحًا اعالم نمايد. م الف:16369 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره يك()217 كلمه، 2 كادر(
مزايده

6/371 اجرای احكام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای 
در خصوص پرونده اجرايی كالســه 960689 ج اول له نصرالــه ردانی پور و عليه 
عبدالجالل جمشيد بيك مبنی بر مطالبه مبلغ 904/253/505 ريال بابت محكوم به 
و هزينه های اجرايی و حق االجرای دولتی در روز چهارشنبه مورخه 96/7/5 ساعت 
11 صبح در محل اجرای احكام دادگستری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت 
فروش 17/14 حبه از شش دانگ پالك ثبتی 15190/16805، 918 بخش 5 ثبت 
اصفهان با كاربری مسكونی به نشانی ذيل كه اكنون در تصرف مالكانه مالكين می 
باشد توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی شده و نظريه ی وی 
مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگــزار نمايد. طالبين خريد می توانند ظرف 
5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی ذيل مراجعه و از ملك بازديد و با سپردن %10 
قيمت پايه به حساب سپرده دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه 
مزايده شــركت نمايند. پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود 
تسليم ملك مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزينه 
های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشد. اوصاف ملك مورد مزايده الف( ملك و 
مشخصات آن: عبارتست از ساختمان چهار طبقه واقع در فلكه احمدآباد خيابان جی 
كوچه مهر)شماره 1( پشت رستوران گلستان جنب پالك 33 دارای سند شش دانگ 
به شــماره ملك 15190/16805 و 15190/918 ، دفتر 114 صفحه 372، شماره 
ثبت 19281 بخش پنج ثبت اصفهان به شماره چاپی 75432 الف/77 به مساحت 
عرصه 46 مترمربع با حدود اربعه مشخص در سند مالكيت دارای گواهی پايان ساخت 
از شهرداری منطقه 4 اصفهان به شماره 14/8648 مورخ 72/7/12 و دارای پاسخ 
استعالم به شماره 4398073 مورخ 96/1/31 از شهرداری مربوطه مبنی بر زيرزمين 
به صورت تجاری انباری، طبقه همكف بصورت تجاری و طبقات اول و دوم بصورت 
مسكونی با اسكلت فلزی و سقف تيرآهن و طاق ضربی مسكونی با اندود گچ در سقف 
و بدنه و رنگ آميزی و ابزار گچی، موزاييك در كف و آشــپزخانه با كاشی در بدنه و 
سراميك در كف و كابينت فلزی، دارای چهار چوب های فلزی و لنگه دربهای چوبی 
با رنگ سيلركيلر، سرويس بهداشتی با كاشی در بدنه و سراميك در كف و سقف دو 
پوش بنايی با پالستر سيمان و تخته ماله، پنجره های مشرف به گذرآلومينيومی و با 
شيشه ساده، گرمايش ساختمان، بخاری گازی و سرمايش آن با كولر آبی تامين می 
گردد دارای اشتراكات آب و فاضالب و گاز مشترك و برق اختصاصی و فاقد آسانسور 
در طبقه همكف مغازه تجاری كه با تيغه و درب در وسط به دو دهانه تبديل گرديده در 
كد 65+ با ارتفاع داخلی 3/32 متر دارای شيشه سكوريت، درب كركره ای مشبك، 
بدنه تا نيمه كاشی و بقيه گچ كاری، كف سراميك و بدون امكانات شهری، در طبقه 
زيرزمين با كد 160- در بدنه سنگ كاری و در كف سراميك فرش گرديده و سرويس 

بهداشتی در زير دستگاه پله قرار دارد در زمان بازديد طبقه زيرزمين بعنوان آرايشگاه 
زنانه، طبقه همكف تجاری باالاســتفاده، طبقات اول و دوم بصورت مسكونی بهره 
برداری بود كه بر اساس مدارك ارائه شــده تفكيك واحد ها انجام شده و مجموعه 
بصورت يك ساختمان چهار طبقه و با يك سند مالكيت بصورت صد درصد ساخت 
می باشــد. ب( ارزيابی: با توجه به موقعيت ملك، كاربری، مساحت عرصه و اعيان، 
قدمت و كيفيت ســاخت، امكانات موجود و در نظر گرفتــن عوامل موثر در قضيه 
قيمت پايه ششــدانگ عرصه و اعيان ملك فوق الذكر بالــغ بر 3/700/000/000 
ريال معادل سيصد و هفتاد ميليون تومان برآورد و اعالم می گردد. و ارزش مزايده 
847/330/555 ريال می باشــد. م الف: 16424 شــعبه اول اجرای احكام حقوقی 

شهرستان اصفهان )590 كلمه، 6 كادر(
مزايده

6/372 اجرای احكام حقوقی شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالسه 960033 ج 5 له محمد فتوحی و عليه پروين فتوحی 
و 4 نفر ديگر مبنی بر دستور فروش ملك مشاع در تاريخ پنج شنبه 6/7/13 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احكام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت 
فروش ملك و سرقفلی شش دانگ پالك ثبتی 13807/11 كه ذيال درج شده است 
كه اكنون در تصرف كســی نيست می باشد توسط كارشــناس رسمی دادگستری 
ارزيابی شده و مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد می 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشــانی فوق مراجعه و از اموال بازديد و با 
سپردن 10% قيمت پايه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد 
بود. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشد.اوصاف ملك مورد مزايده: 
ملك مورد ارزيابی شش دانگ عرصه و اعيان يك باب ساختمان و دو باب مغازه به 
آدرس اصفهان خيابان پوريای ولی نبش كوچه بوستان 1 كدپستی 96611 و 96612 
- 81489 می باشد. اعيان احداثی با قدمت بالغ بر سی سال، با زيربنای تقريبی كل 
420 مترمربع، كه در ضلع شمالی ساختمان منزل مسكونی و در ضلع جنوبی نيز دو 
مغازه با زيربنای تقريبی 50 مترمربع، سقف تيرآهن و درب ورودی فلزی قرارگرفته 
كه در زمان بازديد فاقد فعاليت و سقف مغازه نيز ريزش نموده است. منزل مسكونی 
فوق مشــتمل بر ســه طبقه كه طبقات همكف و اول به صورت دو واحد مسكونی 
مجزا، دارای پوشش كف سراميك و موزاييك، دويار رنگ روغنی، دربهای داخلی 
چوبی، درب و پنجره آلومينيومی و فلزی، دارای آشپزخانه با ديوار كاشی كاری شده، 
كف ســراميك و كابينت فلزی، و طبقه زيرزمين به صورت انباری می باشد، دارای 
انشعابات آب، برق و گاز، سيستم سرمايشــی كوبرآبی و گرمايشی پكيج می باشد. 
با توجه به تصوير ســند مالكيت ابرازی ملك فوق دارای شماره پالك 11 فرعی از 
13807 اصلی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذكور قطعه صفر تفكيكی 
به مساحت عرصه 265/10 مترمربع می باشــد و مطابق حدود اربعه مندرج در سند 
مالكيت از سمت شمال به طول 10 متر به راهرو منسده و از سمت جنوب به طول 12 
متر به كوچه جديد االحداث محدود می گردد و برابر نامه شماره 7/96/931 مورخ 
96/2/9 شهرداری منطقه 7 اصفهان ميزان عقب نشينی از حد شمال حداقل 2 متراژ 
محور و حد جنوب شــرقًا 6/50 متر و غربا 1/70 متر تعريض نسبت به وضع موجود 
می باشد در ضمن ابعاد موجود محل با سند مالكيت مغايرت داشته و قسمتی از مغازه 
در خارج از محدوده سند مالكيت می باشــد. ارزيابی و تقويم بها: با توجه به مطالب 
صدراالشاره كاربری قدمت مســاحت موجود و باقيمانده عرصه، موقعيت و قيمت 
منطقه ای، نوع سازه و مصالح استفاده شده، دسترسی به شبكه شوراع و معابر، عوامل 
موثر بر عرضه و تقاضا و نيز جميع جهات موثر بر ارزيابی، قيمت پايه ششدانگ ملك 
و سرقفلی مورد ارزيابی در ضمن مباشرت به كارشناسی به مبلغ 7/400/000/000 
ريال )هفت ميليارد و چهارصد ميليون ريال( ارزيابی می گردد. م الف: 14341 شعبه 

