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فروش گوشت  نذری محرم با نرخ ۳۸ هزار تومان
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تقدیر از مشترکان آب شرب خانگي 
کم مصرف در روستاهاي استان اصفهان 3

  لغو پاتوق فیلم کوتاه اصفهان
 به دلیل عدم وجود سالن اختصاصی

پیشگامي اصفهان در تحقق 
دندان پزشكي سبز در کشور
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اصفهان، میعادگاه چوگان است

»آنگ سان سوچی« مشــاور عالی دولت 
میانمار و از برندگان جایزه صلح نوبل که به 
دلیل سکوت خود در قبال خشونت های اعمال شده علیه 
مسلمانان این کشور، تحت انتقادات شــدید جهانی قرار 

گرفته سرانجام این موضوع را محکوم کرد.
ســوچی در اظهارات خود گفــت که نگران مســلمانان 
روهینگیایی است که از میانمار به بنگالدش فرار می کنند. 
او در ادامه عنوان داشت: رنج مردمی که در بحران استان 
راخین گرفتار شــده اند را عمیقا حس می کنم. ما نگران 
این موضع هســتیم که تعدادی از مسلمانان به بنگالدش 
فرار مــی کنند و هرگونــه اقدامات  نقض حقوق بشــر را 
محکوم می کنیــم. با این وجود و به گــزارش خبرگزاری 
فرانسه، سازمان عفو بین الملل آنگ سان سو چی، رییس 
حزب حاکم میانمار را متهم کرد کــه در خصوص بحران 
ایالــت راخین همانند کبک ســر خود را زیــر برف کرده 
است. آنچه به نظر می رسد این اســت که این اظهار نظر 
سوچی فعال بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؛ چراکه او فرصت 
زیادی برای این کار داشــت اما حال که فشار ها بر میانمار 
افزایش یافته اســت، برای کاهش فشــارها ، موضع خود 
را احقاق حقوق مســلمان عنوان می کند. کسی که خود 
یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشــر در دنیاســت و به 
تعبیر خبرگزاری فرانســه همانند یک کبک سرش را زیر 
برف کرده است، حال عنوان می کند که به دنبال مجازات 
ناقضان حقوق بشر است! در یک ماه گذشته عالوه بر مردم 
 و مقامات کشورهای مســلمان مقامات مختلف غربی نیز

 با انتقاد... 
ادامه صفحه 2

طفل سرراهی!
3

نگاه

ادامه در صفحه 11

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان از 
محقق نشدن وعده ها در ساخت باغ موزه دفاع مقدس گالیه دارد:

صبر مردم اصفهان به سر آمده است
نشست مطبوعاتی و رسانه ای کمیته ستاد گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، روز گذشته با حضور مسئولین و مدیران و خانواده شهید 
کاظمی در سالن اجتماعات صدا و سیمای مرکز اصفهان برگزار شد. رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات استان اظهار کرد: دفاع مقدس، جمهوری اسالمی ایران را در 

مقابل دشمنان بیمه کرد.
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فرمانده انتظامی استان اصفهان:

8بسته کشف شده در نجف آباد به هیچ وجه امنیتی نبوده است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی)نوبت اول(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دو شنبه به تاریخ 96/07/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 96/07/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین)ریال(برآورد) ریال(اعتبار

6/051/002/546303/000/000جاریاصالح شبکه فاضالب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان با ارزیابی کیفی96-3-164

11/256/922/045563/000/000جاریاجرای شبکه جمع آوری فاضالب خمینی شهر درچه والشان با ارزیابی کیفی96-3-165

5/984/008/765300/000/000جاریمناقصه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضالب منطقه یک اصفهان96-3-166

8/700/533/904436/000/000جاریخط انتقال آب از ابتدای خیابان باغ فردوس تا مجتمع مسکونی سپهر با ارزیابی کیفی96-3-174

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/06/29

»آنگ سان سوچی« به دنبال مجازات ظالمان؛

  کبكی که نقض حقوق بشر 
را محكوم می کند
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گفت وگوهای غیررسمی بین آمریکا و کره شمالی در جریان است
»توماس پیکرینگ« ســفیر پیشــین آمریکا در روســیه در گفت وگو با خبرگزاری 
»ریانووســتی« اعالم کرد که هم اکنون گفت وگوهای غیررســمی بین واشــنگتن و 

پیونگ یانگ در جریان است، اما تاکنون به سطح رسمی و دیپلماتیک ارتقا نیافته است.

يادداشت

سپاه

آنا : معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ســپاه گفت: 
مراســم رژه نیرو های مسلح روز ۳۱ شــهریور، ساعت ۸ 
صبح در جوار مرقد مطهر بنیانگذار انقالب اسالمی برگزار 

می شود.
سردار سرتیپ پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان اظهار کرد: 
این مراسم با حضور مقامات لشکری و کشوری، فرماندهان 
ستاد کل ، ارتش ، سپاه و سایر نیروهای مسلح برگزار شده و 
نیروهای مسلح بخشی از توانمندی های خود را به نمایش 

خواهند گذاشت.
سردار پورجمشیدیان تاکید کرد: در رژه نیروهای مسلح 
امسال همچون سال های گذشــته وحدت و یکپارچگی 

نیروهای مسلح به نمایش درمی آید.
وی افزود: نیروی زمینی سپاه هم به تبع این موضوع آخرین 
تجهیزات خود و از جمله راکت های دقیق زن و سامانه های 
توپخانه ای را که ارتقای فوق العاده ای یافته اند در معرض 
دید عموم قرار خواهد داد.معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی سپاه یادآور شد: مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ 
شهریور ماه هر سال، یکسال با مســئولیت ارتش و سال 
دیگر با مسئولیت سپاه برگزار می شودو امسال مسئولیت 
برگزاری رژه زمینی با سپاه در تهران و مسئولیت رژه دریایی 

بندرعباس با ارتش است.

ایســنا: صادق زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب در 
همایش صلح، دموکراسی و حقوق شــهروندی اظهار 
کرد: ممکن است حکومت در یک جامعه عالی باشد، اما 
اسمش لزوما اجرای دموکراسی نیست. با اینکه ترامپ 
خیلی قدرت دارد، تصمیمی می گیــرد و وقتی قاضی 

فدرال مخالفت می کند، آن تصمیم اجرا نمی شود. 
وی ادامه داد: قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 
توسط حقوقدان ها نوشته نشده است. عبارات زیبایی در 
قانون به کار برده می شود، اما بسیاری از مواردی که در 

کشورهای دیگر حل شده را حل نکرده است.
زیباکالم گفت: مــا هیچ چاره ای نداریــم جز اینکه به 
مفاهیم اولیه انقــالب بازگردیــم.۱٢٠ مصاحبه امام 
خمینی)ره( را تا پیش از پیــروزی انقالب بخوانید. از او 
می پرسیدند علت مبارزه با نظام شــاه چیست؟ نظام 
اسالمی که شما می خواهید برپا کنید چگونه است؟ با 
مارکسیست ها و بهایی ها چگونه برخورد می کنید؟ با 

زنان، منتقد و مخالف خود چگونه رفتار می کنید؟
وی تصریح کرد: در آن ۱٢٠مصاحبه امام)ره(، تنها یکی 
 دوبار اسم آمریکا وسط می آید. ایشــان می گوید من 
نمی دانم که چرا کارتل از شاه حمایت می کند در حالی 

که مردم شاه را نمی خواهند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه خبر داد: 

نمایش راکت های دقیق زن سپاه 
در رژه ۳۱ شهریور

زيباکالم: 

هیچ چاره ای نداریم جز اینکه 
به مفاهیم اولیه انقالب بازگردیم

محسن هاشمی: 

تالش  می کنیم تا مردمی بودن 
مراسم اربعین را حفظ کنیم

آيت ا... خاتمی عنوان کرد:

احتمال بررسی طرح اصالح آیین 
نامه انتخابات خبرگان رهبری

محسن هاشــمی رفســنجانی، رییس شــورای شهر 
تهران در رابطه با برنامه های شــهرداری پایتخت برای 
خدمات رسانی به زائران در  مراســم پیاده روی اربعین 
حســینی گفت: با توجه بــه اینکه از کشــور ما تعداد 
زیادی از عشاق امام حسین )ع( در این مراسم شرکت 
می کنند لذا دولــت جمهوری اســالمی ایران، تحت 
مسئولیت وزارت کشور، ستادی با عنوان »ستاد مرکزی 
اربعین«تشکیل داده است که در پیاده روی اربعین هر 

سال خدمات رسانی می کند.
وی ادامه داد: آنچه در نظر شــورای اسالمی پنجم شهر 
تهران قرار دارد این اســت که ما عمدتا از ظرفیت های 
مردمی اســتفاده کرده و نگذاریم این حرکت پر شــور 

مردمی به یک حرکت دولتی تبدیل شود.
هاشمی، رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: امسال 
در مراســم اربعین ضمن اینکه کیفیت خدمات را ارتقا 
خواهیم داد، تــالش  می کنیم تا مردمی بــودن آن را 
حفظ کنیم و کســانی هم که از شــهرداری شــرکت 
 می کنند دیگر نباید انتظار حق ماموریت و حقوق اضافه

 داشته باشند.

مهر: آیت ا... ســید احمد خاتمی، عضو هیئت رییســه 
مجلس خبرگان رهبری، در جریان برگزاری ســومین 
اجالســیه رســمی پنجمین دوره مجلــس خبرگان 
رهبــری عنــوان کرد:بــرای تعیین اعضــای کمیته 
تدوین بیانیــه پایانی خبــرگان، رای گیــری کردیم 
که این کمیته بیانیــه پایانی را تدویــن خواهند کرد 
 و بعد از ظهــر چهارشــنبه)امروز( این بیانیــه  قرائت

 می شود.
وی ادامــه داد: در صورتی که فرصت شــود وارد بحث 
اصالح آیین نامه انتخابات خبرگان رهبری خواهیم شد 
که باید ابتدا دو فوریت آن تصویب شود بعد وارد بررسی 
شــویم. اگر این طرح اعالم وصول شــود و دو فوریت 
 آن به تصویب برســد بالفاصله برای بررســی آن اقدام 

خواهیم کرد.
عضو هیئت رییســه مجلس خبــرگان رهبری تصریح 
کرد: اعضای خبرگان روز پنج شنبه به زیارت حرم امام 
خمینی )ره( خواهند رفت تا بــا آرمان های بنیان گذار 
انقالب اسالمی تجدید میثاق کرده و بعد از آن نیز زیارت 

مقام معظم رهبری را خواهیم داشت.

يادداشت

 بازدید علی الریجانی 
از مناطق مرزی شمال غرب کشور

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی از مناطق مرزی شمال 
غرب کشور بازدید کرد. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 

سپاه در این بازدید علی الریجانی را همراهی کرد.

عکس نوشت

مجلس خبرگاندیدگاهشورای شهر

خبر

بین الملل

 شروط » بارزانی« برای
 به تاخیر انداختن همه پرسی 

رییس منطقه کردســتان عراق پس از دیــدار با وزیر 
دفاع انگلیس، طی بیانیه ای از شروطش برای به تاخیر 

انداختن همه پرسی جدایی گفت.
»مســعود بارزانی« رییس منطقه کردستان عراق پس 
از دیدار با »مایکل فالون« وزیر دفاع انگلیس در اربیل 
طی بیانیه ای شــروطش برای به تاخیرانداختن زمان 

همه پرسی جدایی را مطرح کرد.
بر اساس این بیانیه که در پایگاه خبری »السومریه نیوز« 
منتشر شد، وی تاکید کرد: هیچ گزینه ای جز استقالل 
باقی نمانده است. درخواســت ها برای تاخیر انداختن 
همه پرســی و گفت وگو با بغداد بدون مشخص کردن 
مضامین این گفت وگو و ماهیت تضمین های بین المللی 
موجب نخواهد شد که همه پرسی به تاخیر بیفتد.بارزانی 
افزود: تنها در صورتی که دولت عراق با گفت وگو برای 
استقالل منطقه کردســتان بر اساس یک سقف زمانی 
مشخص و تضمین های بین المللی موافقت کند رهبران 
سیاسی کردســتان نیز گردهم  خواهند آمد و تصمیم 
نهایی خود درباره همه پرسی را اتخاذ خواهند کرد.وی 
تاکید کرد: جایگزین هایی که تاکنون مطرح شده، ضامن 
گفت وگو با بغداد برای استقالل کردستان نیست. ما همه 
روابط با بغداد را امتحان کرده ایم، اما همگی شکســت 
خوردند و در مقابل ما، هیچ گزینه ای جز استقالل باقی 
نمانده است و ما می خواهیم که تنها دو همسایه خوب 

باشیم و بهترین روابط را با یکدیگر داشته باشیم.

ترامپ در ديدار با نتانیاهو: 

 صلح اسرائیل و فلسطین 
شدنی است

ایسنا: دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا صلح میان 
فلسطین و رژیم صهیونیستی را هدف نهایی دانست و 

گفت که این صلح، دستاوردی خارق العاده خواهد بود.
وی اضافه کرد: صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل چیزی 
است که ما در راستای آن تالش می کنیم و فکر می کنم 

فرصت خوبی برای تحقق این امر وجود دارد.
ترامپ گفت: فکر می کنم اسرائیل مایل به تحقق صلح 
است و  فلسطینی هاهم خواهان صلح هستند. می توانم 
به شــما بگویم که دولت من نیز مایل بــه تحقق این 
موضوع است. از همین رو ما در این باره به سختی تالش 
خواهیم کرد. برخی افراد می گویند که این اتفاق شدنی 

نیست اما من می گویم شدنی است.

 به گزارش خبرآنالین بــه نقل از پایگاه اطالع رســانی دولت، 
حجت االســالم حســن روحانی در دیدار »امانوئل مکرون « 
رییس جمهور فرانسه به اشتراکات فرهنگی گسترده دو ملت 
ایران و فرانسه اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت ارتقای مناسبات 
فرهنگی، علمی، فناوری و دانشگاهی دو کشور، گفت: از حضور 
ســرمایه گذاران فرانســوی برای همکاری های مشــترک در 

بخش های مختلف در ایران حمایت می کنیم.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه نباید اجازه داد دستاوردهای 
برجام تضعیف شود و همه طرفین باید عالوه بر پایبندی، سایر 
اعضا را به اجرای کامل تعهدات خود یادآور شوند ،اظهارداشت: 
برجام، حاوی این پیام بود که مســائل پیچیــده بین المللی را 
می توان از طریق گفت وگو  و در چارچوب رویکرد برد - برد حل 
و فصل کرد و هر آسیبی به آن می تواند انتقال دهنده این پیام 
خطرناک به جهان باشد که دیپلماســی قادر به رفع  مشکالت 
نیست.  روحانی رفتارهای دولت فعلی آمریکا در ارتباط با برجام را 
برای جامعه جهانی نگران کننده برشمرد و تاکید کرد: تنها نهادی 
که باید بر برجام نظارت کند آژانس بین المللی انرژی اتمی است 
که تاکنون هفت بار صراحتا بر پایبندی ایران بر این توافق تاکید 
کرده اســت و نباید برخی ها توافق روشنی همانند برجام را به 

مسائل دیگر مشروط کنند.رییس جمهور فرانسه نیز در این دیدار 
با تاکید بر عزم کشورش برای گسترش و تعمیق روابط با تهران 
گفت: دوره پسابرجام فرصت مناسبی برای گسترش همکاری 
های مشــترک ایجاد کرده و پاریس به برجام متعهد است و از 
آن حمایت می کند. امانوئل مکرون تاکید کرد: فرانسه خواستار 
اجرای کامل برجام است و هر گونه مذاکره مجدد درباره آن را بی 
معنا می داند. حسن روحانی همچنین عصر دوشنبه در نیویورک 
و در دیدار رییس جمهــور اتریش گفت: در دوره پســابرجام، 
فرصت و فضای مناســبی برای تحکیم هر چه بیشتر روابط با 
همه کشورهای اروپایی به وجود آمده و با توجه به ظرفیت های 
گسترده ای که دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه از لحاظ 
سرمایه گذاری، تجارت، علمی و فناوری های نو دارند ، باید سطح 

همکاری ها را به نفع دو ملت بیش از پیش ارتقا  بخشید.
رییس جمهور افزود: فرصت های فراوان سرمایه گذاری در ایران 
از جمله در حوزه انرژی، راه و راه آهن، بانک و بیمه، گردشگری، 
تحقیقات و فناوری وجود دارد که اتریش نیــز می تواند از این 
فرصت ها بهره بگیرد. رییس  جمهور همچنین به نقش برجام 
در توسعه همکاری های مشترک اشــاره و تصریح کرد: اجرای 
کامل توافق برجام به نفع اتحادیه اروپا و منطقه است؛ بنابراین 

ضرورت دارد اتحادیه اروپا تالش هــا و نقش آفرینی خود را در 
این زمینه همسو با منافع خود و شرکت های اروپایی، افزایش 
دهد.»آلکساندر فان در بلن« رییس جمهور اتریش نیز در این 
دیدار خواهان گســترش و تعمیق همکاری های تهران و وین 
در همه عرصه ها شــد و گفت: ما عالقه مند بــه روابط خوب و 
سرمایه گذاری مستقیم در ایران هستیم. وی همچنین به آمارهای 
امیدوار کننده در ارتباط با اقتصاد ایران در عرصه جهانی اشاره 
کرد و افزود: این آمارها بسیار امیدوارکننده است و شرکت های 
اروپایی و اتریشــی را بیش از پیش برای مشارکت در بازار ایران 

تشویق می کند.
حسن روحانی  همچنین در دیدار » استفان لوون« نخست وزیر 
سوئدگفت : برجام فرصت مناســبی را برای گسترش روابط دو 
کشــور فراهم کرده که بهره گیری از این فرصت به نفع منافع 

دو ملت است.
رییس جمهور همچنین بر اجرای توافق نامه های دو کشور برای 
توسعه بیش از پیش همکاری ها تاکید کرد و اظهارداشت: برای 
توســعه روابط اقتصادی، نیازمند روابط بانکی بهتر هستیم و 
امیدوارم با توسعه مناسبات بانکی، شاهد تحول بهتر در مناسبات 
اقتصادی و سایر بخش ها از جمله مناسبات علمی ، دانشگاهی و 

فناوری های پیشرفته باشیم.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با قدردانی از مواضع 
مســتحکم اتحادیه اروپا و از جمله ســوئد در ارتباط با برجام 
اظهارداشت: مواضع دولت جدید آمریکا مناسب این توافق مهم 
بین المللی نیست. برجام، توافقی است که آن را برای امنیت و 
ثبات منطقه و جهان مفید می دانیم و به زیان هیچ کسی نخواهد 
بود و امیدوارم با همکاری طرفین ، این توافق به خوبی تداوم یابد.

نخست وزیر ســوئد نیز در این دیدار که در محل اقامت رییس 
جمهور در نیویورک انجام شد، خواهان اجرای سریع تر تمامی 
توافقات میان دو کشور شد و گفت: اطمینان می دهم که هیچ 
محدودیتی برای توسعه همکاری های اقتصادی میان دو کشور 
وجود ندارد و ما از رفع مشکالت بانکی حمایت می کنیم.استفان 
لوون با تاکید بر اینکه »برجام نباید تضعیف شود«، بر ضرورت 
اجرای کامل برجام و لغو محدودیت ها برای تجارت با ایران تاکید 
کرد و گفت: ما خرسندیم که ایران طبق گزارش های آژانس به 
تمامی تعهداتش در قبال برجام عمل کرده و همه طرف ها نیز 

باید به انجام تعهداتشان پایبند باشند.
وی همچنین وضعیت مسلمانان میانمار را یک تراژدی خواند و 
افزود: سوئد به عنوان یک کشور مستقل هر کمکی که بتواند در 
این زمینه انجام خواهد داد و در همین ارتباط ما در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد موضوع را مطرح کردیم و به تالش های خود 

برای پایان دادن به این تراژدی ادامه می دهیم.

ريیس جمهور روز گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ريیس جمهور فرانسه، 
اتريش و نخست وزير سوئد ديدار و گفت وگو کرد.

روحانی:

رفتار آمریکا در قبال برجام نگران کننده است

در شرایطی که رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا تالش می کند با به وجود 
آمدن فضایی جدید اجرای برجام و فروش هواپیماهای جدید به ایران را 
تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد، مذاکرات مقام های ایرانی با طرف های 
اروپایی نشان دهنده آن است که نه تنها این توافق به حیات خود ادامه خواهد 
داد که حتی اعتباراتی جدید نیز از سوی اروپایی ها به ایران وارد می شود.ژان 
باتیست لوموئن، دبیر دولت فرانسه که با سند اعطای وام 7٠ میلیون یورویی 
به ایران و برای ادامه  مذاکرات خود با مقامات ایرانی به تهران آمده روز سه 
شنبه گذشته در دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران، بار دیگر اعالم کرد که 
فرانسه نسبت به تداوم اجرای برجام تعهدات جدی دارد و حتی در کنار ادامه 
فروش هواپیما آماده است تسهیالت مالی جدیدی نیز در اختیار ایران قرار 
دهد. وزیر راه و شهرسازی در دیدار با دبیر دولت فرانسه گفت: همزمان با 
اقدام نمایشی مجلس آمریکا در ممنوعیت فروش هواپیما به ایران ٢ فروند 

ای.تی.آر تا ۱٠ روز دیگر وارد کشور می شود.

 فرانسوی ها در حال
 دور زدن آمریکا

اسپوتنیک: والدیمیر کارووین، کارشــناس روس، معتقد است که ایران با 
ساخت بمب غیرهسته ای قدرتمند ۱٠ تنی ویژه حمالت هوایی، در حقیقت 
قصد دارد قدرت نظامی خویش را به همه دشمنان بالقوه خود در منطقه، به 
خصوص اسرائیل نشان دهد. روند توسعه اوضاع در خاورمیانه نشان می دهد 
که ایران در حال افزایش نفوذ خویش است. برای مثال اسرائیل به شدت نگران 
آن شده که ایران در خاک سوریه به مرزهایش نزدیک شده است. به احتمال 
زیاد اعالم ساخت یک بمب غیرهســته ای قدرتمند هوایی در ایران ارسال 
عالمت مشخصی برای اسرائیل و دیگر دشمنان بالقوه جمهوری اسالمی 
است.در عین حال بمبی به وزن ۱٠ تن، یک محموله بسیار جدی است که 
تنها توسط هواپیماهای ترابری نظامی نظیر »ایل-76« ساخت روسیه قابل 
حمل است. ساخت چنین مهمات جنگی، خبری غیرمنتظره نیست و اتحاد 
جماهیر شوروی در سال های جنگ جهانی دوم از بمب 5 تنی استفاده کرده 

بود و آمریکایی ها نیز سابقه استفاده از چنین بمبی در افغانستان را دارند.

خبرگزاری روسی: 

 ایران اسرائیل را ترساند

يادداشت 

»آنگ سان سوچی« به دنبال مجازات ظالمان؛

  کبکی که نقض حقوق بشر 
را محکوم می کند

... ادامه از صفحه اول
از سکوت سوچی خواستار واکنش وی در قبال رنج مسلمانان میانمار 
شده بودند. این وضعیت در حالی است که سازمان دید بان حقوق بشر 
با انتشار تصاویری ماهواره ای از سوزاندن روستاهای محل سکونت 
مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای ارتش و بودائیان میانمار خبر داده 
است. به نوشته الجزیره، افرادی که توانسته اند خود را از خشونت های 
ارتش و بودائیان میانمار خالص کرده و به بنگالدش برسند، حقایق 
تکان دهنده ای را از وضعیت موجود در استان راخین و نحوه برخورد 

ارتش و بودائیان با مسلمانان بازگو می کنند.
با این حال رویترز در گزارشی آورده اســت که تائونگ تان، مشاور 
امنیت ملی میانمار روز دوشــنبه در مصاحبه ای گفت: مسلمانان 
روهینگیا که از خشونت های استان راخین به بنگالدش فرار کرده اند، 
می توانند بازگردند ولی روند بازگشــت آنها باید مورد مذاکره قرار 
گیرد. وی پس از نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که 
به میزبانی بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا برگزار شد، تاکید 
 کرد: اطمینان می دهیم هر کسی که از خانه و کاشانه اش فرار کرده،

 می تواند به خانه اش بازگردد ولی ایــن روند باید مورد مذاکره قرار 
گیرد. این مقام ارشد میانماری تصریح کرد: می خواهیم اطمینان 
دهیم که هر کســی  به کمک های انســانی نیاز دارد، آن را بدون 
تبعیض دریافت خواهد کرد. این مسئله یکی از چیزهایی است که 

روی آن توافق کردیم.
آمارهای سازمان ملل نشــان می دهد بیش از 4۱٠ هزار مسلمان 

روهینگیا از آغاز موج تازه خشونت ها به بنگالدش فرار کرده اند.
دبیر کل ســازمان ملل و مقام های ارشــد حقوق بشر این سازمان، 
اقدامات میانمار در راستای اجرای عملیات نظامی ظالمانه و پاکسازی 

قومی در استان راخین را محکوم کرده اند.
رییس سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار عکسی از تخریب کامل 
٢۱4 روستای متعلق به مسلمانان روهینگیا توسط ارتش و بودائیان 
میانمار خبر داد.با این حال در یکی از عجیب ترین اظهارنظرها وزیر 
امور خارجه چین به دبیرکل سازمان ملل گفت که پکن از اقدامات 
دولت میانمار که برای »حفظ امنیت ملی« این کشور است)! (حمایت 

می کند و مخالف حمالت اخیر در راخین است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات از سوی یانگ جیه چی، 
وزیر امور خارجه چیــن در گفت وگو با آنتونیــو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل در بحبوحه افزایش و وخامت اوضاع در میانمار ایراد شد.

واکنش نظامی دولت میانمار به حمالت شبه نظامیان در راخین، واقع 
در غرب این کشور طی ماه گذشته میالدی باعث شده تا بیش از 4۱٠ 
هزار تن از مسلمانان روهینگیایی به بنگالدش بگریزند؛ اقدامی که 

سازمان ملل آن را »پاکسازی قومیتی« نامیده است.
دولت میانمار می گوید حدود 4٠٠ تن در جریان این درگیری ها در 
غرب این کشور کشته شدند.دولت های انگلیس، فرانسه و استرالیا روز 
دوشنبه به آنگ سان سوچی،  رهبر دوفاکتوی میانمار تاکید کردند 
تا اقداماتی را برای توقف و اتمام این خشونت نظامی علیه مسلمانان 
روهینگیایی انجام دهد. مشاور امنیت ملی آنگ سان سوچی گفته،  
آنهایی که از کشور گریخته اند می توانند به میانمار بازگردند اما این 

روند باید به بحث گذاشته شود.

بقایی باز هم دادگاهی می شود
ایســنا : رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران گفت: جلسه 

رسیدگی به پرونده »حمید بقایی« ٢5 مهرماه برگزار می شود.
عباس پوریانی اظهار کرد: برای پرونده  »حمید بقایی« معاون اجرایی 
رییس دولت دهم قبال کیفرخواست صادر شده بود که جلسه دادگاه 
آن، ٢5 مهرماه تعیین شده است. وی خاطرنشان کرد: شعبه ۱٠57 
در مجتمع قضائی کارکنان دولت به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

گفتنی اســت؛ چندی پیش عباس جعفری دولت آبــادی از صدور 
کیفرخواست ۳٠ صفحه ای با 5 عنوان اتهامی برای حمید بقایی خبر 
داده بود.دادستان تهران 5 مرداد ماه سال جاری ضمن تکذیب اظهارات 
حمید بقایی در مورد وضعیت برخی زندانیان و سایر موارد ادعا شده، 
گفت: با توجه به ادعاهای بقایی در مورد وضعیت یک زندانی ظرف روز 
جاری، گزارشی از پرونده متهم از دادســرای ناحیه ۳7 تهران اخذ و 
دادیار ناظر زندان دادسرا روز پنجشنبه با زندانی مالقات کرد که نشان 
می دهد اقدامات دادسرا در مورد زندانی از جمله صدور قرار تامین طبق 
مقررات صورت گرفته و به عالوه حسب گزارش رییس زندان و دادیار 
ناظر زندان، زندانی در ایام بازداشت از امکان مالقات، خدمات پزشکی 
و تماس های تلفنی متعدد با خانواده اش برخوردار بوده است. به عالوه، 
قاسم زاده، بازپرس پرونده اظهارات  بقایی در مورد حسین فریدون را 
تکذیب کرد و ادعاهای مطروحه در مورد انفرادی بودن حمید بقایی 
در بند ٢٠۹ با توجه به نامه وزارت اطالعات به دادستانی تهران کذب 
 است و دادستانی تهران بر همین مبنا، با توجه به اظهارات شب گذشته
 )4/ 5/ ۹6(  حمیــد بقایــی، نامبــرده را با اتهامــات جدید مجددا 
تحت تعقیب قضائی قرار داده و پرونده قبلــی وی به زودی با صدور 

کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
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کافه اقتصاد

پرداخت اولین سود سهام عدالت تا پایان هفته اول مهر
مشــاور رییس ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: اولین مرحله پرداخت سود 

مشمولین سهام عدالت تا پایان هفته اول مهرماه انجام خواهد شد.

 اعزام نیروی کار ایرانی 
به انگلیس

علی ربیعی،وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعی درباره 
آخرین وضعیت اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: 
مقوله اعزام نیروی کار را از ســال 93 مورد بررسی قرار 
داده ایم، اما واقعیت این اســت که شــرایط سیاسی به 
گونه ای نبود که بتوانیم در این زمینه پیشرفت حاصل 
کنیم. وی ادامه داد: در زمینه اعزام نیروی کار به خارج 
از کشور با کشورهایی مانند استرالیا، کره، قطر و امارات 
به طور مستقیم و با برخی کشورها مانند کانادا به طور 
غیرمستقیم مذاکره داشتیم و تالش می کنیم  این مقوله 

را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیرا یک 
سری آشپز به عنوان نیروی کار به کشور انگلیس اعزام 
کردیم افزود: حتی با کشــورهایی که از گذشته به طور 
سنتی نیروی کار ایرانی در این کشورها فعالیت می کنند 
مذاکراتی داشتیم به طوری که در کشور قطر برای حفظ 
ســطح این نیروهای کار مذاکراتی انجام شد، اما به هر 

حال موانع سیاسی پیش روی ما بود.

رییس بخش اقتصادی سفارت فرانسه مطرح کرد: 

تغییر ایران با وجود تحریم ها
رییس بخش اقتصادی سفارت فرانسه با تاکید بر لزوم 
توسعه مناسبات اقتصادی با ایران گفت: ایران با وجود 
تحریم ها متوقف نشده است.» سباســتین آندرو« در 
همایش تجاری ایران و فرانسه که در محل اتاق بازرگانی، 
صنایع ومعادن ایران برگزارشد، گفت: وظیفه و انگیزه 
ماســت که ارتباطات تجاری را با ایران افزایش دهیم و 
در پانزده سال اخیر ایران بسیار تغییر کرده و این کشور 
توسعه خود را افزایش داده است. رییس بخش افتصادی 
سفارت فرانسه ابراز امیدواری کرد تا صفحه جدیدی از 

رمان روابط ایران و فرانسه گشوده شود.

مدیر عامل فوالد مبارکه به چشــم انداز فوالدی هــا و تاثیر آن بر بازار 
سرمایه اشــاره کرد و گفت: با وجود چشــم انداز خوب پیش رو برای 
فوالدی ها، ممکن است بعضی از تولید کنندگان که می توانند با تدبیر 

مدیریت کنند، به دالیل مختلف با چالش هایی نیز روبه رو شوند.
بهرام سبحانی به وضعیت فوالد چین اشاره کرد و بیان داشت: برخی 
تکنولوژی های تولید در این صنعت به علت مســائل زیست محیطی 
درحال تعطیلی است که این امر یک کاهش قابل تامل برای عرضه این 
محصول را به همراه دارد و با افزایش قیمت جهانی فوالد مواجه خواهیم 
بود. وی همچنین یاد آور شد: البته بازارهای جدید برای این محصول 
ایجاد شد که توام شدن نقاط قوت و ضعف این صنعت طی یکی دوسال 
گذشته شرایط مناسبی را برای فوالد جهانی رقم زده و افزایش قیمت 

نفت موجب افزایش قیمت محصوالت فوالدی شده است.

مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد :

نفت؛ دلیل اصلی رشد 
قیمت سهام فلزات اساسی

سکه تمام بهار آزادی
12،420،000 ریال)طرح جدید(

6،420،000 ریالنیم سکه

۳,5۳0,000 ریالربع سکه

2,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،221،۳80 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

شــرکت کنندگان اصفهانی در چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی 
روسیه، تولیدات خود را در زمینه گل و گیاهان دارویی در چهاردهمین 

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مسکو ارائه کردند.
این نمایشگاه با حضور 30 کشور تولید کننده جهان برپا شد و 70 تولید 
کننده ایرانی از جمله اصفهانی ها آخریــن محصوالت خود در زمینه 
پرورش و تولید کاکتوس و ساکولنت ها و گیاهان آپارتمانی را به نمایش 
گذاشتند؛ همچنین تولید کنندگان ایرانی در زمینه گیاهان آپارتمانی 
با توجه به اصالح خاک و نوع کشت ساالنه بین 100 تا 150 هزار دالر 

برای کشور ارزآوری دارند.
پرورش دهنــدگان گل و گیــاه اصفهانی ســاالنه حــدود 200 هزار 
 کاکتوس تولید می کنند که بازار روســیه یکــی از مراکز فروش آنها

 به شمار می رود.

 بازارهای خارجی 
مرکز فروش گل و گیاه 

اصفهان می شود

به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان، از مشترکین آب روستایی 
که کمترین میزان مصرف را در سال 96 داشته اند 

تقدیر شد.
محمدحســین قرائتی، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان اصفهان در این خصوص 
گفت: منابع تامین آب شــرب روســتاهای استان 
اصفهان به دلیل خشکســالی، کاهش چشمگیری 
داشته و سطح ایستابی ســفره آب های زیرزمینی 
نیز افت کامال محسوسی را شــاهد بوده که باعث 
کم شدن آبدهی و در بعضی از مناطق خشک شدن 

چاه ها شده است.
وی آبرســانی ســیار و تامین منابع آبی جایگزین 
را از جمله اقدامــات صورت گرفته بــرای جبران 
کمبــود آب عنوان کــرد و اظهار داشــت: اجرای 
پروژه های آبرسانی، اصالح و بازسازی شبکه های 
فرسوده و استقرار دســتگاه های آب شیرین کن 
جزو برنامه هایی است که شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان بر حسب وظایف ذاتی خود 
به صورت مستمر پیگیری و اقدام می کند، اما الزم 
است مشترکین محترم نیز با استفاده صحیح از آب، 

خادمین خود را در این شرکت یاری کنند.

قرائتی نقش بانــوان و زنان خانــه دار برای صرفه 
جویی در مصرف آب شرب را بسیار مهم و تاثیرگذار 
دانست و افزود: با توجه به شرایط خاص کم آبی که 
استان اصفهان دچار آن شده و مشکالتی که برای 
تامین آب شــرب مردم وجود دارد، مصرف بهینه 
آب شرب عامل بسیار مهمی برای مقابله با بحران 
کم آبی و بهره مندی همــگان از این نعمت بدون 
جایگزین الهی است. مدیرعامل شرکت آبفار استان 
اصفهان فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب 
را جــزو اولویت های برنامه های این شــرکت و در 

راســتای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب  اعالم کــرد و اظهار داشــت: برای ترغیب 
مردم به مصــرف بهینه آب ، پس از بررســی های 
انجام شده و در نظر گرفتن شــرایط انشعابات آب 
شرب مشــترکین، با همکاری امور آب و فاضالب 
روستایی شهرستان ها از مشترکین محترم خانگی 
که الگوی مصرف آب شرب را رعایت کرده و با عمل 
به توصیه های مکرر کارشناسان این شرکت کمترین 
میزان مصرف آب شــرب را در 4 ماه نخست سال 

جاری داشته اند، تقدیر شد.
وی از مردم خواســت بحران کمبــود آب را کامال 
جدی گرفته و از مصــارف غیر شــرب آب مانند 
نظافت، شست و شو ،آبیاری و کارهای ساختمانی و 
همچنین استفاده غیرقانونی و بدون مجوز از انشعاب 

آب )انشعاب غیرمجاز( جدا خودداری کنند.
به گفته قرائتی، سامانه تلفنی ارتباط مردمی 1523 
نیز به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های 
روســتاییان اســتان اصفهان در زمینه انشعابات 
غیرمجاز، آبیاری باغات و درختان و هرگونه مصادیق 
اسراف در استفاده از آب و تضییع حقوق مردم و نیز 
شکستگی ها و اتفاقات شــبکه توزیع آب و خرابی 

کنتور خواهد بود.