5 اجرای احكام حقوقی شهرستان اصفهان )516 كلمه، 5 كادر(
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دین و اندیشه 

سفارش های دینی عید   ا... اکبر

غدیر، واقعــه فراموش نشــدنی و ماندگار در تاریخ اســت. مــا از واقعه 
 غدیر و فضیلت و اهمیت بزرگداشــت آن آگاهیم ، امــا توجه به روایات

 اهل بیت )علیهم السالم ( تاثر بسزایی در بهتر برگزار کردن این عید عظیم 
و احیای آن دارد.

غدیر، عید برتر

حضرت ثامن االئمه علیه السالم فرمودند : هرکس روز عید غدیر به دیدار 
مومنی رود، خدا هفتــاد نور به قبرش وارد کند و قبر او را توســعه دهد و 

هر روز هفتاد هزار فرشته به زیارت قبرش روند و او را به بهشت می برند.

پاداش دیدار اهل ایمان

امیرالمومنین علیه الســالم فرموده اند : من ضامنم که هرکسی روز عید 
غدیر قرض بگیرد و به برادران دینی کمک کند، اگر زنده بماند، خدا قرضش 
را ادا کند و اگر بمیرد از دوشــش بردارد. )یعنی خدا کاری کند که بدهی 

او پرداخت شود.(

قرض کردن برای کمک به نیازمندان

امام صادق علیه السالم فرمودند : یک درهم خرج کردن درروز غدیر برابر 
است با صد هزاردرهم- و بنا برنقلی یک میلیون درهم-دربقیه اوقات است.

پاداش خرج کردن در عید غدیر

 فیاض طوسی می گوید: روز عید غدیر محضر مبارک حضرت علی علیه السالم 
جمعی ازخواص را برای افطار نگه داشته بود. برای خانواده آنها غذا، انواع هدیه 
و صله، لباس ، انگشتر و کفش فرستاده بود. ســرو وضع همه اطرافیان )به 
دستور حضرت ( عوض شده بود و اسباب و آالت منزل تغییر کرده بود )همه  
با لباس نو و فاخر و جدید بودند( حضرت برای آنها فضیلت و سابقه عید غدیر 

را بیان می فرمود .

تغییر چهره زندگی

حضرت ثامن االئمه علیه السالم فرمودند : غدیر،روز تزیین و آراستن است. 
هرکس برای روز غدیر ، خویش را بیاراید و زینت کند، خدا همه گناهانش 
را از کوچک و بزرگ بیامرزد و فرشتگانی را برانگیزد که کارهای نیک او را 
ثبت کنند و درجات او را باال برند تا غدیر سال آینده. پس اگر بمیرد  شهید 
از دنیا رفته و اگر زنده بماند ، زندگی ســعادتمندانه و همراه خوشبختی 

داشته باشد.

آراستن 

امام صادق علیه السالم در ضمن حدیثی فرمودند : پیامبر به امیرمومنان)ع(  
ســفارش کرد، این روز را عید قرار دهد .چنان که پیامبران به جانشینان خود 

سفارش می کردند که این روز را عید بگیرند.

عید گرفتن روز غدیر

حضرت ثامن الحجج علیه السالم فرمودند : غدیر روز تبسم هنگام مالقات اهل 
ایمان است، هرکس روز عید غدیر به روی برادر دینی اش تبسم کند خداوند 
در قیامت با مهربانی به او نظر می کند و هزارحاجت او را روا و در بهشت برای او 

قصری از در سفید بنا کند و چهره اش را زیبا و درخشنده و خرم گرداند.

روز تبسم 

ابو هارون عبدی  می گوید : روز هجدهم ذی الحجه، محضر مبارک امام صادق 
علیه السالم شرفیاب شــدم . حضرت فرمودند : هرکس دراین روز دو رکعت 
نماز بگزارد، مانند کسی است که غدیر حضور داشته و با پیامبر)ص( بروالیت 
پیمان بسته و در درجه کسانی باشــد که صادقانه در مواالت موال در آن روز، 
خدا و پیامبر)ص( را تصدیق کردند، مانند کســی کــه حضور پیامبر)ص( ، 
امیرمومنان)ع( ، امام حسن)ع( و امام حســین)ع( را درک کرده است و بنا 
 بر نقلی در رکاب آنان شهید شده باشــد و مانند نجبا و نقبایی که زیر پرچم

 قائم آل محمد و در خیمه آن حضرت باشند .

حضور درغدیر با نماز غدیر

امام علی )علیه السالم ( فرموده اند: هرکس شب عید غدیر مومنی را افطاری دهد، 
مانند آن اســت که ده فئام را افطاری داده است . کسی پرسید : یا امیر المومنین 
فئام یعنی چه؟ حضرت فرمود: فئام یعنی صدهزار پیامبر و صدیق و شهید ) یعنی 
افطاری یک نفر ، پاداش افطار یک میلیون پیامبر وصدیق و شهید را دارد ( پس اگر 
کسی گروهی از  زنان و مردان با ایمان را افطاری دهد، چه پاداشی دارد؟ من ضامنم 

که خدای تعالی او را از کفر امان دهد.

فرجام نیک با افطاری دادن 

امام صادق )ع ( فرمودند : هر کس در روز عید غدیر نیم ساعت پیش ازظهر 
به قصد شــکرگزاری خداوند دو رکعت نماز بگزارد که درهر رکعت پس 
ازحمد، سوره توحید و آیه الکرسی و سوره قدر را 10 مرتبه بخواند نزد خدا 
برابر با صد هزار حج و و صد هزار عمره است و هر حاجتی از حوائج دنیا و 
آخرت را از خدا درخواست کند هرچه باشد به آسانی وبا عافیت به او عنایت 

کند. بنابر نقلی اگر نماز و دعا از او فوت شد قضای آن را به جای آورد.

دعای مستجاب پس از غدیر

در نبرد بین امام هادی علیه الســالم و خلفایی که در زمان ایشان بودند آن کس 
که ظاهرا و باطنا پیروز شــد؛ امام هادی علیه السالم بود. این باید در همه بیانات و 
اظهارات ما مورد نظر باشــد . در زمان امامت آن بزرگوار، شش خلیفه یکی پس از 
دیگری آمدند و به درک واصل شدند؛ آخرین نفرآنها معتز بود که حضرت را شهید 
کرد و خودش هم بــه فاصله کوتاهی مرد . این خلفا غالبا بــا ذلت مردند ؛ یکی به 
دست پسرش کشته  شد و دیگری به دســت برادرزاده اش و به همین ترتیب بنی 
 عباس تارو مار شدند ؛ به عکس شیعه ،   در دوران حضرت هادی و حضرت عسکری

  ) علیهما الســالم (  و در آن شــدت عمل روز به روز وســعت پیدا کــرد؛ قوی تر 
شد . 

یک روز مجاهدت این بزرگوارها ، )ائمه علیهم السالم( به قدر سال ها اثرگذاشت ؛ 
یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی که ســال ها کار کنند ، در جامعه اثر 

می گذاشت .
این بزرگواران دین را همین طور حفظ کردند؛ و اال دینی که در رأســش متوکل 
و معتز و معتصم و مامون باشد و علمایش اشــخاصی باشند مثل یحیی بن اکتم 
که با آن که عالم دستگاه بودند خودشان از فســاق و فجار درجه یک علنی بودند، 
اصال نباید بماند؛ باید همان روزها به کل کلک آن کنده می شد؛ تمام می شد. این 
مجاهدت و تالش ائمه علیهم الســالم نه فقط تشــیع بلکه قرآن ، اسالم و معارف 
 دینی را حفظ کرد، این اســت خاصیت بندگان خالص و مخلــص و اولیای خدا.
  ) برگزیده از بیانات رهبری بعد از مراســم روضه خوانی به مناســبت شــهادت

 امام علی النقی علیه السالم 1383/5/30(

 امام هادی علیه السالم 
در نگاه مقام معظم رهبری

 یک سوال!
 ایوب بن نوح می گوید : خدمت امام هادی علیه السالم نامه نوشتم و ســوال کردم: آیا خداوند قبل از آفرینش جهان از آن آگاه بود یا این که پس از آفرینش مطلع شد؟ حضرت ، در پاسخ به 

خط خودشان نوشتند : خداوند پیوسته به همه چیز آگاه است و علم او به هر چیزی قبل ازخلقت ، مانند علم او پس از خلقت است. ) اصول کافی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت ، ج1، ص 145(

در گفت وگو با کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی مطرح شد:

زیارت جامعه کبیره، دوره کامل امام شناسی
اهل بیت علیهم السالم هرکدام به دلیل قرار گیری در  سمیه مصور
موقعیت زمانی، مکانی، سیاسی و اجتماعی متفاوت، با 
شناسنامه خاصی شناخته می شوند. حضرت علی علیه السالم با واقعه غدیر، 
حضرت فاطمه سالم ا... علیه با خطبه فدکیه، امام حسن مجتبی علیه السالم با 
صلح و نرمش قهرمانانه، حضرت سیدالشهدا علیه السالم با نهضت عاشورا، امام 
سجاد علیه السالم با صحیفه سجادیه، امام باقرو امام صادق علیهما السالم با 
 جهاد علمی و شــکل گیری دانشــگاه و حــوزه علمیه و وجــود امام هادی 
علیه السالم نیز با زیارت جامعه کبیره شناخته می شود به طوری که هر زمان 
 این زیارت مطرح شــود ذهن ها به ســوی امام هادی علیه السالم معطوف 

خواهد شد.
سالروز تولد امام علی النقی علیه السالم فرصت مغتنمی است برای شناخت 
دریای بیکران زیارت جامعه کبیره که از زبان مبارک امام هادی علیه السالم 
 برای بشــریت به یادگار مانده اســت. از این رو برای آشــنایی با این زیارت 
گفت و گویی با حجت السالم هادی مشگدار، کارشناس دفتر تبلیغات اسالمی 

ترتیب دادیم که ماحصل آن از نظرتان می گذرد:
 حجت السالم مشگدار درابتدای این گفت و گو بیان کرد: دوران امامت امام 
هادی علیه السالم با اختناق شدید از سوی خلفای عباسی همراه بود، آنان که 
در این زمان دوران هیبت و عظمت خالفتشان رو به افول گذاشته بود بیش از 
گذشته به سرکوب نهضت های علوی و جنبش های شیعیانی که در آن زمان 

در سرتاسر بالد اسالمی گسترده شده بودند، می پرداختند.

 افزون بر عملکرد خلفای عباســی، در این عصر فرقه ها و گروه های منحرف 
فراوانی شروع به فعالیت کرده و مردم را فریب می دادند که یکی از آنها، ُغالت 
بودند. آنها با غلو کردن درباره مقامات اهل بیت )علیهم السالم(، موجب اذیت و 

آزار امام هادی )علیه السالم( و شیعیان می شدند.
 شدت مصائب جامعه اســالمی در این دوران سبب شد که امام علی نقی)ع( 
سعی وافری در اشاعه فرهنگ صحیح اسالمی و نیز حقانیت امامت به انجام 
برساند و زمانی که یکی از شیعیان بلند مرتبه به نام موسی بن عمران نخعی 
از ایشان درخواست کرد که به ایشان زیارت نامه ای بیاموزد که بتواند در هر 
زمان و مکانی امامان معصوم علیهم السالم را زیارت کند، زیارت جامعه کبیره را 
بیان کردند که مضمون این زیارت درباره باورهای شیعه درباره امامت و وظایف 

شیعیان در مقابل ایشان است.
کارشناس دفترتبلیغات اسالمی اصفهان درباره سند حدیثی این زیارت نامه 
افزود: زیارت جامعه کبیره در کتب معتبر روایی شیعه از جمله من ال یحضره 
فقیه شیخ صدوق، تهذیب االخبار شــیخ طوسی، بحاراالنوار عالمه مجلسی، 
جامع االحادیث آیت ا... بروجردی آمده که این علما بدون اســتثنا پافشاری 
کردند که زیارت جامعه کبیره از جمله زیارت های صحیحی است که در اختیار 
ما قرار گرفته و مانند این است که از زبان امام هادی علیه السالم زیارت جامعه 
را می شنویم و آموزش الزم را دریافت می کنیم و آیت ا... جوادی آملی نیز در 
این باره می گویند زیارت جامعه از نظر ادبی، آرایش لفظی و محتوا به اندازه ای 
دقیق و فنی است که به هیچ عنوان احتمال اینکه غیر معصوم بخواهد آن را 