نخستین جشنواره ملی فناوری آب، بهره وری 
و بازچرخانــی با حضور مســئولین ارشــد 
کشــوری، فناوران، مخترعان، شرکت های 
دانش بنیان و شــرکت های توسعه فناوری 

در دانشگاه فردوسی شهر مشهد برگزار شد.
در این جشنواره، دســتگاه »دوزینگ پمپ 
خورشیدی پودر کلر«  اختراع کارشناس آب 
و فاضالب روستایی شهرستان نطنز در زمره 
اختراعات برگزیده قــرار گرفت و جایزه ویژه 

بنیاد ملی نخبگان را به خود اختصاص داد.
 محمدتقی اســفیدانی  مخترع این دستگاه با بیان اینکه دســتگاه دوزینگ پمپ 
برنامه پذیر خورشــیدی پودر کلر را اختراع کرده اســت، اظهار کرد: با ساخت این 
 دستگاه، کلرزنی آب شــرب که یکی از متداول ترین روش های گندزدایی آب است

 بر اساس تزریق پودر خشک، با دقت بسیار باال امکان پذیر است.
اسفیدانی با اشاره به ابزارهای چندگانه کنترلی این دستگاه از جمله کنترل دورانی 
و برنامه پذیری زمانی آن افزود: کنترل پذیری باالی این دستگاه کاربری آن را برای 
محدوده های مختلف دبی آب و غلظت کلر تزریقی امکان پذیر کرده و رابط کاربری 
این دستگاه امکان دریافت پارامترهای الزم جهت کلرینه کردن مطلوب آب را میسر 
کرده است؛ همچنین برای این دســتگاه حالت اتوماتیک آلودگی شبکه و کلرزنی 

دستی نیز در نظر گرفته شده که در مواقع بحرانی بسیار پرکاربرد است.

با همت مخترع جوان شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان محقق شد؛

کسب رتبه نخست کشوری در نخستین جشنواره 
ملی فناوری آب، بهره وری و بازچرخانی

آبفار

 تقدیر از مشترکان آب شرب خانگي کم مصرف 
در روستاهاي استان اصفهان

 به منظور تحقق دولت الکترونیــک و ارائه خدمات از طریق 
دفاتر پیشــخوان دولت، پیرو بند 4 مصوبات دومین جلسه 
شــورای حفاظت شهرســتان اصفهان و در راستای تحقق 
دولت الکترونیک و با هدف افزایش ســطح خدمات و کاهش 
تردد متقاضیان، خدمات ارائه شده از طریق سامانه یکپارچه 

حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین »ساماب« 
از یکم مهرماه سال جاری در 14 شهر استان اصفهان شامل 
کوهپایه ، سجزی ، تودشک، نیک آباد ، محمدآباد ، نصرآباد، 
اصفهان، قهجاورستان، بهارســتان، زیار، حسن آباد، ورزنه، 

هرند و اژیه از طریق دفاتر پیشخوان انجام می شود. 

گفتنی اســت؛ از مهم تریــن اهداف این طرح مــی توان به 
حذف فرآیندهای بررســی کاغذی پرونده ها و الکترونیکی 
شدن تمام فرآیندها، عالوه بر تســریع در انجام فرآیندهای 
حفاظت و بهره برداری اشاره کرد که موجب ساماندهی، نظم 
و انضباط، کاهش تخلفات و قابل رصد بودن عملکرد کاربران 
توسط کاربران ستادی و همچنین شرکت مدیریت منابع آب 

ایران اشاره کرد. 
مطابق بند پ ماده 47 قانون برنامه ششــم و نیز برنامه دوم 

نقشه راه اصالح نظام اداری، با هدف تسهیل وارائه خدمات، 
کاهش میزان مراجعات مردم و مشــترکین به اداره ها و در 
نهایت کاهش هزینه های سفر برای اخذ خدمت به مشترکین 
آب منطقه ای اصفهان با انعقاد تفاهم نامه با اداره کل پست، 
از تاریخ اول مهر ماه، این خدمات به مشترکین در بخش آب 
زیرزمینی از طریق دفاتر پستی ودفاتر پیشخوان دولت ودفاتر 
فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی ICT به مردم استان در 

شهرهای یاد شده ارائه می شود.

از اول مهرماه انجام می شود؛

واگذاری خدمات سامانه »ساماب« به دفاتر پیشخوان اصفهان

ماجرای انتقال آب زاینــده رود به بروجن زینب ذاکر 
وارد فــاز جدیدی می شــود. شــنیده ها  

حاکیست درصورت اجرایی شدن این طرح، ساالنه 40 میلیون 
مترمکعب از حقابه های زاینده رود به حوضه آبریز کارون منتقل 
خواهد شد. طرحی که اعتراض نمایندگان استان را به دنبال 
داشته است. آن طور که مدیران استانی چهار محال و بختیاری 
اعالم می کنند، این طرح تا پایان سال 96 به مرحله اجرا خواهد 
رسید و آب از سر شــاخه های زاینده رود با گذر از مسیری به 
بروجــن  شهرســتان  بــه  کیلومتــر   128  طــول 

می رسد. 
در اعتراض به ایــن موضوع »تابناک« اصفهان نوشــت: »در 
مورد هدف اجرای طرح انتقال آب، مسئوالن و مدیران استانی 
شهرستان چهارمحال و بختیاری بارها بر موضوع تامین آب 
آشامیدنی شهرستان بروجن تاکید کرده اند، حال آنکه مروری 
بر میزان بارندگی های ساالنه اســتان چهارمحال و مقایسه 
میانگین بارندگی بلنــد مدت بروجن )285( و شهرســتان 
بن )320( حکایت از اختالف اندک ایــن دو منطقه از لحاظ 
بارندگی دارد. بر این اســاس به نظر می رسد تاکید بر هدف 
تامین آب آشامیدنی در این طرح انتقال آب، موضوع صحیحی 
نیست. به ویژه اینکه می دانیم سرتاسر پهنه جغرافیایی استان 
چهارمحال و بختیاری از نظر بارندگی و منابع آب به نســبت 
بسیاری از استان های کشور، شــرایط مطلوب تری دارد.در 
شهرستان بروجن و از ســال 1386 با دستور رییس جمهور 
وقت یک مجتمع فوالد در منطقه سفید دشت احداث شد که 
65 درصد سهام آن متعلق به فوالد مبارکه اصفهان است و این 
مجتمع با وجودآماده فعالیت بــودن به دلیل حجم باالی آب 
مورد نیاز و عدم امکان تامین آن از منابع آب منطقه با مشکل 
اساسی مواجه است.در سال گذشته مدیران استانی و صنعتی 

استان تالش کردند با اجرای طرح انتقال آب از منطقه بلداجی 
به سفید دشــت این مشــکل را حل کنند، اما مقاومت مردم 
محلی که به کشته و زخمی شــدن چند نفر منجر شد، اجازه 
چنین کاری را به آنها نداد.حاال و در شرایطی که امکان اجرای 
انتقال آب بلداجی به بروجن با هدف تامین آب مجتمع فوالد 
سفیددشت وجود ندارد و پای اعتراض های سرسختانه مردمی 
در میان است، مدیران استانی بنادارند با دست اندازی در منابع 
آب حوضه آبریز زاینده رود که در ضلع شمالی این استان قرار 

دارد، مشکل را حل کنند.«
اما در کنار رسانه ها، مسئوالن استانی از جمله اعضای شورای 
شــهر و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس نیز به شدت از 
اجرایی شــدن این طرح انتقاد کرده اند. »ناهید تاج الدین« 
نماینده اصفهان می گوید: »در مصوبه چهارم شورای هماهنگی 
مدیریت منابع آب حوضــه آبریز زاینده رود و در بند ســوم 

دهمین مصوبه شــورای عالی آب در برابــر منابع تونل دوم و 
سوم کوهرنگ، طرح بهشت آباد و چشــمه لنگان تخصیص 
آب به چهارمحال و بختیاری، کاشان و مصارف شرب اصفهان 
داده شده و منبع مازادی برای بارگذاری جدید وجود ندارد و 
هرگونه بارگذاری جدید بر زاینده رود اساسا ممنوع شده است. 
42 طرح در بارگذاری جدید وجود داشت که باید متوقف شود 
و پروژه انتقال آب زاینده رود از بن به بروجن نیز مشمول این 

توقف می شود.«
تاج الدین می گوید: 93 درصد مساحت و 98 درصد جمعیت 
حوضه آبریز زاینده رود در استان اصفهان قرار دارد این در حالی 
است که تنها  هفت درصد مســاحت و دو درصد جمعیت این 
حوضه آبریز در اســتان چهار محال و بختیاری قرار دارد، اما 
متاسفانه همواره شاهد اجحاف در حق اصفهان و اصفهانی ها 

هستیم.
حمیدرضا فوالدگر دیگر نماینــده اصفهان نیز با تاکید بر این 
موضوع که این طرح توجیه فنی، اقتصادی و بهره وری ندارد و 
اصل برداشت آب برای طرح انتقال آب از بن به بروجن باید از 
تونل سوم باشد، درخواست کرده که تا برطرف شدن ابهامات 
اساســی طرح انتقال آب از بن به بروجن، عملیات اجرایی آن 

متوقف شود.
فوالدگر می گوید: » در حوضه بن و بروجن رودخانه های فصلی 
وجود دارد که می توانند آب مورد نیاز خود را از این رودخانه ها 
تامین کننــد . چون آب مــورد نیاز خــود را از رودخانه های 
فصلی استان خود تامین نمی کنند چشــم به آب زاینده رود 
 دوختند تا تمامــی نیازهای آبی خــود را از زاینده رود تامین 

کنند.«
عابدی از دیگر نمایندگان اصفهان در مجلس نیز که بیشترین 
میزان مصاحبه های او به موضوع زاینده رود اختصاص داشته 
هم تاکید می کند که برداشــت آب با هرعنوان از رودخانه تا 
تکمیل سد تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد مجوز قانونی ندارد 

و دقیقا خالف بند سوم دهمین مصوبه شورای عالی آب است.
به نظر می رسد در روزهای آینده باید شاهد آغاز دورجدیدی 
از اختالفات مردم و مسئوالن دو اســتان بر سر بهره برداری 
از آب زاینده رود باشــیم. رودخانه ای که خشــک اســت و 
 همچون طفــِل بر ســر راه مانده میان اســتان های مختلف 

دست به دست می شود!

عکس روز

 تهیه اسکناس اقلیم کردستان عراق
 به نام »دراو« 

بازار

آمار روز

قیمت تراش رو میزی

تراش روميزي 
دلي کد 0659

 125.000
ریال

تراش روميزي 
 Travel دلي مدل

Adventure

   142.000
ریال

تراش روميزي 
 Sweet دلي مدل

Memories

 237.000
ریال

 درآمد 25 میلیون تومانی
 از صادرات بند شلوار!

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در 5 ماهه نخست سال 1396، 
قریب به 675 کیلوگرم بند شلوار، از کشــور صادر شده است. ارزش 
دالری این میزان صــادرات 7800 و ارزش ریالی آن 254197560 

بوده است.

ماه
کشور طرف 

معامله
ارزش ریالیوزن )ک.ک(

ارزش 
دالری

175684060602100افغانستان4

5001857915005700لبنان4

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشــاره به اینکه این 
روزها قیمت گوشت قرمز به صورت ساعتی تعیین می شود 
و پیش بینی نــرخ آن برای فردا وجود نــدارد، گفت: اتحادیه 
و همچنین شرکت گوشت اســتان اصفهان برای ایام محرم 
گوشــت قرمز را برای هیئت های مذهبی، مساجد و افرادی 

که نذری دارند با نرخ کیلویی 38 هزار تومان توزیع می کند.
رضا انصاری پیرامون بازار گوشت قرمز و قیمت این محصول در 

آستانه ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: متاسفانه طی چند ماه 
گذشته به دلیل قدرت خرید پایین مردم بازار گوشت قرمز به 
طور کامل در رکود به سر می برد.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه 
این روزها قیمت گوشت قرمز به صورت ساعتی تعیین می شود 
و پیش بینی نرخ آن برای فردا وجود ندارد، تصریح کرد: طی 
دو ماه گذشته تاکنون مسئوالن ســتاد تنظیم بازار مقداری 
گوشــت برزیلی منجمــد و همچنین هفته ای یــک بار، دو 

کانتینر گوشت از ارمنستان و گرجستان برای تنظیم بازار این 
محصول به اصفهان وارد می کنند.انصاری در خصوص اینکه 
با توجه به افزایش نرخ گوشت، وضعیت بازار آن در آستانه ماه 
محرم چگونه خواهد بود، اظهار داشت: اتحادیه گوشت قرمز 
و همچنین شرکت گوشت اســتان اصفهان برای ایام محرم 
گوشت قرمز را برای هیئت های مذهبی، مساجد و افرادی که 
نذری برای این ماه دارند با نرخ کیلویی 38 هزار تومان توزیع 
می کند. وی گفت: هیئت های مذهبی و مساجد برای خرید 
گوشت قرمز با قیمت متعادل می توانند به دفتر شرکت تعاونی 

گوشت استان اصفهان مراجعه کنند. 

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان خبر داد:

فروش گوشت  نذری محرم با نرخ ۳۸ هزار تومان

 انتقال آب زاینده رود به بن-بروجن

 وارد فازهای تازه تری می شود؛

طفل سرراهی!
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 هنرهفتگانه زیر ذره بین هفت سوی هنر می رود
بیژن قدوسی، نویسنده و کارگردان برنامه »هفت سوی هنر« گفت: با اعتماد مدیران شبکه 
اصفهان و تصویب طرح این برنامه تلویزیونی، قرار است مسائل مربوط به هنر هفتگانه در استان 

اصفهان در این برنامه مورد بحث و تحلیل و نقد قرار گیرد.

جشنواره

برگزاری جشنواره غیر رقابتی 
تئاتر خیابانی در مهرماه

رییس انجمن هنرهای نمایشــی اصفهان گفت: دومین 
جشنواره غیر رقابتی تئاتر خیابانی اصفهان، با حضور ۲۲ 

گروه نمایشی مهرماه برگزار می شود.
هوشــنگ جمشــیدیان درباره دومین جشــنواره غیر 
رقابتی تئاتر خیابانــی اصفهان اظهار داشــت: دومین 
جشنواره غیررقابتی تئاتر خیابانی اصفهان از طرف کانون 
نمایشگران خیابانی برگزار می گردد و هدف از آن، سامان 
بخشــیدن به گروه های نمایش خیابانی اصفهان است. 
وی افزود: 13 گروه حرفه ای در اصفهان داریم که در این 
جشنواره شــرکت کرده اند و عالوه بر این، 9 گروه دیگر 
نیز اعالم آمادگــی کرده اند که در مجمــوع ۲۲ گروه به 
صورت رسمی و چندین گروه غیررسمی در این جشنواره 
شرکت می کنند. در گذشته گروه ها به ۲ بخش حرفه ای و 
غیرحرفه ای تقسیم می شدند اما هدف این است که همه 

گروه ها به صورت حرفه ای اجرا داشته باشند.
وی درباره زمان برگزاری جشنواره تصریح کرد: دومین 
جشــنواره غیر رقابتی تئاتــر خیابانی اصفهــان، از 13 
الی ۲0 مهر ماه برگزار می شــود که ایــن نمایش ها در 
پنجشــنبه و جمعه ها اجرا می شــود. هر گروه 3 اجرای 
 عمومی دارند که زمــان و مکان آن از طــرف دبیرخانه

 مشخص می شود.

درجشنواره بین المللی تئاترکودک رخ داد؛

درخشش دو نمایشنامه نویس 
اصفهانی

هیئت داوران بخش مســابقه نمایشنامه نویسی بیست و 
چهارمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 
متشکل از محمد چرمشیر، سید حسین فدایی، حسین و 
گیتا داوودی، با ارزیابی ۶۷ نمایشنامه متقاضی حضور در 
این بخش رقابتی، 10 نمایشنامه را برای حضور در مرحله 

بعد داوری برگزیدند.
در میان فهرست آثار برگزیده این مرحله، نام دو نماینده 
اصفهان به چشم می خورد که جزئیات آنها به این شرح 
است: نمایشنامه »تو اگه دوست می خوای، منو اهلی کن« 
نوشته اسدا... اسدی و نمایشنامه »قصه فیلی که پشتک 

وارونه می زند« نوشته امید نیاز.
گفتنی است بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان، با دبیری مریم کاظمی، آذرماه 139۶ 

در استان همدان برگزار می شود.

ماجرای بلیــت نیم بها 
در اصفهان بــه کالفی 
ســردرگم تبدیل شده 
است! پیش از این اعالم شــده بود که از 19 شهریور 
به مدت ۲0 روز بلیت همه سینماهای کشور نیم بها 
باشد. این تصمیم در راستای طرح »سالم سینما« 
صورت گرفت که چندسالی است همزمان با روز 
ملی سینما آغاز می شود. در سال های گذشته 
در این روز، رایگان اعالم شدن بلیت سینماها 
در سراســر کشــور، هجوم عجیب و غریب 
مردم به ســینماها را به دنبال داشت که 
البته گاهی شاهد صحنه های تاسف باری 
هم بودیم. دعوا کــردن مردم با یکدیگر 
بر ســر صف و خرید بلیت، یک نمونه 
از این صحنه ها بــود. مردمی که در 
طول سال حتی یک بار هم به سینما 
نمی رفتند، در این روز با توجه به 
رایگان بودن بلیت در صف های 
شلوغ پشت گیشــه حاضر می 
شــدند. درنهایت کار به جایی 
رسید که قرار شد از روز ملی 
سینما، تا چندروزی بلیت ها 
نیم بها باشد. این طرح نیز 
با استقبال مردم مواجه 
شد اما گویا چندان به 
مذاق سینماداران به 
ویژه ســینماداران 
بخــش خصوصی 

خوش نیامده اســت. درحالی که غالمرضا فرجی، سخنگوی 
شورای صنفی نمایش اعالم کرده بود تاریخ سراسری ۲0 روز 
برای اجرای طرح نیم بهابودن بلیت سینما عنوان شده است، 
سیدمصطفی حســینی، مدیر امور ســینمایی حوزه هنری 
اصفهان، درباره اجرای این طرح در سینماهای تحت پوشش 
این حوزه گفت: طبق آخرین تصمیم گیری ها ازسوی انجمن 
سینماداران کشور، اجرای طرح از سه هفته، به یک هفته تغییر 
کرده و نحوه اجرای آن نیز به تصمیمات انجمن سینماداران هر 
استان و هر سینما محول شـده است. قرار بود این طرح تا۲۲ 
شهریور ادامه داشته باشــد و پس از آن درباره ادامه یافتن یا 
نیافتن آن تصمیم گیری شود؛ اما ۲۵ شهریور حسینی اعالم 
کرد که طرح بلیت نیم بها تا پایان شهریور در سینماهای تحت 
پوشش این حوزه در اصفهان ادامه خواهد داشت. اما درحالی 
که در سینماهای تحت پوشش حوزه هنری همچون پردیس 
و سپاهان و ســاحل این طرح تا پایان شــهریور ادامه خواهد 
داشت، سینما قدس این طرح را تنها به مدت یک هفته اجرا 
کرد تا نشان دهد کاری به ابالغیه سازمان سینمایی کشور )که 
براساس آن همه سینماها موظف شده بودند از 19 شهریور تا 

۷مهرماه بلیت های خود را نیم بها بفروشند( ندارد!
 »نورپور« مدیرســینما قدس در این بــاره گفته:»ما بخش 
خصوصی هســتیم و امکان اجرای این طرح با آن مدت زمان 
تعیین شــده برای ما وجود ندارد؛ چرا که نه پول قبض آب و 
برق ما این ماه نیم بها حســاب می شود و نه حقوق کارمندان 
ما. سینماهای دولتی که تحت نظر اداره ارشاد و حوزه هنری 
هستند توانایی اجرای این طرح را دارند اما نباید چنین انتظاری 
را از بخش خصوصی داشت. من عضو هیئت مرکزی انجمن 
سینماداران هستم و چون این طرح بدون هماهنگی با انجمن 
و خلق الساعه از سوی شورای صنفی نمایش مطرح شده، آن را 
نمی پذیریم.« نورپور می گوید:»این طرح را شاید بتوان برای 
سینماهایی که در تهران بلیت 1۲هزار تومانی می فروشند تا ۷ 
مهر اجرایی کرد اما در شهرستان مبلغ بلیت در این حد نیست 

و نیم بها کردن آن فقط ما را متضرر خواهد کرد.«
درنهایت مدیرسینما قدس تاکید کرده است که این طرح را تا 

۷ مهر ادامه نخواهیم داد.