تدوین کند وجود ندارد.
حجت االسالم مشگدار با اشاره به اینکه این زیارت جامعه دارای چند فصل است 
ادامه داد: ابتدای زیارت با سالم آغاز می شود و در این بخش سعی شده کیفیت 
ارتباط زائر مشخص شود و به شــیعیان ادب زیارت را بیاموزد تا زمانی که در 
مقابل بارگاه ائمه اطهار )ع( هستند چگونه زیارت کنند؛ بنابراین نحوه ارتباط 
زائر با معصوم را در بر می گیرد، در ادامه بحث شهادت دادن مطرح می شود و زائر 
در محضر اهل بیت)ع( به یگانگی خدا، نبوت رسول ا... و والیت ائمه اطهارعلیهم 
السالم شهادت می دهد. در یک فصل دیگر از زیارت جامعه کبیره نزدیک به 
200 خصوصیت جایگاه، منزلت و مرتبه امام معصوم را مشخص می کند. در 
این زیارت مشخص می شود که مردم با چه اشخاصی ارتباط برقرار می کنند و 
همچنین در ادامه زیارت وظایف و تکالیف زائر دربرابر امام بیان می شود. زائر 
باید اهل معرفت باشد و تا زمانی که معرفت نباشد نمی تواند در جایگاه اصلی 
قرار بگیرد. زائر الزم است اهل مودت و محبت باشــد؛ برای لذت باید زمینه 
محبت را به وجود آورد و مرحله دیگر زیارت تسلیم و اطاعت بدون چون و چرا 

در برابر معصوم است.
این کارشناس مذهبی تصریح کرد: متن زیارت جامعه کبیره به عنوان یک دوره 
کامل امام شناسی است. مضامین عالی این زیارت نامه بیانگر جایگاه معنوی 
و هدایتی ائمه )ع( در جامعه است. اوصاف و ویژگی های ائمه )ع( در این متن 
به عالی ترین عبارات و رساترین بیانات تبیین و تفاوت مکتب امامت با مکاتب 

دیگر به خوبی روشن شده است.
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آماده برگزاری دوره های آموزشی بین المللی در اصفهان هستیم
محسن مومنی،مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان اصفهان با اشاره به همکاری میان جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با سایر جمعیت های ملی وفدراسیون بین المللی صلیب سرخ 

افزود:آماده مشارکت در زمینه برگزاری دوره های آموزشی بین المللی در اصفهان هستیم.

خبر

اخبار

مدیر کل آموزش وپرورش استان اعالم کرد:

جایگاه پنجم استان اصفهان در 
شاخص میزان باسوادی

مدیر کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان با اشــاره 
به جایگاه پنجمی اســتان اصفهان در شــاخص میزان 
باســوادی در کل کشــور، تصریح کــرد: طبق گفته 
استاندار باید به جایگاه اول و دوم کشور برسیم.مدیر کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان ادامه داد: اجرای طرح 
آموزش اتباع خارجی، طرح سوادآموزی نیروهای مسلح، 
به روزرسانی بانک اطالعاتی بی سوادان و باسوادان پایگاه، 
ویرایش اطالعات آموزش دهندگان نیز از دیگر اقدامات 

اداره کل آموزش وپرورش خواهد بود.
محمدحســن قائدیهــا خاطرنشــان کــرد: واگذاری 
صددرصدی فعالیت ها به بخش خصوصی از رسالت های 
ما خواهد بود. وی در پایان عنوان کرد: از دستگاه ها انتظار 
داریم که یک رابط را بــرای هماهنگی بهتر برنامه های 
ســوادآموزی معرفی کنند و ما را در شناســایی افراد 

بی سواد و کم سواد یاری رسانند.

 سخنگوی سازمان
 آتش نشانی شهرداری خبرداد:

 کاهش قابل توجه 
مزاحمت های تلفنی

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: روزانه بیش از هزار تماس تلفنی 
با این سازمان برقرار می شود که با وجود فرهنگ سازی 
صورت گرفته نسبت به قبل کمتر شاهد مزاحمت های 
تلفنی هستیم. محمد شریعتی اظهار کرد: در طول یک 
ماه گذشته ۹ هزار و ۸۶۷ دقیقه مکالمه تلفنی در قالب 
۳۲ هزار ۹۰۰ تماس با سامانه ۱۲۵ صورت گرفته است 
که این آمار به طور متوسط شــامل بیش از هزار تماس 
تلفنی در روز می شود. شریعتی ادامه داد: درصد باالی 
این تماس های تلفنی به منظور اطالع رسانی یک حریق 
یا حادثه، دریافت مشــاوره های ایمنی از کارشناسان 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

و بخش کمی از آن شامل مزاحمت های تلفنی است.
وی عنوان کرد: با نصب سامانه ردیاب تماس تلفنی در این 
سازمان، نشانی تمامی تماس ها مشخص است. از طرفی 
با فرهنگ سازی صورت گرفته از سوی شهرداری اصفهان 
مزاحمت های تلفنی به شدت کاهش یافته البته حتی 
یک مزاحمت تلفنی نیز زیاد است و می تواند امداد رسانی 

به حادثه دیدگان را دچار وقفه کند.

مدیر مرکــز اصفهان شناســی و خانه ملل اصفهــان اظهار 
کرد: مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل در سال ۸4 با هدف 
ســامان دهی و ایجاد همگرایی در بیــن پژوهش هایی که به 
شناخت اصفهان یا معرفی اصفهان پرداخته است، ایجاد شد. 
در واقع این مرکز کتاب، اسناد و هرآنچه مورد نیاز پژوهشگران 
است را باید در اختیار آنها قرار دهد تا اصفهان در سطح ملی و 

بین المللی بهتر معرفی شود.
حمید فرهمند افزود: این مرکز، در واقع ماهیت آموزشــی، 
پژوهشــی و فرهنگــی دارد و کمک می کند پژوهشــگران، 
محالت و شهر خود را بشناســند تا عالقه بیشتری نسبت به 

آن پیدا کنند.

مدیر مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل اصفهــان ادامه داد: 
بخشــی از فعالیت های مرکــز اصفهان پژوهــی راه اندازی 
کارگاه های آموزشی است که در طول ســال دایر است و در 
صورت به حد نصاب رســیدن برگزار می شود، در تابستان به 
علت فراغت دانش آموزان و دانشجویان پررنگ تر جلوه می کند 

و برای عموم مردم هم با کمترین هزینه قابل استفاده است.
مدیر مرکز اصفهان شناسی اضافه کرد: سرفصل هایی که قرار 
است در این کارگاه های آموزشــی مورد بحث و تدریس قرار 
گیرد عبارتند از رجال اصفهــان، معماری اصفهان، خانه های 
اصفهان، اســناد مربوط به اصفهان که در ســه سطح دنبال 
می شود و طیف کالس ها به فراخور عالقه و سلیقه مخاطبان 

گسترده است.ثبت نام کالس های آشنایی با محالت اصفهان، 
تاریخ مطبوعات اصفهان، رجال و مشاهیر اصفهان، کارگاه هنر 
ســوخت معرق چرم و الیه چینی در هنرهای سنتی در این 

مرکز همچنان ادامه دارد.
مدیر مرکز اصفهان شناســی وخانــه ملل اصفهــان اظهار 
کرد: مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل در سال ۸4با هدف 
ســامان دهی و ایجاد همگرایی در بیــن پژوهش هایی که به 
شناخت اصفهان یا معرفی اصفهان پرداخته است، ایجاد شد؛ 
در واقع این مرکز کتاب، اسناد و هرآنچه مورد نیاز پژوهشگران 
است را باید در اختیار آنها قرار دهد تا اصفهان در سطح ملی و 

بین المللی بهتر معرفی شود.
حمیدفرهمند افــزود: این مرکز، در واقع ماهیت آموزشــی، 
پژوهشی و فرهنگی دارد و کمک می کند پژوهشگران، محالت 
و شهر خود را بشناسند تا عالقه بیشــتری نسبت به آن پیدا 

کنند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از کارگاه ها به احیای هنرهای از 
دست رفته اصفهان اختصاص یافته است، یادآور شد: با دعوت 
از اساتیدی که شاید تنها یک نسل دیگر از آنها باقی مانده باشد، 
تالش شده تا تجارب آنها به نسل جدید منتقل شود و از نابودی 

این هنرها جلوگیری شود.
فرهمند از تهیه نقشه گردشــگری اصفهان خبر داد و گفت: 
این نقشه به شش زبان دنیا ترجمه شده که به زودی منتشر 
می شود و قرار است از کتاب پیشــگام گردشگری اصفهان به 

زبان انگلیسی که به چاپ رسیده است، رونمایی شود.
وی با بیان اینکه مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل بیشتر به 
گردشگری فرهنگی اهتمام دارد، تاکید کرد: این مرکز تالش 
دارد اطالعات دقیق و درست را پیرامون اصفهان با عکس های 
به روز و با کیفیت به مخاطب ارائه دهد، برای تعامل بیشتر با 
گردشگران خارجی هم سال گذشــته وبگاه مرکز راه اندازی 
شد که اســتقبال خوبی از آن به عمل آمده و قرار است نسخه 

انگلیسی آن هم در دسترس قرار گیرد.

مدیر مرکز اصفهان شناسی وخانه ملل اظهارداشت:

ترجمه نقشه گردشگری اصفهان به شش زبان دنیا

مدیرکل امور اتباع خارجی استانداری مطرح کرد:

دریافت  برگ حمایت تحصیلی 
7هزار نفر از اتباع خارجی 

مدیرکل امور اتباع خارجی اســتانداری اصفهان اظهار داشت: در 
راستای سیاست های انسان دوســتانه جمهوری اسالمی ایران و 
تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر فراهم شدن شرایط تحصیل برای 
همه افراد الزم التعلیم، از تیر ماه گذشته نیز ثبت نام دانش آموزان 

اتباع خارجی در استان اصفهان آغاز شد.
مهدی سلیمانی اظهارکرد: در سال تحصیلی گذشته حدود ۵۰ هزار 
دانش آموز خارجی در مدارس اســتان اصفهان ثبت نام و تحصیل 
کردند و پیش بینی می شود که امسال نیز نزدیک به همین تعداد 
دانش آموز اتباع خارجی، در مدارس استان اصفهان نام نویسی کنند.

وی افزود: دانش آموزانی که ســال گذشــته در مدارس استان به 
تحصیل مشغول شدند بیشــتر تبعه افغان و عراق بودند و امسال 

هم این افراد می توانند به تحصیل خود در این مدارس ادامه دهند.
مدیرکل امور اتباع خارجی اســتانداری اصفهان یادآور شد: همه 
دانش آموزان اتباع بیگانه که مدارک مجاز برای نام نویسی در مدارس 
اســتان اصفهان را ندارند، در صورتی که مدرک سالمت بهداشتی 
و مدارک مورد نیاز در آیین نامه مدارس را تهیه کرده باشــند، در 

مدارس ثبت نام می شوند.
سلمیانی خاطرنشــان کرد: در۲سال گذشــته۷هزار نفر از اتباع 

خارجی در استان اصفهان برگ حمایت تحصیلی دریافت کردند.

مدیر منطقه 1۲شهرداری اصفهان:

سرانه ورزشی منطقه 12 افزایش می یابد
یکی از اقدامات منطقه ۱۲ برای افزایش سرانه ورزشی این منطقه 

احداث ورزشگاه ناصرخسرو و خانه ورزشی امین آباد است.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: به دنبال 
ارتقای سرانه ورزشی منطقه، عملیات اجرایی ورزشگاه ناصر خسرو 
در محله امیرالمومنین و خانه ورزش امین آباد در محله امین آباد 

در دست اجراست.
محمدرضا برکت با اشــاره به اینکه خانــه ورزش امین آباد یکی از 
مطالبات جدی اهالی این محله بود از همین رو احداث این پروژه در 
دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت، گفت: عملیات احداث خانه 
ورزشی محله امین آباد در خیابان امام خمینی)ره( به مساحت ۳۳۵ 
مترمربع و با اعتبار ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به منظور ایجاد 
نشاط و شادابی در محله در دست اجراست. وی افزود: این پروژه نیز  
ظرف ۶ ماه آینده تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته می شود.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات اجرایی 
ورزشگاه ناصر خسرو در دست اجراســت، گفت: عملیات اجرایی 
ورزشگاه ناصر خسرو در محله امیرالمومنین - خیابان ملک شهر به 

مساحت ۶ هزار مترمربع تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت داشته است.
برکت ادامه داد: در این ورزشــگاه تمام امکانات مانند سالن های 
صخره نوردی، بدن ســازی، بازی کودکان، ورزشی رزمی و فضای 

سبز پیش بینی شده است.

شهرداری

رییس جزیره بازی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان اظهارکرد: جزیره بازی، مرکز تخصصی بازی کودکان 
اســت که در این زمینه از مناســبت های مختلف استفاده 
می کنیم تا برخی مفاهیم را در قالب بازی به بچه ها آموزش 
دهیم.امینه جاللــی راد افزود: جزیره بازی از قســمت های 

مختلفی از جمله آشــنایی با حیوانــات در قالب یک غرفه 
دوستی با حیوانات، اســتفاده از زمین ماسه ای، سالن بادی، 

غرفه های نقاشی و کاردستی و ... تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: برای اســتفاده از مناســبت ها یک برنامه 
»اردوی مادر و کودک« دیگر را برگزار کردیم تا از این طریق 

برای آموزش مفاهیم نوروز در قالب بازی استفاده کنیم.
رییس جزیره بازی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: ســعی می کنیم از فضای جزیره بازی 
برای این امر استفاده کنیم و اگر شرایط مهیا نبود از محیط 
بیرون اســتفاده می کنیم؛ همچنین تالش خواهیم کرد در 
فضای جزیره بازی، این آموزش هــا را ارائه دهیم تا کودکان 
زمانی که با خانواده هایشان به طبیعت می روند از این مفاهیم 
الگوبرداری و اســتفاده کنند. جاللی راد افزود: الزمه رشــد 

کودکان، بازی است.