کالف سردرگم بلیت نیم بها در اصفهان؛

ساز ناکوک سینماداران اصفهانی

اخبار فرهنگی

لعیا زنگنه با گرگ ها می دود
طبق گزارش رسیده، فیلم برداری فیلم سینمایی »زنانی که با گرگ ها 
دویده اند« از هفته جاری آغاز شد و لعیا زنگنه بازیگر اصلی فیلم جلوی 
دوربین رفت.لعیا زنگنه در این فیلم نقشی متفاوت را بازی می کند و 

قرار است این اولین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر باشد.
در خالصه داستان فیلم آمده است  »هزاران سال قبل یونس شک 
می کند، می لغزد و آنجا که باید داســتانش در اوج تمام شود،طعمه 

ماهی می گردد و شکم ماهی آغاز داستان یونس می شود.
و اکنون هزاران ســال بعد ژاله شک می کند، می لغزد و آنجا که باید 
داســتانش در اوج تمام شــود »زنانی که با گرگ ها می دوند« آغاز 

می گردد.«

»مادر قلب اتمی« در شبکه نمایش خانگی 
فیلم ســینمایی »مادر قلب اتمی« با بازی محمدرضا گلزار، ترانه 
علیدوستی، پگاه آهنگرانی و مهرداد صدیقیان از دیروز وارد شبکه 
نمایش خانگی و سامانه های دانلود قانونی فیلم های سینمایی شد. 
فیلم »مادر قلب اتمی« به کارگردانی علی احمدزاده و تهیه کنندگی 
سیدامیر سیدزاده در سال 1393 تولید شد و پس از 3 سال توقیف، 
از دهم خرداد ماه امسال روی پرده سینماها رفت. »مادر قلب اتمی« 
پس از سه هفته و در پی نامه تعدادی از نمایندگان مجلس، از روی 
پرده سینماهای دیگر نیز برداشته شــد و تالش عوامل فیلم برای 
بازگشت این اثر به سالن های نمایش بی نتیجه ماند. فیلم مادر قلب 
اتمی با »مهمونی کامی« آغاز می شــود که قصد دارد ایران را برای 
همیشه به مقصد تونس ترک کند. »مهمونی کامی« نام اولین فیلم 

بلند علی احمدزاده است که اجازه اکران عمومی پیدا نکرد.

مدیر پاتوق فیلم کوتاه اصفهان گفت: دلیل اینکه پاتوق فیلم 
کوتاه در این هفته برگزار نمی شود، عدم وجود سالن است که 

این یکی از مشکالت انجمن سینمای جوان به شمار می رود.
بهنام تاجمیر درباره فیلم های این هفتــه پاتوق فیلم اظهار 
داشت: پاتوق فیلم این هفته به دلیل عدم وجود سالن لغو شده، 
نداشتن سالن از مشکالت انجمن ســینمای جوان است که 

سالن اختصاصی برای اجرای برنامه ندارد.
وی افزود: نگارستان امام خمینی)ره( در این مدت سالن خود 

را در اختیار ما گذاشته بود که این هفته متاسفانه بنا بر دالیلی 
نتوانستند سالن خود را در اختیار ما بگذارند؛ به همین دلیل 
پاتوق فیلم کوتاه برگزار نمی شود، البته مسئله سالن اختصاصی 
در روز ملی سینما مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است.

مدیر پاتوق فیلم کوتاه اصفهــان درباره برنامه های این پاتوق 
در ماه محرم خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی های دقیق هنوز 
صورت نگرفته و در جلساتی که چند روز مانده به محرم برگزار 
می شود برنامه ریزی ها برای محرم مشخص می شود، البته در 

دهه نخست محرم پاتوق فیلم کوتاه برگزار نمی شود.
وی درباره فیلم هایی که در پاتوق فیلم کوتاه قرار است نمایش 
داده شــود، تصریح کرد: فیلم های منتخب جشــنواره فیلم 
کوتاه تهران در ســال گذشــته در پاتوق فیلم کوتاه اصفهان 
اکران می شود و درباره آنها نقد و بررســی صورت می گیرد. 
فیلم هایی که اکران می شود در دســت عموم نیست و کپی 
رایت اختصاصــی دارد.تاجمیر بیان کــرد: پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان، 3 بخش نقد و بررســی، رونمایی فیلــم اصفهان و 
آموزش دارد. از برنامه های دیگری که درنظر داریم، این است 
که  در آینده فیلم ها به صورت پرونده محور باشند و پرونده های 
 مختلف ماننــد فیلم هالیــوود و دیگر ســینماهای دنیا نیز

 در آن بررسی شود.

مدیر پاتوق فیلم کوتاه اصفهان  خبر داد:

 لغو پاتوق فیلم کوتاه اصفهان به دلیل عدم وجود سالن اختصاصی

اینستاگردی

زوج هنرمند در کنار »مجید«
 نیمــا فــالح بــا انتشــار ایــن عکــس در صفحــه اش نوشــت:

» جزیره گنج با مهدی باقربیگی عزیز«

سمیه پارسادوست

تحدید حدود اختصاصی
6/382 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــاک 3591 فرعی از 10393 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام  جبار سازش بوزانی 
فرزند صفرعلی در جریان ثبت است و رای شــماره 1396603027000616 مورخ 
1396/01/20 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/8/4 روز پنج شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:18820 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و اماک 

منطقه شرق اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/713 در خصوص پرونده کاســه 960776 خواهان مجیــد مهرعلیان گورتانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 73/000/000 ریال به طرفیت محسن شجاعی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/8/2 ساعت 8:30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پاک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختاف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19429 شعبه 45 شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6/714 در خصوص پرونده کاســه 960042 خواهان رضا شفیع ریزی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه صد میلیون ریال به طرفیت ابراهیم رنجبر تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/8/2 ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پاک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختاف اصفهان شعبه 45 شــورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19448 شعبه 45 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6/715 در خصــوص پرونــده کاســه 960774 ش 32 خواهان رامیــن نکوئیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محمد موسوی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای دوشنبه مورخ 96/8/1 ساعت 9:30  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پاک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختاف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19432 شعبه 32 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

ابالغ وقت رسیدگی
6/716 در خصوص پرونده کاسه 960790 خواهان مریم عسکری با وکالت شکوفه 
ملک دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هشتاد و سه میلیون و نهصد هزار ریال به طرفیت 
کوروش شریفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/8/1 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پاک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان شعبه 45 شورای حل 
اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19433 

شعبه 45 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6/717 در خصوص پرونده کاسه 960647 خواهان داود جبار زارع دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 60/000/000 ریال به طرفیت مرتضی حاجیان تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/8/1 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پاک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختاف اصفهان شعبه 45 شــورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 19466 شعبه 45 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

6/718 در خصوص پرونده کاســه 950671 خواهان مهدی محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد رضایی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 96/8/3  ســاعت 4:30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:19387 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
ابالغ رای

6/636 کاسه پرونده: 960395 شماره دادنامه: 9609976793901319 - 96/6/15  
مرجع رسیدگی: شعبه نهم شــورای حل اختاف اصفهان خوهان: پیمان خردپیشه 
نشانی: اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان مهر کوچه فرزاد پاک 47 واحد 4. خوانده: 
1- الهام جمشیدیان 2- امیر مسعود اعتصامی نشــانی: هردو فعا مجهول المکان. 
خواســته: مطالبه 2 فقره چک جمعا به مبلغ 95/000/000 ریال و مطلق خســارات 
دادرسی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص 
دعوای آقای پیمان خردپیشه به طرفیت 1- الهام جمشیدیان 2- امیر مسعود اعتصامی 
به خواســته مطالبه مبلغ 95/00/000 ریال وجه دوفقره چک به شماره 970744 و 
970748 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 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 و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی 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 علیــه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ 
د م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 95/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/907/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خســارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف ) 970744- 96/4/8 و 
970748- 96/4/8 ( تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف: 19445 شعبه نهم شورای حل اختاف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

مزایده
6/719 آگهی مزایده اموال منقول: اجرای احکام   حقوقی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 962170ج/4 له بهروز رفوگران اصفهانی 
و علیه حسین محمودزاده مبنی بر مطالبه وجه، روز چهارشنبه، مورخه 96/7/19 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقــه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 12 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی 
که ذیًا درج شده است بدون احتساب سرقفلی و اکنون در تصرف مالکانه مالکین می 
باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و ازملک بازدید و با سپردن 10 درصد 
قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک موردمزایده: در خصوص ارزیابی پاک 
ثبتی 3 فرعی از 726 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان واقــع در خیابان صارمیه، بنگاه 
سعادت از محل بازدید و گزارش ارزیابی بشرح زیر تقدیم می گردد. پاک فوق دارای 
سند ششدانگ و به صورت بنگاه مواد غذایی به مساحت عرصه حدود 1100 مترمربع 
و دارای مستحدثاتی شامل یک انبار بزرگ سوله به مساحت حدود 500 مترمربع و 5 
دهنه مغازه داخل گاراژ با ورودی از خیابان صارمیه با عرض 4 متر و سرویس بهداشتی 
و آب و برق و گاز می باشد. پاک فوق از ســمت شمال به چند باب مغازه و ورودی از 
خیابان صارمیه و از سمت شــرق به پاک و از سمت غرب به جنوب به کوچه متصل 
است که از ســمت غرب )کوچه( در زمان تخریب عقب نشینی خواهد داشت. پاک 
فوق در مالکیت آقای حسین محمودزاده و شــرکاء است. لذا باتوجه به مراتب فوق و 
موقعیت پاک و کاربری آن و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش حقوق 
مالکانه ششدانگ پاک فوق 27/500/000/000 ریال )دو میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلیون تومان( می باشد. و ارزش یک دانگ مورد مزایده 4/583/333/333 ریال می 

باشد. م الف: 17353 اجرای احکام حقوقی اصفهان
مزایده

6/720 آگهی مزایده امــوال غیرمنقول: اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان 
در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کاســه  962441ج/اول 
له منیژه مالکی و غیره به وکالــت آقای امیر بهار و علیه ملیحــه معمارزاده مبنی بر 
دستور فروش در روز چهارشنبه مورخه 96/7/19 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکی 
با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیًا درج شده است و اکنون در تصرف 
مالکانه/مالکین می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده 
و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن 10 
درصد  قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهــای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل وقوع پاک به 
شماره ملک 5000/18443 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان خیابان آبشار سوم 
جنب اداره کل ورزش و جوانان مجموعه مسکونی سعدآباد بازدید و معاینه به عمل آمد 
و مدارک ابرازی ماحظه و با محل مطابقت داده شد که نتیجه معاینات و مشاهدات 
و بررسی ها به شــرح ذیل اعام می گردد: محل مورد بازدید مجموعه مسکونی 15 
واحدی در 10 سقف شامل زیرزمین های اول و دوم و همکف و 7 طبقه روی همکف بر 
روی زمینی به متراژ 1146/00 مترمربع با اسکلت بتن آرمه سقف ها تیرچه بلوک- کف 
سرامیک فرش- بدنه ها رنگ و کاغذ دیواری- درب ها چوبی- پنجره ها چوبی شیشه 
خور دو جداره- دارای دو دستگاه آسانســور- موتورخانه- فن کوئل- آب- استخر و 
جکوزی- برق-گاز- فاضاب- البی مانند سنگ مصنوعی- سقف ها کناف احداث 

گردیده ولی کابینت ها و شــیرآالت و توالت فرنگی و غیره نصب نشده است. پله ها 
سنگ با بدنه گچ است که باتوجه به پروانه ساختمانی صادره متراژ زیربنا جمعًا 7560 
مترمربع )بدون خاف( انجام گردیده لذا باتوجه بــه موقعیت محل- متراژ عرصه و 
اعیان- نوع و قدمت ساخت- نوع کاربری )مسکونی( اشتراکات و امکانات و باتوجه به 
کلیه عوامل موثر در ارزش ششدانگ عرصه و اعیانی مجموعه فوق الذکر در این تاریخ 
جمعًا 261/000/000/000 ریال معادل دویست و شصت و یک میلیارد ریال )بیست 
و شــش میلیارد و یکصد میلیون تومان( برآورد اعام نظر می گردد. م الف: 17329  

اجرای احکام حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

6/662  مختار دارپرنیان دارای شناسنامه شماره 1892  به شرح دادخواست به کاسه  
1970/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان علی دارپرنیان در تاریخ 95/4/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 مادر و پدر: 1- عصمت نصراصفهانی 
ش.ش 34 نسبت با متوفی )مادر( 2- مختار وارپرنیان ش.ش 1892 نسبت با متوفی 
)پدر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 

19490 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

6/661  فرنگیس ابوطالبی دارای شناســنامه شــماره 1504  به شرح دادخواست به 
کاسه  1945/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان پرویز پنجه پور به شناســنامه 4351 در تاریخ 96/3/24  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 دختر، 
1 همســر، مادر: 1- پانیذ پنجه پور ش.ش 1272493318 نسبت با متوفی )دختر( 
2- فرنگیس ابوطالبی ش.ش 1504 نســبت با متوفی )همسر( 3- صدیقه میزبانی 
ش.ش 50033 نســبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19489 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
حصر وراثت

6/660  زهرا شیخانی سودانی دارای شناسنامه شــماره 717  به شرح دادخواست به 
کاسه  1967/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه شیخان سودانی به شناسنامه 16 در تاریخ 96/1/10  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 دختر: 
1- زهره شیخانی ســودانی ش.ش 19 نســبت با متوفی )دختر( 2- زهرا شیخانی 
سودانی ش.ش 717 نسبت با متوفی )دختر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19488 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/618 شماره صادره: 1396/04/415631 - 1396/06/25 چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه و زمین محصور پاک 1710 فرعی از 182 اصلی واقع در ابیازن بخش 
11 ثبت ابیازن که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام ابراهیم گلشــائی فرزند محمد 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پاک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1396/07/25 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 301  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نطنز

 )144 کلمه، 2 کادر(
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ویژه 

خودروی تمام الکتریکی پورشــه تا پایان ۲۰۱۹ میالدی عرضه می شــود. 
موتور این خودرو ۶۰۰ اسب بخار قدرت دارد و می تواند با یک بار شارژ حدود 
۴۸۲کیلومتر را طی کند. نخســتین خودروی تمام الکتریک پورشه تا پایان 
۲۰۱۹ میالدی برای فروش عرضه می شود. قیمت این خودرو نیز مانند پانامرا  

حدود ۸۰ هزار دالر خواهد بود.
این خودرو که Mission  E نام گرفته در اصل در ۲۰۱۵ میالدی رونمایی شد 
و اکنون در مراحل پایانی توسعه قرار دارد. موتور این خودروی چهار در، کامال 

الکتریکی است.
البته هنوز مشــخصات کامل این خودرو اعالم نشــده؛ اما طبق طرح اولیه، 
موتورآن ۶۰۰ اســب بخار قدرت خواهد داشت. همچنین خودرو دارای چهار 
چرخ متحرک اســت و می تواند مســافت صفر تا ۱۰۰ کیلومتر را در کمتر از 
۳.۵ دقیقه طی کند. حداکثر ســرعت آن نیز بیش از ۲۴۹ کیلومتر برساعت 

اعالم شده بود.
طبق اعالم اولیه شرکت Mission  E با یکبار شارژ قابلیت طی ۴۸۲ کیلومتر 

را دارد. عالوه برآن مجهز به باتری ۳۵۰ کیلوواتی با فناوری شارژ سریع است.

عرضه خودروی الکتریکی با موتور 
۶۰۰اسب بخاری در سال ۹ ۲۰۱

با این برنامه سخنران بهتری شوید

اگر دوست دارید در ســخنرانی ها تاثیرگذارتر ظاهر شوید و مستمعان در حین 
صحبت کردن شما چرت نزنند، باید زبان بدن خود را بهتر کنید. این کار با استفاده 

از برنامه Vocalytics ممکن است.
این برنامه مبتنی بر هوش مصنوعی، با تحلیل ویدئوهای سخنرانی و اظهارنظرهای 
عمومی افراد به کاربران، بازخوردی در مورد زبان بدن آنها و نقاط ضعف و قوت آن 
می دهد. گروه ســازنده این برنامه، آن را به گونه ای طراحی کرده اند که با دقت، 
حرکات دست و صورت سخنران را بررسی و تحلیل می کند و در آینده با ارتقای 
هوش مصنوعی، قادر به تحلیل حرکات و مسیر نگاه چشم، تحرکات صورت و غیره 
نیز خواهد بود. Danish Dhamani  و  Paritosh Gupta طراحان این برنامه، 
می گویند این برنامه پس از تکمیل، بهتر از یک مربی حرفه ای سخنرانی می تواند 
برای آموزش به کار گرفته شود؛ زیرا از توان بیشتری برای تحلیل زبان بدن هر فرد 
و جزئیات رفتاری وی برخوردار است. البته Vocalytics تنها برنامه هوشمند 
موجود برای این کار نیست. برنامه دیگری که به این منظور در دست طراحی است، 
SpeechCoach.ai نام دارد، این برنامه هم قادر به تحلیل سخنرانی افراد و بیان 

نقاط ضعف و قوت آن است.

شــرکت تســال حق امتیاز اختراعی جدید را برای دســتگاهی ثبت کرده 
که به تکنســین های خودرو اجازه می دهد در ۱۵ دقیقــه باتری های آن 
 را تعویــض کنند؛ البته چنین ایده ای در ســال ۲۰۱۳ برای نخســتین بار 

ارائه شد.
به هرحال طرح جدید کوچک تر از نمونه ای است که چند سال پیش رونمایی 
شد و حتی می توان آن را منتقل کرد. به همین دلیل می توان آن را در اماکن 

استراتژیکی قرار داد که ابرشارژرها در دسترس نیستند.
همان طور که در تصویر قابل مشاهده است، بخشــی از دستگاه شبیه دکل 

خودرو را بلند می کند.
به این ترتیب تعمیرکار به راحتی می تواند به زیر خودرو دسترســی داشته 
باشد. البته تعویض باتری با ســرعت ۹۰ ثانیه ای )که تسال وعده داده بود( 

انجام نمی شود. 
با این وجود مدت زمان ۱۵ دقیقه نیز کوتاه اســت. حق امتیاز دستگاه ثبت 

شده برای خودروهای مدل S و  X کاربرد دارد.