رییس جزیره بازی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

الزمه رشد کودکان، بازی است

حصر وراثت
6/111  مرجان علی دوستی دارای شناســنامه شماره 1023 به شرح دادخواست به 
کالسه  982/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســین علیدوستی به شناســنامه 46701 در تاریخ 90/11/11  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به یک پسر و یک دختر: 1-  محمد علی دوستی به ش.ش 1059 نسبت با متوفی 
) فرزند( 2- مرجان علی دوستی به ش.ش 1023 نسبت با متوفی ) فرزند( والغیر. 
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: 16448 
شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()137 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
6/112  شهناز امینی درچه دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کالسه  
983/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه قلیلی رنانی به شناســنامه 14 در تاریخ 96/4/10  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک 
دختر: 1- غالمحسین امینی به ش.ش 761 نســبت با متوفی ) فرزند( 2- شهناز 
امینی به ش.ش 15 نســبت با متوفی ) فرزند( والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16449 شعبه 54 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/113  عفت سادات قلمزن دارای شناسنامه شماره 36183 به شرح دادخواست به 
کالسه  1006/96 ح 54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مصطفی عندلیب القراء به شناسنامه 3827 به تاریخ فوت 
نامعلوم و ثبت فــوت 1396/5/5 ) 86569( اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر: 1-  عفت سادات قلمزن ش.ش 
36183 نسبت با متوفی ) مادر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 16450 شعبه 54 شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)مجتمع شماره 3()130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/114  فاطمه زیتون نژاد موسویان دارای شناسنامه شماره 205 به شرح دادخواست 
به کالسه  994/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مرجان کیانی به شناســنامه 1015 در تاریخ 96/3/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به فقط 
مادر: 1-  فاطمه زیتون نژاد موسویان ش.ش 205 نســبت با متوفی ) مادر( 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: 16451 شعبه 

54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()120 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

6/115  زهرا سادات طاعات دارای  شناسنامه شماره 7186 به شرح دادخواست به 
کالسه  998/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید حسین طاعات به شناسنامه 27 در تاریخ 96/3/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک 
خواهر:1-  زهرا سادات طاعات ش.ش 7186 نســبت با متوفی ) خواهر(  اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16452 شعبه 

54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()120 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

6/116  حسن زارعی جوزدانی دارای  شناسنامه شماره 129 به شرح دادخواست به 
کالسه  992/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان نصرت رحیمی جوزدانی به شناســنامه 34 در تاریخ 96/3/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر:1- حسن زارعی جوزدانی ش.ش 129 نسبت با متوفی ) فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16453 شعبه 

54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()122 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

6/117  ابوالقاسم مارانی دارای شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به کالسه  
958/96 ح 54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه ماهرانی برزانی به شناسنامه 459 در تاریخ 96/1/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر 
و پنج دختر به اسامی: 1- ابوالقاســم مارانی به ش.ش 57 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- علی مارانی به ش.ش 2714 نسبت با متوفی )فرزند( 3-اسداله مارانی به ش.ش 
3112 نسبت با متوفی )فرزند( 4- مصطفی مارانی به ش.ش 3466 نسبت با متوفی 
)فرزند( 5- خدیجه مارانی برزانی به ش.ش 55 نسبت با متوفی )فرزند( 6- محترم 
مارانی به ش.ش 2713 نسبت با متوفی )فرزند( 7- صدیقه مارانی به ش.ش 1886 
نســبت با متوفی )فرزند( 8- عزت مارانی به ش.ش 3111 نسبت با متوفی )فرزند( 
9- معصومه مارانی به ش.ش 103 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16454 شعبه 54 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()208 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/118  احمد عماد ســاداتی دارای شناسنامه شــماره 41330 به شرح دادخواست 
به کالســه  1002/96 ح 54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان سید هاشم عماد ســاداتی به شناسنامه 7364 در 
تاریخ 80/9/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- احمد عمادساداتی به 
ش.ش 41330 نسبت با متوفی )فرزند( 2- علی عمادساداتی به ش.ش 431 نسبت 
با متوفی )فرزند( 3- اکبر عمادســاداتی به ش.ش 40786 نسبت با متوفی )فرزند( 
4- سیدرضا عمادساداتی به ش.ش 43885 نسبت با متوفی )فرزند( 5- سید حمید 
عمادساداتی به ش.ش 1421 نســبت با متوفی )فرزند( 6- فرحناز عمادساداتی به 
ش.ش 49069 نسبت با متوفی )فرزند( 7- الهه عمادساداتی به ش.ش 9885 نسبت 
با متوفی )فرزند( 8- مهناز عمادســاداتی به ش.ش 4030 نسبت با متوفی )فرزند( 
9- فخری خلیفه هادی به ش.ش 59421 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16455 شعبه 

54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()215 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/119  مهدی مطیعی فرد دارای شناسنامه شــماره 6584 به شرح دادخواست به 
کالسه  1016/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان اکبر مطیعی فرد به شناســنامه 434 در تاریخ 96/4/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 4 
دختر و یک همسر: 1- محمد مطیعی فرد به ش.ش 1615 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- علی مطیعی فرد به ش.ش 1306 نسبت با متوفی )فرزند( 3- غالمرضا مطیعی 
فرد به ش.ش 504 نسبت با متوفی )فرزند(  4- مهدی مطیعی فرد به ش.ش 6584 
نسبت با متوفی )فرزند( 5- طاهره مطیعی فرد به ش.ش 47 نسبت با متوفی )فرزند( 
6- زهره مطیعی فرد به ش.ش 782 نسبت با متوفی )فرزند( 7- فاطمه مطیعی فرد 
به ش.ش 1117 نســبت با متوفی )فرزند( 8- فرحناز مطیعی فرد به ش.ش 1356 
نســبت با متوفی )فرزند( 9- صدیقه حر به ش.ش 420 نسبت با متوفی )همسر( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 16456 شعبه 54 شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره 3(

)216 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/120  کیانوش شــجاعی برجوئی دارای شناســنامه شــماره 1338 به شــرح 
دادخواست به کالسه  1017/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان میرزا شــجاعی برجوئی به شناسنامه 1328 در 
تاریخ1318/7/1 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 5 پسر و 3 دختر و یک همسر: 1- مرتضی شجاعی برجوئی 
به ش.ش 1235 نســبت با متوفی )فرزند( 2- داریوش شجاعی برجوئی به ش.ش 
1358 نسبت با متوفی )فرزند( 3- کیانوش شجاعی برجوئی به ش.ش 1338 نسبت 
با متوفی )فرزند( 4- اردشیر شجاعی برجوئی به ش.ش 222 نسبت با متوفی )فرزند( 
5- مجتبی شجاعی برجوئی به ش.ش 14 نسبت با متوفی )فرزند( 6- شیدا شجاعی 
برجوئی به ش.ش 847 نسبت با متوفی )فرزند( 7- زینب شجاعی برجوئی به ش.ش 
935 نسبت با متوفی )فرزند( 8- شهناز شجاعی برجوئی به ش.ش 1068 نسبت با 
متوفی )فرزند( 9- ماه طال شجاعی برجوئی به ش.ش 354 نسبت با متوفی )همسر(  
و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 16457 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()217 

کلمه، 2 کادر()220 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/121  محمد سلطانی دارای شناسنامه شماره 1102 به شرح دادخواست به کالسه  
1010/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خسرو سلطانی به شناســنامه 1 در تاریخ 96/5/9 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پسر و 5 دختر و 
یک همسر: 1- مهدی سلطانی به ش.ش یک نسبت با متوفی )فرزند( 2- غالمرضا 
سلطانی به ش.ش 904 نسبت با متوفی )فرزند( 3- محمد سلطانی به ش.ش 1102 
نسبت با متوفی )فرزند( 4- پروین سلطانی به ش.ش 7 نســبت با متوفی )فرزند( 
5- سمیه سلطانی به ش.ش 439 نســبت با متوفی )فرزند( 6- شمسی سلطانی به 
ش.ش 1287000363 نسبت با متوفی )فرزند( ) شماره ش 2551(7- زینب سلطانی 
به ش.ش 1329 نسبت با متوفی )فرزند( 8- زهرا سلطانی به ش.ش 4802 نسبت 
با متوفی )فرزند(  9- سنوبر ناصری به ش.ش 496 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16458 
شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 3()209 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
6/311 کالســه پرونده: 96-310 و9609976805300286-96/5/7 شــماره 

دادنامه: 621-95/4/31 مرجع رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: عباس علی زاده به نشانی اصفهان خ کهندژ )اشرفی اصفهانی( نبش کوچه 
بیستم برق صنعتی سحر، خواندگان: محمدجان لهراسبی زاده فرزند اسدا... - محمد 
لهراسبی زاده فرزند محمدجان- مصطفی لهراسبی زاده فرزند محمدجان-  هر سه 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک شماره 669895-95/9/30. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  
آقای عباس علی زاده به طرفیت آقایان محمدجان لهراسبی زاده - محمد لهراسبی 
زاده - مصطفی لهراسبی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال وجه چک 
به شــماره 669895/35-95/9/30 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده ردیف 
اول به عنوان صادرکننده و ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 115/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/527/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )95/9/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:16429 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/312 کالسه پرونده: 351/96 شــماره دادنامه:9609976805200602 مرجع 
رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رامین قاسمی به نشانی 
خ اشــرفی اصفهانی )کهندژ( نبش کوچه بیستم برق صنعتی ســحر، خواندگان: 
1- منور موســی زاده 2- عزیزا... لهراسبی زاده هردو به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام مطلق 
خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای رامین قاسمی به طرفیت منور موسی 
زاده – عزیزا... لهراســبی زاده به خواســته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره ها 549150 مورخ 95/9/28 به عهده بانک صــادرات به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی بــه پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 4/887/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/9/28(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:16430 شعبه 52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)308 کلمه، 3 کادر(
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امام هادی علیه السالم  :
مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجمالت شهرت مى يابند ولى در 

آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد.
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مدیران می تواننــد با کمی مکالمــه کمک کنند 
تا کارمنــدان با وجود روش هــای متفاوت زندگی 
و کار، اهداف درونیشــان را کشــف کرده و آنها را 

پرورش دهند. 
یکی از تکنیک  ها، تئوری شــناخت عملکرد است.  
این تئوری ادعا می کند که تعاریف متفاوت و زیادی 
از هر عمل می توان برداشت کرد. زمانی که مدیران 
تعریفی با سطح باالتر از کارمندشان داشته باشند، 
می توانند به آنها کمک کنند تا بیشــتر از همیشه 

احساس باارزش بودن داشته باشند.
بررســی منظم ۵ محدوده پرس وجو، برای کمک 
به کارمندان به جهت کشــف و پیدا کردن هدف 
و خواســت درونیشــان راه مفیدی است. مدیران 

می توانند بپرسند:
شما در انجام چه کاری خوب هستید؟ برای انجام 
کدام فعالیت کاری به تالش کمتری نیاز دارید؟ چه 
فعالیتی را به دلیل اینکه احساس می کنید بهترین 
فرد برای انجام آن هستید انتخاب می کنید؟ نسبت 
به اینکه تمام زمانتان را برای حرفه و شــغل خود 
بگذارید چه واکنش هایی دریافــت می کنید؟ در 
اینجا مقصود مــا کمک به افراد بــرای پیدا کردن 
توانایی هایشــان و باز کردن راهی برای رسیدن به 

آنهاست.
از چــه کاری لذت می برید؟به طــور نمونه در یک 
هفته کاری، به دنبال چه کاری بــرای انجام دادن 
هستید؟ با دیدن چه رخدادی در تقویم کاری خود 
انرژی می گیرید؟ اگر شــما می توانستید کارتان را 
بدون هیچ محدودیتی طراحی کنید، چگونه زمانتان 
را سپری می کردید؟ این ســوال ها به افراد کمک 
می کنند تا کار و فعالیتی که بــه آن عالقه دارند را 

کشف و یا بازیابی کنند.
چه چیزی بیشــتر احســاس مفید بودن به شما 
می دهد؟نتیجه  چه کاری باعث می شود تا احساس 
غرور کنید؟ کــدام یک از مهارت های شــما برای 
گروه یا ســازمانتان بســیار مهم و بحرانی است؟ 
مهم  ترین اولویت های شــما برای زندگی چیست 
و چگونه شغلتان می تواند آن را برآورده کند؟ این 
نوع از پرســش  ها ارزش درونی کار ها را مشخص و 

برجسته می کند.
چه چیزی باعث می شود که شما احساس حرکت 

به جلو و پیشرفت داشته باشید؟
دوره هــای آموزش چه حرفــه ای را می گذرانید تا 
در آینده بتوانید از آن اســتفاده کنید؟ برای آینده 
خودتان چه رویایی دارید؟ انجام چه کاری شــما 
را به چیزی که برای خودتان در آینده می خواهید 
نزدیک می کند؟ در اینجا هدف این است که نشان 
دهیم چگونه کار های امروز، به  آنها در آینده برای 

رسیدن به اهدافشان کمک می کند.