علم پژوهی

سرمایه گذاری ارتش آمریکا برای تولید روبات قاتل
ارتش آمریکا اعالم کرده که ۹۰۰ میلیون دالر در مواد و فناوری پیشرفته سرمایه گذاری کرده است 
تا روبات های جنگنده )قاتل( بسازد. همچنین ارتش این کشور امیدوار است میکرو پردازشگرهای 

قدرتمندی بسازد که برای ایجاد سیستم های پیشرفته هوش مصنوعی به کار می روند.

اختراع »تسال« برای تعویض 
۱۵دقیقه ای باتری خودرو

گام بلند محققین MIT در راستای 
تزریق همزمان چند دارو

 محققیــن دانشــگاه MIT امــکان تزریــق همزمان 
چند واکسن را فراهم کرده اند، به گونه ای که هر یک از 

آنها در زمانی از پیش تعیین شده اثر کند.
در این فناوری، از فنجان های میکروســکوپی ساخته 
شده از PLGA استفاده می شود که نوعی پلیمر سازگار 
 با محیط زیســت اســت و در ایمپلنت و پروتز کاربرد 

دارد.
برای ساختن این فنجان ها، ابتدا آرایه ای از قالب های 
ســیلیکونی از طریق فرآیند فوتولیتوگرافی ســاخته 
می شود؛ سپس از هر آرایه حدود ۲۰۰۰ فنجان تولید 
شده، با مقدار کافی از واکســن های مختلف پر شده و 
روکشی روی آنها قرار می گیرد. در نهایت این فنجان 
های میکروسکوپی در معرض حرارت قرار گرفته و باهم 

ترکیب می شوند.
با تغییر ســاختار مولکولی PLGA می تــوان آن را به 
گونه ای طراحی کرد که در زمان های مختلفی از هم 
بپاشــد، بنابرین می توان واکســن درون فنجان های 
میکروســکوپی وارد شــده به بــدن را در زمان های 

مختلفی فعال کرد.
محققان MIT برای آزمایش این سیســتم، واکســن 
های مختلفی را که قرار بوده در روزهای نهم، بیســتم 
و چهل و یکم پس از تزریق عمل کنند، به موش های 
آزمایشــگاهی تزریق کــرده اند. نتایج ایــن آزمایش 
موفقیت آمیز بــوده و فنجان های میکروســکوپی تا 

روزهای مشخص شده هیچ نشتی نداشته اند.
این محققین عقیده دارند که سیســتم ابداعی شان در 
کشورهای توســعه یافته و در زمینه های غیردارویی 
کاربردهای زیادی دارد. »رابرت النگر« سرپرست این 

تیم می گوید:
 ما بســیار هیجان زده هســتیم چون برای اولین بار 
موفق به تولید واکســن بسته بنده ای شــده ایم که 
می توان آن را برای اثر کــردن در زمان از پیش تعیین 

شده برنامه ریزی کرد.
 بــا اســتفاده از این سیســتم می تــوان بــا یک بار 
 تزریــق، چندیــن داروی مختلــف را به بــدن افراد 

وارد کرد.
البته هیجان این محققین قابل درک اســت اما آنها تا 
اثبات عدم ایجاد عوارض جانبی توســط این فناوری و 
تاثیرگذاری آن روی بدن انسان، راه درازی را در پیش 
دارند و پیش از آن باید از ســالم مانــدن فنجان های 
میکروســکوپی در دمای بدن برای چند سال مطمئن 

شوند.

وزیر ارتباطات خبر داد:

 ۳ مجموعه ماهواره کشور 
آماده پرتاب است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ۳ مجموعه ماهواره کشور 
در نوبت پرتاب قرار دارند.

محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه اجالس رؤسای دانشگاه های 
کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: 
در حال حــال ۳ مجموعه ماهواره داریم که آماده پرتاب اســت و 

طبیعتا در نوبت پرتاب قرار دارند.
وی افزود: با وزارت دفاع صحبت های الزم صورت گرفته و زمانی 

که آنها اعالم کنند پرتاب را انجام می دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد: به دنبال این هستیم 
که ماهواره ها پرتاب شوند و اولویت ما نیز این است که از ظرفیت 

النچرهای داخلی استفاده کنیم.
جهرمی تاکید کرد: البته تابع شرایط وزارت دفاع هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ماهواره دوستی که در دانشگاه شریف است 
اکنون ۳ ماه است که آماده پرتاب بوده و هزینه ها نیز به وزارت دفاع 
پرداخت شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: 
منتظریم برنامه ریزی عملیاتی صــورت بگیرد و همچنین منتظر 
پاسخ وزارت دفاع در خصوص پرتاب ماهواره دوستی هستیم. وی 
افزود: منعی نداریم که از النچرهای بین المللی استفاده کنیم و اگر 
این آمادگی وجود داشته باشــد از آنها استفاده خواهیم کرد. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: همواره توسعه صنعت 
فضایی، به عنوان یک صنعت استراتژی اســت که در عرصه های 
کشاورزی، هواشناسی، حمل و نقل و ... مورد استفاده قرار می گیرد 

و مورد توجه ماست.

پس از یک ماه؛

 کپسول دراگون با ۲۰ موش زنده 
به زمین بازگشت

کپسول دراگون متعلق به شــرکت اسپیس ایکس، پس از یک ماه 
با ۲ تن محموله شــامل موش های زنده و بافت پرورش یافته ریه 

به زمین بازگشت.
کپسول دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس پس از گذراندن 
یک ماه در ایستگاه فضایی بین المللی، با ۲ تن بار به زمین بازگشته 
که یکی از محموله های این کپســول ۲۰ موش زنده اســت. این 
موش ها بخشی از مطالعه ناسا درباره تغییرات در رگ های خونی و 

چشم ها به دلیل محیط بدون جاذبه فضاست.
 کپسول دراگون در ماه آگوســت با بیش از سه تن ذخایر از جمله 

ابررایانه فضایی HP، به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شد.
محموله های دیگر این کپسول عبارت اند از: بافت های ریه که در 
فضا پرورش یافته و کریســتال های پروتئین که در میکروجاذبه 

ساخته شده اند و به مبارزه علیه پارکینسون کمک می کنند.
در حال حاضر کپســول دراگون تنها وســیله حمل ونقل فضایی 
است که می تواند بار و محموله را از ایســتگاه فضایی بین المللی 

به زمین بیاورد.

 از قابلیت جدید اینستاگرام 
چه می دانید؟

به گزارش مشرق، اینستاگرام به تازگی نسخه جدید نرم افزار خود 
را منتشــر و در آن تغییری ایجاد کرد که احتماال تاکنون متوجه 

آن نشده اید.
در نسخه جدید، اینستاگرام در پخش صدای فیلم ها تغییر ایجاد 
کرده اســت. پیش از این شــما برای شــنیدن صدای فیلم های 
اینســتاگرام، پس از پخش آن یک بار روی فیلم ضربه می زدید تا 
صدا پخش شود اما اکنون وقتی روی یک ویدئوی در حال پخش 
ضربه می زنید، نه تنها صدای آن فعال می شود بلکه تمام ویدئوهای 

دیگر هم صدادار می شوند.
دقیقا همین کار برعکس نیز اتفاق می افتد و با بی صدا کردن یک 
فیلم، تمامی فیلم ها بی صدا می شــوند. تغییر دیگر در مشــاهده 
استوری است. زمانی که استوری ها را مشاهده می کنید، اگر گوشی 
شما در حالت باصدا باشــد، صدای موجود در استوری به صورت 
خودکار پخش می شود و اگر گوشــی تان در حالت سایلنت باشد 
استوری ها بی صدا هستند و برای شــنیدن آنها باید میزان صدا را 

تغییر دهید.

قابلیت جدید فیس بوک اعالم شد
فیس بوک به تازگی قابلیت جدیدی را افزوده است که به کاربران 
اجازه می دهد از مشــاهده پســت های آزاردهنده اشــخاص یا 
وب سایت ها در صفحه اصلی در مدت زمان خاصی جلوگیری کنند.

این قابلیت جدید فیس بوک به کاربران اجازه می دهد که به جای 
آنفالو کردن همیشگی افراد یا صفحات مجازی، پست های آنها را 
تنها به مدت ۲۴ ساعت، یک هفته یا یک ماه،  )snooze( کرده و به 
عبارتی دیگر به تعلیق درآورند. کاربرانی که از فیس بوک استفاده 
می کنند غالبا از پست های پشت ســر هم و نامربوطی که برخی 
افراد، دوســتان و صفحات مجازی قرار می دهند، شاکی هستند؛ 
چراکه مطالب ناخواسته و نامربوط آنها موجب می شود پست های 

ضروری تر را نبینند یا فرصت مشاهده آنها را نیابند.
بنابراین شرکت فیس بوک برای جلب رضایت آن دسته از کاربرانی 
که این موضوع برای آنها آزاردهنده به شمار می رفت، این قابلیت و 

ویژگی جدید را به وب سایت  خود افزوده است.
برای فعال سازی این روش که موســوم به  Snooze است، تنها 
کافی اســت روی دکمه سه نقطه صفحه شــخصی فرد یا صفحه 
مجازی مورد نظر در فیس بوک کلیک کنید. در کنار گزینه آنفالو، 
گزینه snooze را نیز مشــاهده کرده و اکنون مــی توانید آن را 

فعال سازی کنید. 
البته الزم به ذکر اســت که این قابلیت درحــال حاضر برای همه 
کاربران فیس بوکی در جهان، قابل دسترســی و استفاده نیست و 
فیس بوک، آن را تنها به طور آزمایشــی اجرایی کرده و در سطوح 

گسترده قابل مشاهده نیست.

فناورانه

رویدادهای تاریخی مثل هشت سال دفاع مقدس، همیشه 
بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان فراهم می کنند تا آثار 

خود را بر پایه آنها بسازند.
هشتمین حمله یکی از همین آثار است که با قسمت دوم 
خود می خواهد بازیکن ها را بار دیگر به مبارزه با عراقی ها 

بفرستد.
چگونگی حمله هم مثل گذشته اســت: در چندین موج 
عراقی ها بــه بازیکن هجوم آورده و هر چه بیشــتر دوام 
بیاورید، تجهیزات نظامی آنها قدرتمند تر می شود. یکی 
از بهبودهای بازی نسبت به قسمت قبلی را می توانیم به 
دشــمنان گوناگون ربط دهیم که خوشبختانه به خاطر 

هوش مصنوعی مناسب، بازیکن را به چالش می کشند.
نگران چیزی هم نباشــید؛ با تعداد مناسب اسلحه های 
هشتمین حمله ۲ و کارآیی متفاوت آنها، خرمشهر را به 
جهنم عراقی ها تبدیل خواهید کــرد. البته با وجود تمام 

المان های مثبت گیم پلی، نکته ای بسیار عجیب توانست 
نظر ما را جلب کند: اگر به پای عراقی ها شلیک کنید، آنها 
زخمی نخواهند شد. ساده تر بگوییم، تنها باید نیم تنه به 

باال را هدف قرار دهید.
از دیدگاه گرافیکی شاید همچنان مشکالت قسمت قبلی 
همانند چهره یکسان دشمن ها یا وجود تنها یک محیط، 
بازیکن ها را نا امید کند، ولــی بهبود جزئیات گرافیگی و 
انیمیشن ها موجب خواهند شــد تا تجربه ای به مراتب 
بهتر داشته باشید. جدا از اینکه صدای شلیک اسلحه ها 

هم به خوبی حس و حال جنگ را به مخاطب القا می کند.
به عنوان ســخن پایانی بایــد بگوییــم عناوینی همانند 
هشتمین حمله، حکم لنگه کفشــی در بیابان را دارند؛ 
چون همان طور که پیشــتر گفته بودیــم، بازی هایی با 
محوریت جنگ ایران و عراق که بتواند بازیکن ها را ارضا 
کند، بســیار محدود است. اگر دوســت دارید تجربه ای 
حماســی از دالوری های قهرمانان داخلی داشته باشید، 
 هشتمین حمله ۲ را از لینک   goo.gl/cJQfgC دانلود 

کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

یک ماه ۳۱ روزه را در نظر بگیرید. احتمال اینکه در 
این ماه، ۵ روز یکشنبه داشته باشیم، چقدر است؟

  معمای شماره ۲۲4۱

  جواب معمای شماره ۲۲4۰

معرفی بازی هشتمین حمله 2؛ 

ایستاده در غبار

 ،livescience به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از
ایده طرح اولیه خودروی پرنده از دهه ۱۹۵۰ در قالب داستان 
فیلم های علمی تخیلی همیشه مطرح بوده است و در حال 
حاضر چند خودروی پرنده در آسمان وجود دارد که از آنها 
می توان تحت عنوان Terrafugia Transition اشاره کرد 
که یک هواپیمای ســبک هیبریدی و هواپیمای خصوصی 
کوچک با بال های تاشو است. این خودروی پرنده، مسافران 
را مانند خودروی تازه رونمایی شده Kitty Hawk جابه جا 

می کند.
این هواپیماها تمــام انواع فناوری هــای امیدبخش را برای 
محققان دربرگرفته است اما بجز یکی از آنها، سایر انواع آن 
شباهتی به خودروهای پرنده مجله های قدیمی ندارند؛ »جت 
لیلیوم« آلمان که تحت حمایت آژانس فضایی اروپاست و به 
طور قطع، خودرویی شــبیه نمونه های قبلی فضایی خواهد 
داشــت و نزدیک ترین ایده به تصورات آدمی به خودروهای 

پرنده محسوب می شود.
طرح »لیلیوم« به دنبال نمونه ای ســاخته شــده است که 
مجهز به فناوری فرود و صعود عمودی اســت که از طرح آن 
 Harrier در توانمندسازی هواپیمای ارتشــی جمبو جت
استفاده می شــود. این طرح برای مصارف نظامی است که 
اساســا یک هواپیمای جت دو نفره برای مسافرت های قرن 

۲۱ محسوب می شود.
در آوریل ۲۰۱7 نمونه ای اولیه از طرح لیلیوم ساخته شد که 

نام آن را Eagle یا عقاب گذاشتند. این هواپیما اولین سفر 
هوایی خود را در فرودگاهی خــارج از مونیخ انجام داد و این 

پرواز آزمایشی بدون سرنشین انجام شد. 
در هفته ای که گذشت، شرکت هوانوردی لیلیوم اعالم کرد 
که در دور جدید، ۹۰ میلیون دالر به عنوان مالیات به دست 

آورده است.
این، مرحله بعدی در تحول سریع از ایده تا تولید هواپیماهای 
تجار موفق است که می تواند انقالب بزرگی را در مسافرت های 
داخل و خارج از کشور ایجاد کند. هجوم نقدینگی، اعتماد به 
نفس بزرگی را برای این کمپانی کوچک آلمانی به دنبال دارد 
که آن را دوشادوش کمپانی های بزرگی چون ایرباس و اوبر 
پیش می برد. هر کدام از این نام های بزرگ در حال گسترش 

سیستم های خودروهای پرنده در دنیا هستند.
سیســتم »پاپ آپ« ایرباس از جمله خودروهای پرنده  این 
کمپانی بزرگ است که هنوز در مرحله کانسپت قرار دارد و 
یک مجموعه از کابین های مسافربر را به تصویر می کشد که 
هنگام رانندگی به یک شاسی چرخ دار و یک آرایه پروانه ای 

وصل می شود.
نسخه ابتکاری اوبر به نام »الویت« که هنوز در مرحله طراحی 
به سر می برد، پیشــنهاد هواپیماهای بدون سرنشین نیمه 
مستقل را ارائه داده است که آن را می توان از بام ها و پدهای 

هلیکوپتر در محیط های شهری به نمایش گذاشت.
لیلیوم از جنبه های کلیدی، طرح متفاوتی اســت و درحال 

حاضر برای یک منظور پرواز می کنــد. موتور آن به صورت 
تمام الکتریکی طراحی شده اســت در حالی که رقبای آن 
به ســمت تولید هواپیماهای بزرگ تری پیش می روند که 
 از موتورهای هیبریــدی با طراحی گازی و برقی اســتفاده 

می کنند.
نیروی الزم برای حرکت کردن جت لیلیوم را سه موتور جت 
الکتریکی تامین می کنند که هر کدام از آنها، نیروی حرکتی 
یک بال به همراه تعدادی دریچه  بال هواپیما را که از جهت 
عمودی به افقی شــیب پیدا کرده اند، فراهــم می کند. این 
دریچه ها موقع صعود و فرود، به سمت پایین قرار می گیرند و 

هواپیما را در هوا بلند می کنند.
دریچه های بال هواپیما مانند هواپیمای موتوری جت، هنگام 
پرواز به تدریج در وضعیت افقی قــرار می گیرند. زمانی که 
به صورت عمودی حرکت می کند، لیلیوم تنها یک دهم انرژی 
مورد نیاز خود را طی صعود مصــرف می کند. طراحی تمام 
الکتریکی آن نیز به معنای صفر بودن میزان انتشار گازهای 

گلخانه ای و کاهش سر و صدای آن است.
گام بعدی شــرکت هوانوردی لیلیوم، ســاخت نسخه ای از 

هواپیمای لیلیوم با قابلیت حمل ۵ مسافر است. 
جت لیلیوم می تواند با یک ســاعت شــارژ تا بیش از ۳۰۰ 
کیلومتر در ســاعت را طی کند؛ به این معنا که مسافت ۱۹ 
کیلومتری از منهتن تا فرودگاه JFK را تنها در کمتر از پنج 

دقیقه طی می کند.

پاســخ معمای المپیادی »میانگین اعــداد منتخب«: 
گزینه )د( درست است. تعداد اعداد بزر گ تر یا مساوی 
۱۵ در اعداد داده شده ۹ عدد است که همه  آنها را انتخاب 
 می کنیم. مجموع اعداد منتخب از میانگین ۱۵ به اندازه
 + ۸ + ۱ + ۰ + ۲ + ۱۶ + ۳ + ۰ + ۱ + ۸ + ۱ + ۰ + ۲ + ۶ 
۱ + ۰ + ۳ + ۱ یعنی ۲۲ واحد بیشتر دارد؛ پس از اعداد 
باقی مانده نیز تعــدادی )از بزرگ بــه کوچک( چنان 
انتخاب می کنیم که مجموع کمبود های آنها از ۱۵ کمتر 
یا مساوی ۲۲ باشد. به این منظور اعداد زیر را نیز انتخاب 
می کنیم: ۱۴,۱۴,۱۳,۱۲,۱۲,۱۱,۹. مجموع کمبود های 
اعداد انتخاب شده از ۱۵ برابر ۲۰ است که اگر عدد بعدی 
یعنی ۸ نیز انتخاب شود آن گاه مجموع این کمبود ها برابر 
۲7 شده و از ۲۲ بزرگ تر می شود؛ بنابراین عالوه بر ۹ عدد 

ذکر شده،7 عدد دیگر نیز می توانیم انتخاب کنیم.