مهارت زندگی

کارمندان چگونه اهداف 
درونی خود را کشف کنند

یادداشت

بعضی ها خاطراتشان را قاب می کنند. نه فقط 
ذهنشــان که خانه شان هم شــبیه به یک ندا شاه نوری

سمساری بزرگ اســت. پر از طاقچه، میخ و 
قفسه هایی که برای نگهداری خاطراتشان درست شده است. آنها مثل 
صاحب یک نگارخانه یا مدیــر یک موزه همه زندگیشــان را وقف 
نگهداری از این خاطرات می کنند. گرد و خاکشــان را می گیرند و 
مراقب هســتند تا خش به خاطرات ارزشمندشان نیفتد. گرفتاری 
اینجاست که بیشتر این خاطرات خیلی گرانبها، یادگارهای غمگین از 
روزهای تلخ و دور هستند و بزرگ ترین دشمن آنها نور، شادی زندگی 
و خاطرات خوشی است که می تواند جایشان را تنگ کند. خودمانیم 
همه ما یک خانم »هاویشاِم« غمگین درست مثل همان بانوی پیر 
داســتان آرزوهای بزرگ توی ذهنمان داریم. عروسی که داماد سر 
سفره عقد قالش گذاشته و حاال دوست دارد که زمان را آنقدر متوقف 
کند تا او از راه برسد. خانم هاویشاِم ذهن ما هم پرده ها را می کشد، 
شــمع ها را خاموش می کند و درها را می بندد. خودش را زندانی 
خاطراتش می کند. او که خیال می کند تنها آینده ممکن را از دست 
داده حاال باید به گذشته موجود بچسبد و در زمان، گرفتار شود. قاب 
کردن خاطرات راه حل خیلی از ماست. بارها و بارها به یک موضوع 
فکر می کنیم. یک لحظه را به یاد مــی آوریم. همه جمالتی که می 
توانستیم بگوییم و نگفتیم را برای خودمان تکرار می کنیم. حسرت 
می خوریم. عصبانی می شویم. ماجرا را برای این و آن تعریف می کنیم 

و نظرشان را می خواهیم. حتی خودمان 
را کوچک می کنیم، به سراغ کسی که 
دلمان را شکسته می رویم تا بپرسیم 
چــرا؟ چطــور توانســته آن همه 
نیمروزهای زیبای اردیبهشتی را به 
غروب های نکبتی پاییزی تبدیل 
کند؟ بیشــتر از آنکه به دســت 
بیاوریم چیزهای زیادی از جمله 
اعتماد به نفسمان را از دست می 
دهیــم. طعم ها، بوهــا، عطرها، 
خیابان ها، اســم ها و رنگ های 

زیادی برای ما مقدس می شوند و ما 
خودمان را قربانیشان می کنیم.

باغ 
کاغذی

کتاب»خیابــان تبریــز؛ گــذری برزندگی و زمانه شــهید               
 قــدرت ا...چگینــی « اثر»میثم رشــیدی مهرآبــادی« را
» نشرمجنون«چاپ کرده است. شهید چگینی هنگام شهادت 
معاون آموزش و پرورش قزوین بودند و با شهید رجایي ارتباط 
تنگاتنگ و نزدیکي داشتند به گونه اي که شهید رجایي از وي 

براي تصدي یکي از وزارتخانه ها دعوت کرده بود.
کتاب حاضر درباره زندگی کسی است که با گلوله ضد انقالب 
به شهادت رسید، اما در زمان زندگی کوتاهش همواره معلمی 
فراموش نشدنی بود .میثم رشیدی نویسنده این اثر که چنان به 

آن دلبستگی دارد که آن را فرزند هشتم خود می داند  و در آغاز 
کتاب چنین می نویسد:»از شهادت قدرت ا...چگینی آن قدر 
می گذرد که خاطرات زندگی با او در ذهن شاگردان و دوستانش 
به اندازه کافی کم رنگ شــده باشــد؛ اما او در دل اطرافیانش 
نهال هایی کاشته بود که هنوزهم بارور و پویاست. زندگی این 
معلم ، مثل کتاب هایی که تدریس می کرد ، واقعی و باور پذیر 
است. آن قدر روان و بی پیرایه زندگی کرد که می شود به آسانی 
از او الگو گرفت و آنقدر ناگهانی پر کشــید که داغش هیچ گاه 

کهنه نمی شود. «

خیابان تبریز قاب کردن

رفتار عجیب جانوران که توضیح علمی و منطقی ندارد)2( 
دانستنی ها

ای فرزند آدم، چه ستمکار و سنگدلی!
من مانند زنی هســتم که به روزگار دوشیزگی 
برای دلخوشــی شــوهر ، خود را می آراست و 
در شب ها برای تربیت کودکان، بیدار می ماند 
و برای پدید آمــدن مردان آینده به ســختی 
می کوشــید، اما چون پیر گشــت و فرتوت، به 
فراموشی سپرده شــد و دیدارش ناخوشایند 

آمد... ای فرزند آدم، چه ستمکار و سنگدلی!

»اشکی و لبخندی«
»جبران خلیل جبران«

۲- چطور جانوران می توانند وقوع زمین لرزه را از حرف حساب
چند روز یا چند هفته قبل پیش بینی کنند؟

مطالعات نشــان داده که جانوران می توانند وقوع زمین 
لرزه را دقایقی قبل از آن حس کنند و این قابلیت جانوران 
در روزگاران بسیار دور نیز کشــف شده بود. حتی دلیل 
این موضوع نیز مشخص شده است؛ بر اساس تحقیقات 
موسسه زمین شناسی ایاالت متحده، از هر زمین لرزه دو 
نوع موج متفاوت ساطع می شود. یکی از این امواج، امواج 
بزرگ S نامیده می شوند و امواج دیگر که بسیار کوچک تر 
بوده و امواج P نام دارند، کمی قبل از رسیدن امواج S خود 
را نشان می دهند. جانوران، برخالف انسان ها می توانند 
امواج P را حس کنند از این رو زمانی که این امواج را حس 

می کنند می دانند که زمان فرار رسیده است.
پس اگر حیوانات خانگی شما ناگهان ترسیده و با رفتار 
عجیب به سمت ارتفاعات فرار کردند حتما به دنبال آنها 
بروید زیرا حدود ۵ ثانیه آینده همه چیز در اطراف شما به 
لرزه درخواهد آمد، اما موضوع گیج کننده این است که 

برخی از جانوران می توانند وقوع زمین لرزه را از روزها یا 
حتی هفته ها قبل متوجه شوند. بر اساس گزارش های 
تاریخی، در سال ۳۷۳ قبل از میالد مسیح زلزله عظیم و 
مخربی در یونان باســتان رخ داد، اما روزها قبل از وقوع 
زلزله، موش ها، مارها و حتــی هزارپاها نیز از محل فرار 
کردند و بدین ترتیب ســاکنان آن منطقه دریافتند که 
اتفاق ناخوشایندی در راه است. تا به امروز مشخص نشده 
که جانوران چطور این موضــوع را روزها قبل از وقوع آن 

حس می کنند.

جناب آقای محمدرضا احتشام زاده
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار خورزوق تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمن زین الدین_ جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود

جناب آقای علی اصغر حاج حیدری
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار خمینی شهر تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمن زین الدین_ جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود

جناب آقای  محسن اسحاقی
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار خوانسار تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمن زین الدین_ جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود

جناب آقای محسن صدرالدین کرمی
انتصاب شایسته جنابعالی را  به سمت شهردار میمه تبریک گفته و

 از خداوند متعال آرزوی موفقیت روز افزون برای شما و توفیق خدمتگزاری به مردم عزیز آن شهر را خواهانیم.

بهمن زین الدین_ جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود
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