خودروهای پرنده برای قرن پیش رو

بــا پیشــرفت علم و 
فناوری، شــرکت های 
مختلف به فکر توسعه صنعت 
هواپیمایی در دنیا افتاده اند. 
همگام با تولیــد خودروهای 
خودران و بدون سرنشین، این 
بار نوبت به تولید هواپیماهای 
بدون سرنشین رسیده است و 
هواپیماهایی برای سیســتم 
حمل و نقل قرن 21 طراحی و 

تولید شده اند.
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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

مدیرکل دفتر توان بخشی روزانه و توان پزشکی بهزیستی گفت: 7/5میلیون 
سالمند در کشور هستند که حدود ۱5۰هزار نفر از آنها تحت پوشش سازمان 
بهزیستی قرار دارند. زهرا نوع پرست اظهار کرد: در کشور ما از سال ۸۰ تا ۹5، 
بیماری آلزایمر از ۸/2درصد به ۹/3درصد رسیده است. در انتهای نیمه اول 
قرن 2۱ یعنی سال 2۰5۰ تخمین زده  شده که بیماران آلزایمر ما به سه برابر 

میزان فعلی خواهند رسید. 
وی افزود: ما درحال حاضر حدود 7/5میلیون ســالمند در کشــور داریم و 
کسانی که شرایط آنها وخیم اســت و نیاز به دریافت خدمات دارند، حدود 
۱5۰ هزار نفر هستند. این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته 
اند. نوع دوست تصریح کرد: اســتان هایی که میانگین سنی باالیی دارند به 
ترتیب گیالن، تهران، اصفهان، سمنان و مازندران بوده و استان های جوان ما 

هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هستند. 

اسکان ۵۳هزار خانوار 
فرهنگی در مدارس استان

 تعداد سالمندان کشور 
به 7/۵میلیون نفر می رسد

در تابستان امسال، 53هزار و ۴۶۰خانوار فرهنگی کشور در مدارس استان 
اصفهان اسکان داده شدند.

رییس اداره تعاون و امور فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 2۰۹هزار گردشگر در ۱3۰مدرسه 
استان اسکان داده شده اند. آذرکیوان امین پور با بیان اینکه برای پذیرایی از 
مسافران، بیش از هزار کالس درس آماده شده بود افزود: بیشترین مسافران 
اسکان داده شده در مدارس، از استان های جنوبی کشور، خراسان رضوی، 
فارس و سیستان و بلو چستان بوده است. وی با اشاره به اینکه تنها 2۰درصد 
از ثبت های اســکان تابستان اینترنتی انجام شــده است گفت: ۴2ستاد 

تسهیل، اسکان  مسافران را در این مدت انجام داده اند.
این در حالی اســت که اصفهان  جزو  چهار اســتان برتر کشور در اسکان 

مسافران فرهنگی است.

فرماندار اصفهان:

آموزش و پرورش 
شرق اصفهان با کمبود 

اعتبار روبه روست

فرماندار اصفهان گفت: باوجود اقدامات و پیگیری های صورت گرفته، همچنان با مسائل و مشکالتی بخصوص در زمینه کمبود اعتبارات در حوزه آموزش و پرورش در شرق 
اصفهان مواجه هستیم.

احمد رضوانی معاون استاندار و فرماندار اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان، به بازگشایی مدارس اشاره و اظهار کرد: به هنگام بازگشایی مدارس با حجم 
باالیی از ترددها مواجه هستیم که این امر مستلزم ارائه طرح و برنامه ریزی دقیقی توسط نواحی آموزش و پرورش با مشارکت شهرداری ها و پلیس راهور، جهت برقراری نظم 
و امنیت و کاهش حجم باالی ترافیک است. فرماندار اصفهان با اشاره به تخصیص اعتبارات خوبی به آموزش و پرورش در کمیته برنامه ریزی امسال، اظهار داشت: بیشترین 
اعتبارات تخصیص یافته به آموزش و پرورش، از محل تملک دارایی و 3 درصد نفت و گاز در مناطق محروم بوده است.رضوانی افزود: اگر شیوه درستی را در آموزش و پرورش 

اتخاذ کنیم، قطعا در دیگر زمینه ها نیز موفق خواهیم بود.

یکمیلیونو۳۰۰هزارکالساولی،امروزبهمدرسهمیروند
یک میلیون و 37۰ هزار دانش آموز کالس اول ابتدایی، صبح امروز برای نخستین 
بار به محیط مدرسه و کالس درس قدم می گذارند و برای اولین بار طعم شیرین 

علم و دانش را با تمام وجود می چشند.

پیشگامي اصفهان در تحقق 
دندان پزشکي سبز در کشور

مقدمات تحقق دندان پزشــکي ســبز در مرکز استان 
اصفهان فراهم مي شود.

به گزارش»پارما« نشست مشترك مسئوالن حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان و مدیریت شرکت سیوان 
سالمت سبز، به منظور فراهم ســازي مقدمات تحقق 

دندان پزشکي سبز تشکیل شد. 
در این نشســت مهدي ریاحي جانشــین مدیرکل و 
معاون توسعه مدیریت و منابع حفاظت محیط زیست 
استان،  ضمن تایید  نقش دندان پزشکي سبز در کاهش 
آلودگي هاي زیست محیطي و حفاظت از منابع، حمایت 
این اداره کل از تحقق  دندان پزشکي سازگار با محیط 

زیست را اعالم کرد.
وي خواستار تدوین و ارائه طرح مقدماتي دندان پزشکي 
سبز از سوي شرکت ســیوان سالمت سبز  براي مطرح 
ساختن در جلسات تخصصي و تصویب در مراجع مرتبط 

با پیگیري حفاظت محیط زیست استان شد.
دندان پزشکي یکي از مشاغل آسیب زا به محیط زیست 
است و انجمن بین المللي دندان پزشکي سازگار با محیط 
زیســت)EDA( به منظور کاهش آسیب هاي زیست 
محیطي دندان پزشکي در سال 2۰۰۸ تاسیس شده  و 
مالحظات زیست محیطي  را در تهیه مواد و تجهیزات 
پزشکي، مدیریت زباله هاي بیمارستاني، روش ها و مواد 

درمان بیمار دنبال مي کند.
شرکت سیوان ســالمت ســبز نیز به عنوان پایه گذار 
دندان پزشــکي ســبز در کشــور، با ابتکار و حمایت 
دکترصفورا شــاه طالبــي، از خیرین نمونه اســتاني، 
در اصفهان تاســیس شده است و در راســتاي اعمال 
مســئولیت اجتماعي خود در زمینه محیط زیســت، 
فرهنگ سازي و ترویج دندان پزشکي سبز در ایران را در 

اولویت کاري خود قرارداده است.

مدیر مركز حوادث و فوریت های پزشکی استان:

از 7هزار تماس ساالنه با اورژانس 
1۵درصد پوشش داده مي شود

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان اصفهان گفت: 
ساالنه هفت هزار تماس تلفنی با اتاق فرمان 
برقرار مي شــود و متاسفانه به دلیل 
کمبود نیروی انسانی و تجهیزات 
می توانیم فقــط ۱5 درصد از 
ایــن تماس هــا را پوشــش 
دهیــم و مابقی بــه صورت 
 تلفنــی راهنمایــی خواهند

 شد.
غفور راســتین اظهار کرد: امروز 
۱3۴ پایــگاه زمینــی، یــک پایگاه 
اورژانس هوایی )به صورت قرارداد بــا هوانیروز( و ۱۴ اتاق فرمان 
در سطح اســتان فعال اســت.مدیر مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه اکنون ۱۴۰ پست بالتصدی 
در اورژانس موجود است، ادامه داد: ۶۰۰ پرسنل در اورژانس های 
سطح استان مشغول به فعالیت هستند و کسری پرسنل به صورت 

اضافه کاری پرسنل کنونی جبران می شود.
وی با اشاره به افزودن ۸۰ دســتگاه آمبوالنس در سال گذشته به 
سازمان پیش بیمارستانی، تصریح کرد: از این تعداد، 5۸ دستگاه 
آمبوالنس بنز اسپرینتر 3۱5 هســتند که وزارت بهداشت برای 
 هر کدام از این دســتگاه ها نزدیک بــه ۴5۰ میلیون هزینه کرده

 است.
مدیر مرکز حوادث مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان با بیان اینکه این آمبوالنس ها از آخرین تکنولوژی روز دنیا 
برخوردار هستند، افزود: آموزش مناسب با تجهیزات این خودروها 
برای پرسنل در نظر گرفته شده است. هیچ نیروی انسانی وارد کار 
نمی شود مگر اینکه سطح بندی را گذرانده باشد و به صورت عملی 

نحوه استفاده از تجهیزات را بداند.

اشتغال 20 معلول ذهنی دراصفهان 
باراه اندازی یک کارگاه تولیدی، زمینه اشتغال 2۰ معلول ذهنی 
در اصفهان فراهم شد.معاون توان بخشی 
اصفهــان  اســتان  بهزیســتی 
گفت:براســاس تفاهم نامــه 
بهزیســتی و مرکــز فنــی و 
حرفه ای استان برای آموزش 
و توانمند ســازی معلــوالن، 
کارگاه خشــک کردن میوه و 

سبزی راه اندازی شد. 
سید اصغر فیاض افزود: باراه اندازی 
این کارگاه درمدت چهارماه، ماهانه یک 
تن انواع  میوه های خشک و سبزی تولید و روانه بازار می شود . وی 
افزود: مهم ترین هدف ما در بحث اشتغال معلوالن،توانمندسازی 
است که با آموزش های صحیح می توان از آنها در زمینه های شغلی 

استفاده کرد.

بار کجی که به مقصد نرسید
 دو ســارق حرفــه ای حامــل بــار شــمش ســرب دســتگیر

شدند. 
فرمانــده انتظامی شهرســتان 
لنجان گفت: سارقان دستگاه 
تریلر حامل شــمش سرب 
بــه ارزش هشــت میلیارد 
ریال کــه متواری شــده 
عملیاتــی  در  بودنــد، 
 غافلگیرانه و ضربتی متوقف 

شدند.
ســرهنگ غالمرضا افشاری گفت: 
مامــوران گشــت فوریت های پلیســی 
۱۱۰شهرستان لنجان، از سرقت یک تریلر و محموله آن و ضرب 
و شتم راننده مطلع شــدند و بالفاصله تمام ورودی ها و خروجی 
های این شهرستان را تحت کنترل در آوردند. وی افزود: دو سارق 

خشن، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 
فرمانده انتظامــی شهرســتان لنجــان در پایــان از رانندگان 
وســایل نقلیه ســنگین کــه محموله هــای بــاارزش و گران 
قیمــت حمل مــی کنند، خواســت کــه در محورهــای فرعی 
و محل های خلوت و در ســاعات پایانی شــب حرکــت نکرده و 
 برای اســتراحت در مــکان هــای مطمئــن و پرتــردد توقف

 کنند.

فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهان گفت: بسـته کشـف  فرزانه افسر طاها
شـده در نجف آبـاد بـه هیـچ وجـه امنیتـی، انفجـاری، 

انتحاری یا تروریستی نبوده است.
سـردار مهدی معصوم بیگی در حاشـیه رزمایش اقدام و عمل امنیـت اجتماعی 
در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: بـرای افزایـش تحـرك و انتظامـی اسـتان، 
قرارگاهی تحـت عنوان »قـرارگاه عملیاتی اقدام و عمل« تشـکیل شـده اسـت 
که بتواند بـر حسـب ظرفیـت موجـود، اقداماتـی در انتظامـی اسـتان اصفهان 

داشـته باشد.
وی بـا اشـاره بـه همـکاری خوبـی کـه بـا دسـتگاه قضائـی اسـتان بخصـوص 
دادسـتان اصفهان به وجود آمده اسـت، بیان کـرد: اولین مرحله از ایـن قرارگاه 
روز گذشـته اجرایـی شـد، تمرکـز کار بر کانون هـای جـرم از قبل، شناسـایی و 

کارهـای اطالعاتـی آن انجـام شـده و اشـراف کامل بـر آنها وجـود دارد.
فرمانده نیروی انتظامی اسـتان اصفهـان درخصوص اهداف این قـرارگاه عنوان 
کرد: دسـتگیری و برخورد با اراذل و اوباش  و همچنین افزایش احسـاس امنیت 
عمومـی مـردم و کشـف اموال سـرقت شـده از مـردم نیـز از دیگـر اهـداف این 

رزمایش اسـت.
وی بـا بیان اینکـه در آسـتانه بازگشـایی مـدارس و ماه محـرم هسـتیم، مطرح 
کرد: الزم بود والدین و دانش آموزان با آسـودگی خیال بیشـتری سال تحصیلی 
را شـروع کننـد و شـاهد امنیـت بیشـتر در بین مـردم اسـتان اصفهان باشـیم، 
ایـن رزمایـش در سـطح اسـتانی دنبـال می شـود کـه بخشـی از آن تمرکـز بر 

شهرسـتان اصفهان اسـت.
معصوم بیگـی افـزود: این رزمایـش یک رزمایـش جامـع و کامل اسـت که همه 
حوزه های ماموریتی را شـامل می شـود، از انتظام بخشـی به بحـث اجتماعی تا 

برخورد بـا عرضه مـواد مخـدر و اراذل و اوبـاش. این طـرح تا روز جمعـه به طور 
کامل ادامـه خواهد یافـت، البتـه در بعضـی حوزه ها ایـن طرح مسـتمر خواهد 

بـود.وی در بخـش دیگـر با اشـاره به کشـف یـک بسـته مشـکوك در نجف آباد 
تصریـح کرد: مـردم همـکاری بسـیار خوبی بـا نیـروی انتظامـی دارنـد و موارد 
مشـکوك را به سـرعت به نیروی انتظامی گزارش می دهند، یکی از شـهروندان 
وظیفه شـناس تماسـی با مرکز فوریت هـای ۱۱۰ برقـرار کرد و گزارشـی از یک 
شـیء مشـکوك داد؛ بـه ایـن صـورت کـه خودرویـی در مکانـی پارك اسـت و 

نگرانی هایـی درخصوص آن وجـود دارد.
فرمانده نیـروی انتظامی اسـتان ادامـه داد: بالفاصله مامـوران متخصص نیروی 
انتظامـی و لشـکر ۸ نجـف اشـرف و همچنیـن گـروه چـک و خنثـی در محـل 
حضـور یافتند و بـا توجه به اینکـه در چنیـن مواقعی نیاز به بسـتن مـکان برای 
حفظ جان مردم وجـود دارد، این اتفـاق افتـاد و عملیات تخصصی انجام شـد و 
مشـخص شـد که این، یک شـیء مشـکوك بوده و هیچ گونه موضـوع انفجاری 
مطرح نیسـت. وی مطرح کرد: ممکن اسـت در مواقعی مردم برحسـب احساس 
وظیفـه ایـن موضوعـات را گـزارش دهنـد امـا ایـن مـورد هیـچ گونـه موضوع 
انفجاری، انتحاری یا تروریسـتی نبوده اسـت و صرفا احسـاس وظیفه مسئوالنه 
یکـی از شـهروندان بـوده کـه از ایشـان هـم تشـکر می کنیـم. معصوم بیگی در 
پایـان خاطرنشـان کـرد: این شـیء هیـچ  مـورد مشـکوکی نداشـته اسـت. به 
لحـاظ تخصصی وقتـی با یک شـیء مشـکوك روبه رو می شـویم باید بـه محلی 
خارج از کانـون جمعیـت، منتقل و منفجر شـود تا خطـری برای مردم نداشـته 
باشـد، موضوع بسـته مشـکوك هیچ گونه مـورد امنیتی نبـوده اسـت و مردم از 

این بابـت اطمینان خاطر داشـته باشـند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

بسته کشف شده در نجف آباد به هیچ وجه امنیتی نبوده است

ناجا

اخبار

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان:

آموزشوپرورشاولویتاصلیدولتنیست

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان  اصفهان در نشست خبری با محوریت فاطمه كاویانی 
پروژه مهر، بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید 
گفت: زنگ رسمی مدارس به یاد شــهید حججی با حضور 
مسئوالن استانی و با کسب اجازه از خانواده ایشان، اول مهر 
در هنرســتان محل تحصیل شــهید، هنرســتان شهدای 

فرهنگی نجف آباد، نواخته می شود.
محمدحســن قائدیها با بیان اینکه طبق آخرین آمار قریب 
به ۸۶۰ هزار دانش آموز اول مهر امســال در استان اصفهان 
ســر کالس های درس می روند عنوان کرد: اطالعات بیش 
از ۹۸ درصد دانش آموزان در ســامانه ســنا ثبت شده است 
و ســاماندهی ۶ هزار واحد آموزشی در ســه دوره تحصیلی 
ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و فنی انجام گرفته است.

قائدیها با بیان اینکه میزان سهم آموزش و پرورش از اعتبارات 
دولت می تواند تعیین کننده روند حرکت این سازمان باشد 
تصریح  کرد: در دولت اصالحات، سهم آموزش و پرورش از 
اعتبارات دولتی ۱۴ درصد بــوده که این رقم در پایان دولت 
دهم به ۹ درصد رســید و در حال حاضر ۱2/5درصد شده؛ 
این درحالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم باالی 

2۰درصد و میانگین جهانی آن ۱7درصد است که ما فاصله 
زیادی با میانگین جهانی داریم.

وی تاکید کرد: در شــرایط فعلی از بودجه اختصاص یافته، 
۹۸/۴درصد هزینه پرســنلی اســت و تنها ۱/۶درصد برای 
هزینه ها در سایر فصول در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش  با اشاره به اینکه آموزش و پرورش 
اولویت دولت نیســت ادامه داد: مــدارس در حال حاضر با 
اعتبارات دولتی اداره نمی شود و باید دانست وظیفه معلمان 
و مدیران، آموزش و پرورش دانش آموزان اســت نه مسائل 
سخت افزاری؛ درحالی که بیشــترین انرژی مدیران صرف 

فضاسازی آموزشی می شود.
وی با انتقاد از تعدد و تنوع مدارس گفت: یکی از نگرانی های 
ما تعدد مدارس است که رفع این مشکل به مصوبات شورای 
عالی آموزش و پرورش بر می گردد و در همین راســتا سال 

آینده مدرسه نمونه دولتی نخواهیم داشت.
قائدیها درباره پروژه مهر عنوان کرد: پروژه بازگشایی مدارس 
نیاز به مقدماتی دارد که بخشی از آن از طریق دستورالعمل 
وزارتی، تکالیفی را بر عهده استان ها قرار می دهد و مسئولیت 

اصلی بر عهده شورای آموزش و پرورش و استانداری است.

مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، در راســتای 
اجرایی شــدن هرچه بهتر پروژه مهر در استان اصفهان، به  
تشکیل شش کارگروه  اشاره کرد و گفت: کارگروه های فضا 
و تجهیزات، ســاماندهی، تبلیغات و اطالع رسانی، امنیت و 
حراســت، مدارس غیردولتی و کارگروه نظارت بر عملکرد و 

ارزیابی تشکیل شده است .
وی درخصوص کارگروه فضا و تجهیزات تصریح کرد: بررسی 
میزان نیاز به کالس های درسی و تعداد مدارس در هر دوره 
و بررسی جابه جایی های احتمالی در شهرستان ها و نواحی 
و همچنیــن پیگیری تجهیــزات مورد نیــاز و از بین بردن 

مشکالت، به عهده این کارگروه است.
قائدیها تعداد واحدهای آموزشی و پرورشی نوساز اضافه شده 
در استان اصفهان را ۹2 واحد دانست و عنوان کرد: این ۹2 
واحد شامل ۶۰ واحد مدرسه در مقاطع مختلف و 32 واحد 

غیرآموزشی با کاربرد پرورشی، ورزشی و فرهنگی است.
وی در ادامه گفت: با این ۶۰ واحد، تعداد ۴۱۱ کالس درسی 
به مجموعه کالس های موجود افزوده خواهد شــد که بالغ 
بر ۸۰میلیارد تومان جهت آماده ســازی آن هزینه شــده و 
۶۰میلیارد تومان هزینه ساخت به دست خیرین مدرسه ساز 

استان اصفهان و باقی از طرف دولت تامین شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان دومین کارگروه 
مدیریت پروژه مهر را تحت عنوان »ســاماندهی« معرفی و 
اظهار کرد: وظیفه این کارگروه، جذب معلم، ساماندهی نقل و 
انتقال و جابه جایی های احتمالی معلمان و صدور ابالغ تعیین 

محل خدمت آنهاست.
وی به کارگروه تبلیغات و اطالع رســانی اشاره و خاطرنشان 
کرد: کارگروه سوم مسئولیت آماده کردن فضاهای تبلیغاتی، 
اطالع رســانی و ایجاد هماهنگی های الزم بین دستگاه های 
اجرایی مختلف مانند پلیس، شــهرداری، اتوبوسرانی و... را 

بر عهده دارد.
قائدیها درخصوص کارگروه امنیت و حراســت تاکید کرد: 
وظیفه مهم کنترل زوایای مختلف ایمن ســازی و شناسایی 
فضاهای غیرایمن و معرفی آنها به کارگروه فضا و تجهیزات در 
جهت ایجاد فضای امن فیزیکی و همچنین روانی و اجتماعی، 

به عهده چهارمین کارگروه است.
وی اضافه کرد: ســاماندهی و نظارت بر ثبت نام، راه اندازی، 
تاســیس و افتتاح و صدور مجوز مــدارس غیردولتی نیز از 

فعالیت های پنجمین کارگروه مدارس غیرانتفاعی است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان درباره آخرین 
کارگروه عنوان کرد: کارگروه نظــارت بر عملکرد و ارزیابی، 
آخرین کارگروه ایجاد شده است که  در مدیریت پروژه مهر 

همکاری داشت.

مدیر كل نوسازی و تجهیز مدارس خبر داد:

 تجهیز سیستم گرمایش مدارس 
تا سال 98

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس اســتان گفت: ما در سال ۹۸ 
دیگر در مدارس مان بخــاری نداریم. 
نه اینکه در این ســال مدرسه ها 
بخاری ندارند؛ بلکه تمامشان به 
سیستم های حرارت مرکزی 

مجهز می شوند. 
محمدحسین سجاد در ادامه 
گفت: حفــظ امنیــت دانش 
آموزان، مهم تریــن اولویت اداره 
آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی 
مدارس اســت که برای تحقق یافتــن این امر اقدامــات زیادی 
درخصوص استانداردســازی و سیســتم های گرمایشی مدارس 

صورت گرفته است. 
وی اظهار کرد: منابع مالی-عمرانی نوســازی مــدارس تا پایان 
شهریورماه جاری تمدید شــده و عمال تا این لحظه هیچ اعتباری 
برای سال تحصیلی جدید در اختیار نوسازی مدارس استان قرار 

نگرفته است.
ســجاد در ادامه از استانداردســازی ۶5 درصد مدارس اســتان 
خبر داد و گفت: به لحاظ گرمایشــی از ســال ۹2 تــا ۹5 موفق 
به استانداردســازی ۶5 درصد از مدارس اســتان شــدیم که تا 
 قبــل از این ســال ها فقــط 2۸درصد مــدارس ما اســتاندارد 

بودند.
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حصر وراثت
6/686  امیر حقانی دارای شناسنامه شــماره 1683  به شرح دادخواست به کالسه  
1956/96ح/10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالرسول حقانی به شناسنامه 47667 در تاریخ 96/6/3  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر، 2 
دختر، 1 همسر: 1- مجتبی حقانی ش.ش 1076 نسبت به متوفی )پسر( 2- محسن 
حقانی ش.ش 180 نسبت به متوفی )پسر( 3- مرتضی حقانی ش.ش 1837 نسبت 
به متوفی )پسر( 4- امیر حقانی ش.ش 1683 نســبت به متوفی )پسر( 5- نرگس 
حقانی ش.ش 503 نسبت به متوفی )دختر( 6- نجمه حقانی ش.ش 93439 نسبت 
به متوفی )دختر( 7- فاطمه رشیدیان فر، ش.ش 11 نسبت به متوفی )همسر( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19516 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/688  رویا جعفرپیشه دارای شناسنامه شماره 921  به شرح دادخواست به کالسه  
1943/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عزت مجلسی به شناسنامه 376 در تاریخ 96/5/30  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر، 2 دختر، مادر: 
1- مهدی جعفرپیشه ش.ش 124 نسبت با متوفی )پسر( 2- حمیدرضا جعفرپیشه 
ش.ش 457 نســبت با متوفی )پسر( 3- شهال جعفرپیشــه ش.ش 591 نسبت با 
متوفی )دختر( 4- رویا جعفرپیشه ش.ش 921 نسبت با متوفی )دختر( 5- عصمت 
عمومی ش.ش 31475 نســبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19517 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/689  رسول امین الرعایائی دارای شناســنامه شماره 790 به شرح دادخواست به 
کالسه  1946/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان وهاب امین الرعایائی به شناسنامه 118 در تاریخ 96/4/24  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر، 
4 دختر: 1- رسول امین الرعایائی به ش.ش 790 نسبت با متوفی )پسر( 2- محسن 
امین الرعایائی به ش.ش 455 نســبت با متوفی )پســر( 3- اکبر امین الرعایائی به 
ش.ش 2136 نسبت با متوفی )پســر( 4- مرضیه امین الرعایائی به ش.ش 2191 
نســبت با متوفی )دختر( 5- زهرا امین الرعایائی به ش.ش 2328 نسبت با متوفی 
)دختر( 6- فرزانه امین الرعایائی به ش.ش 394 نسبت با متوفی )دختر( 7- صدیقه 
امین الرعایائی به ش.ش 24 نسبت با متوفی )دختر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19518 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/690 غالمرضا سلیمی رنانی دارای شناسنامه شماره 1766 به شرح دادخواست به 
کالسه  1987/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس سلیمی رنانی به شناسنامه 93 در تاریخ 95/12/13  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر، 
3 دختر، 1 همسر: 1- محمدرضا سلیمی رنانی به ش.ش 50 نسبت با متوفی )پسر( 
2- غالمرضا سلیمی رنانی به ش.ش 1766 نسبت با متوفی )پسر( 3- زهره سلیمی 

رنانی به ش.ش 112 نسبت با متوفی )دختر( 4- محترم گرگوئی زمانی به ش.ش 
150 نسبت با متوفی )همســر( 5- حمیدرضا سلیمی رنانی به ش.ش 2561 نسبت 
با متوفی )پسر( 6- طاهره ســلیمی رنانی به ش.ش 1703 نسبت با متوفی )دختر( 
7- طیبه سلیمی رنانی به ش.ش 413 نسبت با متوفی )دختر( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 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: 19520 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/691  مســعود حبیبیان دارای شناسنامه شــماره 18373 به شرح دادخواست به 
کالسه  1947/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان احمد حبیبیان جونی به شناســنامه 1056 در تاریخ 96/4/19  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 5 پسر، یک دختر، 1 همسر: 1- مصطفی حبیبیان به ش.ش 38 نسبت با متوفی 
)پسر( 2- مرتضی حبیبیان به ش.ش 766 نسبت با متوفی )پسر( 3- مسعود حبیبیان 
به ش.ش 18373 نسبت با متوفی )پسر( 4- رسول حبیبیان به ش.ش 130 نسبت 
با متوفی )پسر( 5- حســین حبیبیان جونی به ش.ش 1669 نسبت با متوفی )پسر( 
6- نفیسه حبیبیان جونی به ش.ش 129 نسبت با متوفی )دختر( 7- صدیقه مارانی 
به ش.ش 33 نسبت با متوفی )همســر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 19519 شــعبه 10 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/671 وجیهه عادل پور دارای شناسنامه شماره 1116  به شرح دادخواست به کالسه  
1815/96/ح/10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رحیم عادل پور به شناســنامه 24305 در تاریخ 71/6/7  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر، 
1 دختر، یک عیال دائمی به نام های زیر: 1- وجیهه عادل پور ش.ش 1116 نسبت 
با متوفی )دختر( 2- محسن عادل پور ش.ش 440 نسبت با متوفی )پسر( 3- محمد 
عادل پور ش.ش 43268 نســبت با متوفی )پســر( 4- بهجت حر ش.ش 25489 
نسبت با متوفی )عیال( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 19500 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/670  اکبر مالباشی دارای شناســنامه شماره 227  به شرح دادخواست به کالسه  
1969/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه بیگم صافی خوزانی به شناســنامه 8507 در تاریخ 96/3/19  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1 پسر، 2 دختر، 1 همسر: 1- مهدی مالباشی ش.ش 1184 نسبت با متوفی )پسر( 
2- مریم السادات مالباشی ش.ش 977 نسبت با متوفی )دختر( 3- شکوه السادات 
مالباشی ش.ش 20226 نســبت با متوفی )همسر( 4- اکبر مالباشی ش.ش 227 
نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 19499 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
6/669  زهرا افتخاری دارای شناسنامه شــماره 12  به شرح دادخواست به کالسه  
1968/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا جوان بخت به شناســنامه 1028 در تاریخ 96/5/24  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر، 1 دختر، 
1 همسر: 1- جواد جوان بخت ش.ش 886 نسبت با متوفی )پسر( 2- بابک جوان 
بخت ش.ش 8920 نسبت با متوفی )پســر( 3- زهرا افتخاری ش.ش 12 نسبت با 
متوفی )همســر( 4- ژیال جوان بخت ش.ش 531 نسبت با متوفی )دختر( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19498 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/668  محمود نصراصفهانی دارای شناسنامه شماره 1000  به شرح دادخواست به 
کالسه  1971/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمحسین نصراصفهانی به شناسنامه 3518 در تاریخ 1360/3/27  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر، 2 دختر و الغیر: 1- محمود نصر اصفهانی به ش.ش 1000 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- عبدالحسین نصراصفهانی به ش.ش 3520 نســبت با متوفی )فرزند( 
3- ســلطنت نصراصفهانی به ش.ش 3522 نســبت با متوفــی )فرزند( 4- عزت 
نصراصفهانی به ش.ش 2 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19497 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/667  حسینعلی جان نثاری الدانی دارای شناسنامه شماره 23  به شرح دادخواست 
به کالسه  1950  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان خانم جان نثاری الدانی به شناســنامه 315 در تاریخ 71/7/27  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1 پسر، 3 دختر: 1- حسینعلی جان نثاری الدانی ش.ش 23 نسبت با متوفی )پسر( 
2- بیگم جان نثاری الدانی ش.ش 10 نسبت با متوفی )دختر( 3- خدیجه جان نثاری 
الدانی ش.ش 54 نسبت با متوفی )دختر( 4- عفت جان نثاری الدانی ش.ش 905 
نسبت با متوفی )دختر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 19496 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/666  منیره افشنگ دارای شناسنامه شــماره 623  به شرح دادخواست به کالسه  
1988/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد قندهاری به شناســنامه 35 در تاریخ 96/5/23  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پسر، 1 همسر: 
1- فرهاد قندهاری ش.ش 936 نسبت با متوفی )پسر( 2- مهرداد قندهاری ش.ش 
4917  نسبت با متوفی )پسر( 3- منیره افشنگ ش.ش 623 نسبت با متوفی )همسر( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19494 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
6/665  مراد صادقی ده چناری دارای شناســنامه شــماره 2  به شرح دادخواست 
به کالســه  1989/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدعلی صادقــی ده چناری به شناســنامه 533 در 
تاریخ 96/6/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به مادر و پدر: 1- گلی شیخی دورهوی به ش.ش 66 نسبت با متوفی 
 )مادر( 2- مراد صادقی ده چناری به ش.ش 2 نسبت با متوفی )پدر( و الغیر. اینک
 با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد 
 شــد. م الــف: 19493 شــعبه 10 حقوقی شــورای حــل اختالف شهرســتان

 اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/664  کبری خطیب دارای شناســنامه شــماره 283  به شــرح دادخواســت به 
کالســه  1992/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین ســادات قلمزن به شناســنامه 14489 در تاریخ 
92/7/24  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به همسر و خواهر : 1- کبری خطیب به ش.ش 283 نسبت با متوفی 
)همسر( 2- حشمت ســادات قلمزن به ش.ش 903 نســبت با متوفی )خواهر( و 
الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 19492 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )131 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/663  حامد ره افروز دارای شناسنامه شــماره 755  به شرح دادخواست به کالسه  
1986/96/ح/10  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان شهین ره افروز به شناســنامه 1242 در تاریخ 96/5/26  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به یک پسر و یک همســر و مادر: 1- حامد ره افروز به ش.ش 755 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- محمود ره افروز به ش.ش 627 نســبت با متوفی )همســر( 3- بتول 
 خادم بهشــتی به ش.ش 445 نســبت با متوفی )مــادر( و الغیر. اینــک با انجام

 تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی مــی نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
آگهی ظــرف یک مــاه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 19491 شــعبه 10 حقوقی شــورای حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 )148 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/659  جواد کدخدائی الیادرانی دارای شناســنامه شماره 399  به شرح دادخواست 
به کالســه  1953/96ح/10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا کدخدائی الیادرانی به شناسنامه 11488 
در تاریخ 95/10/11  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 2 برادر: 1- عبدالکریم کدخدائــی الیادرانی ش.ش 
11489 نســبت با متوفی )برادر( 2- جواد کدخدائی الیادرانی ش.ش 399 نسبت 
با متوفی )برادر( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
 در یک نوبت 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: 19487 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)130 کلمه، یک کادر(

حصر وراثت
6/672  عابدین چراغی بابادگانی دارای شناسنامه شماره 19  به شرح دادخواست به 
کالسه  1919/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد چراغی بابادگانی به شناســنامه 384 در تاریخ 65/1/12  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 5 فرزند و یک عیال به نام ذیــل: 1- علی چراغی ش.ش 77 )فرزند( 2- عابدین 
چراغی بابادگانی ش.ش 19 )فرزنــد( 3- جلیل چراغی بابادگانی ش.ش 6 )فرزند( 
4- بانو چراغی ش.ش 46 نسبت با متوفی )فرزند( 5- محشور چراغی ش.ش 11 
)فرزند( 6- تاجماه چراغی بابادگانی ش.ش 275 )همسر متوفی( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19501 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)159 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/673  اختر فقیهی حبیب آبادی با وکالت خانم منیژه شریعت راد دارای شناسنامه 
شماره 4826  به شرح دادخواست به کالسه  1993/96  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه منصوری به شناسنامه 
3377 در تاریخ 87/2/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 2 پســر 2 دختر: 1- نصرا... فقیهی حبیب آبادی به ش.ش 
40 نسبت با متوفی )فرزند( 2- محمود فقیهی حبیب آبادی به ش.ش 39 نسبت با 
متوفی )فرزند( 3- عصمت فقیهی حبیب آبادی به ش.ش 30 نسبت با متوفی )فرزند( 
4- اختر فقیهی حبیب آبادی به ش.ش 4826 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 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: 19502 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/674  علیرضا زفره ئی دارای شناسنامه شماره 5267  به شرح دادخواست به کالسه  
1954/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدالرزاق زفره ئی به شناســنامه 120 در تاریخ 96/4/25  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر، 2 دختر، 
1 همسر: 1- علیرضا زفره ئی ش.ش 5267 نسبت با متوفی )پسر( 2- امیرحسین 
زفره ئی ش.ش 184 نسبت با متوفی )پسر( 3- امین ا... زفره ئی ش.ش 38 نسبت 
با متوفی )پسر( 4- صدیقه زفره ئی ش.ش 8643 نسبت با متوفی )دختر( 5- طاهره 
زفره ئی ش.ش 807 نسبت با متوفی )دختر( 6- ماه نساء پیرعلی زفره ش.ش 132 
نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت 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: 19503 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/675  عزت سادات جمدی دارای شناسنامه شماره 1479  به شرح دادخواست به 
کالسه  1957/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید محمد جمدی به شناسنامه 28697 در تاریخ 91/3/2  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر، 
3 دختر، 1 همســر: 1- سید جالل جمدی ش.ش 60068 نســبت با متوفی )پسر( 
2- سید مهدی جمدی ش.ش 2287 نسبت با متوفی )پسر( 3- عزت سادات جمدی 
ش.ش 1479 نسبت با متوفی )دختر( 4- عصمت سادات جمدی ش.ش 663 نسبت 

با متوفی )دختر( 5- زهرا ســادات جمدی ش.ش 65831 نسبت با متوفی )دختر( 
6- رقیه آذری ش.ش 193 نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19504 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )173 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/676  محمد مهدی ملکی دارای شناســنامه شــماره 1208306395  به شرح 
دادخواست به کالسه  1972/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رضائی هتمابادی به شناسنامه 792 در تاریخ 
95/5/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پســر و یک دختر و یک همســر و یک مادر: 1- محمدمهدی ملکی به 
ش.ش 1271306395 نســبت با متوفــی )فرزند( 2- محســن ملکی به ش.ش 
1272256146 نسبت با متوفی )فرزند( 3- منیره ملکی به ش.ش 1270361007 
نسبت با متوفی )فرزند( 4- عباس ملکی به ش.ش 39 نســبت با متوفی )همسر( 
5- فاطمه مهوری به ش.ش 4253 نســبت با متوفی )مادر( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 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: 19505 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/677 زبیده رحیم زاده شهواری دارای شناسنامه شماره 391  به شرح دادخواست به 
کالسه  1973/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی اسحاقیان به شناســنامه 488 در تاریخ 94/5/2  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و 3 دختر و یک همسر: 1- حسن اسحاقیان به ش.ش 819 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- زیبا اسحاقیان درچه به ش.ش 381 نسبت با متوفی )فرزند( 3- عزت اسحاقیان  
درچه به ش.ش 339 نســبت با متوفی )فرزند( 4- عفت اسحاقیان به ش.ش 262 
نسبت با متوفی )فرزند( 5- زبیده رحیم زاده شهواری به ش.ش 391 نسبت با متوفی 
)همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 19507 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )168 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/678 ملیحه خوش کالم دارای شناسنامه شــماره 1144  به شرح دادخواست به 
کالسه  1922/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان احمد سهران به شناســنامه 674 در تاریخ 95/10/14  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و 3 دختر و یک همسر: 1- حمیدرضا ســهران به ش.ش 1270866222 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- الله سهران به ش.ش 3055 نســبت با متوفی )فرزند( 3- لیال 
سهران به ش.ش 736 نسبت با متوفی )فرزند( 4- فاطمه سهران به ش.ش 2304 
نســبت با متوفی )فرزند( 5- ملیحه خوش کالم به ش.ش 1144 نسبت با متوفی 
)همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 19508 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )166 

کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
6/679 غالم لچینانی دارای شناسنامه شــماره 829  به شرح دادخواست به کالسه  
1976/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهروز لچینانی به شناســنامه 1449 در تاریخ 94/12/24  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و یک 
همسر و مادر و پسر: 1- ریحانه لچینانی به ش.ش 1275268765 نسبت با متوفی 
)فرزند( 2- شقایق لچینانی به ش.ش 1274070473 نسبت با متوفی )فرزند( 3- بی 
بی گشول به ش.ش 16 نســبت با متوفی )مادر( 4- غالم لچینانی به ش.ش 829 
نسبت با متوفی )پدر( 5- رضوان بهرامی قلعه اخالصی به ش.ش 6219514114 
)همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 19509 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/680 عزت سادات جمدی دارای شناســنامه شماره 1479 به شرح دادخواست به 
کالسه  1958/96/ح/10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رقیه آذری به شناسنامه 193 در تاریخ 95/9/15  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 
دختر: 1- سید جالل جمدی ش.ش 60068 نسبت با متوفی )پسر( 2- سید مهدی 
جمدی ش.ش 2287 نسبت با متوفی )پسر( 3- عزت سادات جمدی ش.ش 1479 
نسبت با متوفی )دختر( 4- عصمت ســادات جمدی ش.ش 663 نسبت با متوفی 
)دختر( 5- زهرا سادات جمدی ش.ش 65831 نسبت با متوفی )دختر( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 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: 19510 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/681 علی وثیق انصاری دارای شناسنامه شــماره 1349 به شرح دادخواست به 
کالسه  1980/96ح/10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اســداله ایرج وثیق انصاری به شناســنامه 159 در تاریخ 
96/5/29  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 2 پســر و 2 دختر و یک عیال به نام ذیل: 1- علی وثیق انصاری 
ش.ش 1349 )فرزنــد( 2- محمد وثیق انصــاری ش.ش 5158 )فرزند( 3- عالیه 
وثیق انصاری ش.ش 1909 )فرزند( 4- زهرا وثیق انصاری ش.ش 1086 )فرزند( 
5- مهین مرادی فرتخونی ش.ش 39580 )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19511 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/682  فریدون قاضی زاده دارای شناسنامه شــماره 40143  به شرح دادخواست 
به کالســه  1977/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بدرالدین قاضی زاده به شناسنامه 678 در تاریخ 88/3/28  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- عصمت نکوزاده ش.ش 53 )همسر متوفی( 2- آزیتا قاضی زاده ش.ش 1870 
)فرزند متوفی( 3- شهال قاضی زاده ش.ش 607 )فرزند متوفی( 4- منوچهر قاضی 
زاده ش.ش 952 )فرزند متوفی( 5- فریدون قاضــی زاده ش.ش 40143 )فرزند 

متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
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: 19512 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )147 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/683  صدیقه توسلی کجانی دارای شناسنامه شــماره 1  به شرح دادخواست به 
کالسه  1983/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان مصطفی رفیع زاده کجانی به شناســنامه 2 در تاریخ 96/6/15  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 
دختر و یک همسر: 1- بهناز رفیع زاده کجانی به ش.ش 567 نسبت با متوفی )فرزند( 
2- فرحناز رفیع زاده کجانی به ش.ش 21 نسبت با متوفی )فرزند( 3- ژاله رفیع زاده 
کجانی به ش.ش 2687 نسبت با متوفی )فرزند( 4- الهه رفیع زاده کجانی به ش.ش 
3077 نسبت با متوفی )فرزند( 5- بهاره رفیع زاده کجانی به ش.ش 1240055323 
نسبت با متوفی )فرزند( 6- فرزانه رفیع زاده کجانی به ش.ش 1567 نسبت با متوفی 
)همسر( 7- صدیقه رفیع زاده کجانی به ش.ش یک نسبت با متوفی )همسر( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19513 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/684  طیبه دشتی پور دارای شناسنامه شماره 221  به شرح دادخواست به کالسه  
1948/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان همدم حیدری سهلوانی به شناسنامه 28 در تاریخ 96/5/20  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 پسر، 
4 دختر: 1- ایرج دشتی ش.ش 494 نســبت با متوفی )پسر( 2- مهری دشتی پور 
ش.ش 50034 نســبت با متوفی )دختر( 3- طیبه دشتی پور ش.ش 221 نسبت با 
متوفی )دختر( 4- زهرا دشتی پور ش.ش 490 نســبت با متوفی )دختر( 5- طاهره 
دشتی پور ش.ش 531 نســبت با متوفی )دختر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19514 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

6/685 مصطفــی ترکان محمدآبادی دارای شناســنامه شــماره 160  به شــرح 
دادخواست به کالسه  1918/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمد ترکان محمدآبادی به شناســنامه 2 در 
تاریخ 96/3/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و یک دختر و یک همسر: 1- عباس ترکان محمدآبادی به 
ش.ش 1740 نســبت با متوفی )فرزند( 2- مصطفی ترکان محمدآبادی به ش.ش 
160 نســبت با متوفی )فرزند( 3- علی ترکان محمدآبادی به ش.ش 74 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- رســول ترکان محمدآبادی به ش.ش 1018 نســبت با متوفی 
)فرزند( 5- مرتضــی ترکان محمدآبادی به ش.ش 831 نســبت با متوفی )فرزند( 
6- بتول ترکان محمدآبادی به ش.ش 1952 نســبت با متوفی )فرزند( 7- صدیقه 
صادقیان محمدآبادی به ش.ش 1513 نســبت با متوفی )همسر( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 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: 19515 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
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آنالیز برانکو و دستیارانش برای شکست سپاهان
حساسیت بازی پرسپولیس مقابل سپاهان اصفهان باعث شد تا برانکو ایوانکوویچ با دستیاران 
و آنالیزور خود جلسه فنی طوالنی مدتی را در ورزشگاه شــهید کاظمی برای آنالیز شاگردان 

کرانچار  برگزار کنند.

معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
گفت: بازی هایی که به صورت نمادین 
برگزار می شود بسیار خوب است 
البته برای احیــای این ورزش 
باید کارهای بهتری انجام داد.

علیرضا امینازاده در حاشیه 
بــازی نمادین چــوگان در 
میــدان نقش جهــان اظهار 
کرد: چوگان یکی از رشته های 
ورزشــی متعلق به ایران است و 
امیدوارم که ثبــت جهانی به نام 
ایران شود و نیاز است در نقش جهان زمینی 
برای چوگان در نظــر بگیریم.وی با بیان اینکــه باید نقش جهان 
را آماده کنیم، ادامه داد: بازی هایی که بــه صورت نمادین برگزار 
می شود بسیار خوب است؛ البته برای احیای این ورزش باید کارهای 
بهتری انجام داد.امینازاده افزود: چــوگان متعلق به ما و اصفهان 
میعادگاه چوگان است. این بازی ها به صورت مرتب باید تکرار شوند 

تا این ورزش با استقبال مردم رو به رو شود.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

اصفهان، میعادگاه چوگان است

نقل قول روز

اتفاقات روز

در یکی از حســاس ترین بازی های دور رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا دو تیم فوتبال پرسپولیس و الهالل سه شنبه هفته آینده به مصاف 
هم خواهند رفت؛ این دیدار قرار است در امارات برگزار شود. این  در حالی 
است که تکلیف دیدار برگشت هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.روزنامه 
الریاضیه عربســتان در گزارشــی از آمادگی باالی این روزهای الهالل 
سخن به میان آورد و نوشت: البریک، الفرج و یاسر القحطانی سه بازیکن 
آسیب دیده الهالل هستند که هر ســه قبل به شرایط بازی رسیده اند و 
آسیب دیدگی  آنها برطرف شده اســت.آماده شدن این سه بازیکن قبل 
از دیدار حساس برابر تیم فوتبال پرســپولیس خبر بسیار خوبی برای 
هواداران الهالل است. این تیم عربستانی با تمام قوا برابر نماینده ایران به 

میدان می رود و به این ترتیب نه بازیکن مصدوم دارد و نه محروم.

سیامک نعمتی برای اولین بار در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار گرفت؛ اما 
عملکرد او در بازی چنگی به دل نزد. 

نعمتی معموال تعویض دوم یا سوم برانکو در فصل جاری بوده؛ اما در همان 
چند دقیقه، مثمرثمر کار کرده اســت. همین موضوع باعث شده بود تا 
هواداران به سرمربی کروات تیمشان فشار بیاورند و اصرار داشته باشند 
تا از این هافبک شوتزن بیش از اینها استفاده شود. برانکو نیز باتوجه به 
خستگی چندمهره، از نعمتی با انگیزه در مقابل تیم سابقش استفاده کرد؛ 
اما وینگر چپ پای تیم پرسپولیس نمایش قابل توجهی مقابل تیم سابقش 
نداشت. با این حال نعمتی در تمرین  یک شنبه پرسپولیسی ها حضور 
فعالی داشت. به نظر می رسد سیامک بازی با پیکان را فراموش کرده و در 

تالش برای اثبات کیفیت واقعی به برانکو ایوانکوویچ است. 

الهالل با تمام قوا به مصاف 
پرسپولیس می رود

سیامک نعمتی؛ تمرین 
سخت برای جبران!

رییس فدراسیون دوومیدانی، علی کفاشــیان را به عنوان مشاور 
ارشــد خود و عضو هیئت رییسه فدراسیون 
منصــوب کرد.مجیــد کیهانــی، 
رییس فدراســیون دوومیدانی 
طی حکمی علی کفاشــیان، 
پیشکسوت ارزنده دوومیدانی 
ایران و رییس پیشین و موفق 
فدراسیون های دو ومیدانی 
و فوتبال را به عنوان مشــاور 
ارشــد و عضو هیئت رییســه 
فدراسیون منصوب کرد.کفاشیان 
دارای مدرک کارشناسی اقتصاد 
از دانشگاه شهید بهشــتی و فوق لیســانس تجارت بین الملل از 
دانشگاه ماستریخت هلند است. از مهم ترین پست های اجرایی وی 
می توان به مدیریت اداره نظارت ارز بانک مرکزی، معاون ورزشی 
و امور فدراسیون های ســازمان تربیت بدنی، دبیرکل کمیته ملی 
المپیک و ریاست در فدراســیون های دوومیدانی و فوتبال اشاره 
کرد. او از قهرمانان تیم ملی دوومیدانی در 110 متر بامانع و 400 
متر بامانع کشور و رکورددار پیشــین دوی 110 متر با مانع ایران 

نیز بوده است.

بازگشت رییس سابق فدراسیون 
فوتبال به اصل خود

فدراسیون جهانی شطرنج رسما نام ایران را وارد رنکینگ جهانی 
کرد.این فدراسیون دو هفته قبل نام ایران را 
از رنکینگ جهانی خارج و کشورمان 
را تعلیق کرد تا حاشیه دیگری 
برای این رشــته ایجاد شود.

پس از این اتفاق، مسئوالن به 
تکاپو افتادند و بخش دیگری 
از بدهی به فیده را پرداخت 
کردند تا ســایه تعلیق از سر 
شــطرنج ایران برداشته شود. 
این موضوع باعث شد که فیده نیز 
نام شطرنج بازان کشورمان را به 
رنکینگ جهانی بازگرداند، با این وجود این شرایط در بخش تیمی 
رخ نداد و خبری از نام ایران در رده بندی کشورها نبود؛ موضوعی 
که مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراسیون در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم اعالم کرد که به دلیل فراموشی فیده صورت گرفته است و 
به زودی اصالح می شود.این اصالح چند روز گذشته صورت گرفت 
و نام ایران به رده بندی تیمی بازگردانده شــد. هم اکنون ایران در 
بخش مردان در رده 32 جهان و در بخش بانــوان نیز در رده 24 

قرار دارد.

 بازگشت رسمی ایران 
به رنکینگ جهانی شطرنج

هفته هفتم لیگ برتر به طور کامل تحت تاثیر تقابل تیم های 
سرخابی پایتخت با رقبای اصفهانی قرار دارد.

هفتمین هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران  امشــب  
از ورزشگاه آزادی شروع می شــود؛ جایی که تیم بحران زده 

استقالل از ذوب آهن پذیرایی خواهد کرد. 
دیدار حساس اســتقالل و ذوب آهن در ورزشگاه آزادی تنها 
مسابقه هفته هفتم لیگ برتر نیست که با محوریت تیم های 
پرطرفدار پایتخــت و رقبای اصفهانی برگزار می شــود بلکه 
برگزاری دیدار سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان 
نیز برای پنج شنبه شــب در دســتور کار قرار دارد.سپاهان 
و پرســپولیس برخالف شــرایط کامال متفاوتشان یک وجه 
مشــترک جالب دارند و آن اینکه با باخت به دیدار رو در رو 
با یکدیگر رســیده اند؛ هرچند که در این مسابقه نیز به مانند 
بازی اســتقالل و ذوب آهن این تیِم میهمان است که طرف 
خوشبخت تر دیدار محسوب می شــود. پرسپولیس با وجود 
باخت به پیکان همچنان در رده های باالی جدول جای دارد 
و با راهیابی به جمع چهار تیم برتر آسیا به تحقق رویایی خود 
نزدیک شده اســت که یک دهه پیش ســپاهان با صعود به 
فینال لیگ قهرمانان آن را عینیت بخشید.در اصل، سپاهان از 
ورزشگاه نقش جهان، پرسپولیس را به آوردگاه مهمی بدرقه 
می کند که خود یک دهه قبل تجربه اش کرده است. از این رو، 
این مسابقه را می توان رویارویی فینالیست های سابق و بالقوه 
آســیا توصیف کرد.از دیگر دیدارهای مهم هفته می توان به 
مصاف تراکتورسازی و پدیده اشاره کرد که تکرار رویارویی دو 
هفته پیش آنها در جام حذفی است با این تفاوت که در تقابل 
لیگ برتری جای میهمان و میزبان با یکدیگر عوض شده است.
پارس جنوبی که در کمال شگفتی در پایان یک پنجم ابتدایی 
لیگ هفدهم صدر جدول را به نام خود زد این هفته میهمان 

سایپاست.
شیشه عمر منصوریان در دست قلعه نویی

با گذشت درست یک سال باز هم سرنوشت ماندن یا نماندن 
سرمربی استقالل در جمع آبی های پایتخت به شکل جالبی 
منوط به نتیجه ای شده است که او در تقابل خانگی تیمش برابر 

ذوب آهن رقم می زند.
سبزپوشــان اصفهانی با پیروزی پرگل خانگی برابر استقالل 
خوزســتان هم برای ســایر رقبای لیگ برتری خط و نشان 
کشیدند و هم اندکی از غم حذف زودهنگام از جام حذفی را 
کاهش دادند. در مقابل، آبی های پایتخت با شکست برابر پارس 

جنوبی متحمل سومین باخت پیاپی خود در لیگ برتر 
شدند تا با سپری شدن یک پنجم از مسابقات لیگ 

برتر همچنان در رده ماقبل آخر جدول بمانند.
پس از باخــت به پارس جنوبی، اســتقالل تا 
آستانه تغییرات کادر فنی هم پیش رفت، اما 
هیئت مدیره باشــگاه تهرانی تصمیم گیری 
درباره ســرمربی تیــم را به بعــد از بازی با 
ذوب آهــن موکول کــرد. به ایــن ترتیب، 
سرنوشت ماندن و یا رفتن علیرضا منصوریان 

تا حدود زیادی به نتیجه دیــدار با ذوب آهن 
گره خورد زیرا شکست احتمالی برابر میهمان 

اصفهانی ممکن اســت مصــادف با پایــان کار 
منصوریان در استقالل باشد.

جالب آنکه درســت در مســابقه ای نتیجه بازی برای 
سرمربی اســتقالل حکم مرگ و زندگی را پیدا کرده که در 

طرف مقابل کسی نشسته که خود در چندین نوبت هدایت 
آبی ها را به عهده داشته و ســه قهرمانی در لیگ برتر را با این 
تیم تجربه کرده است. قلعه نویی اکنون بیش از دو سال است 
که از استقالل دور شده ، اما این فرصت را دارد تا روی تغییرات 
احتمالی کادر فنی تاثیر بگذارد و این اتفاق احتماال در صورتی 
می افتد که او تیم اصفهانی را در ورزشگاه آزادی به پیروزی برابر 

میزبان تهرانی رهنمون کند.
این برای دومین فصل متوالی است که استقالل و ذوب آهن در 
هفتمین هفته از لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به هم می رسند. 
اتفاقا منصوریان سال گذشته نیز در مقطع مشابه روی لبه تیغ 
قرار داشت زیرا استقالل در ۶ هفته آغازین لیگ شانزدهم رنگ 
برد را به خود ندیده بود تا اینکه تیم پرطرفدار تهرانی با پیروزی 
برابر میهمان اصفهانی باالخره در هفته هفتم از بحران رهایی 
یافت. استقالل دیدار برگشت دو تیم، در ورزشگاه فوالدشهر 
را هم بــرد تا آبی هــای پایتخت هر دو تقابــل فصل پیش با 
سبزپوشان اصفهانی را به سود خود به پایان رسانده باشند.باید 
دید به فاصله دقیقا یک سال این بار هم میزبانی از ذوب آهن 
منجر به امضای حکم بقای منصوریان در اســتقالل خواهد 
شد یا شیشه عمر ســرمربیگری این مربی 4۵ ساله به دست 

یک استقاللی دیگر به نام امیر قلعه نویی شکسته خواهد شد.
نتایج ضعیف آبی های تهران پای مسئوالن  وزرات ورزش را 
هم به میان کشیده  به طوری که گفته می شود وزیر ورزش 

به طور رســمی به مســئله این تیم ورود کرده است، ضمن 
اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از وضعیت اســتقالل 
ابراز نارضایتی کرده و مدعی شده اند، به طور رسمی به قضیه 
وارد خواهند شــد.این ابراز نگرانی ها برای تیم اســتقالل در 
 حالی انجام می شود که  این تیم نیز همانند 1۵ تیم دیگر در 
لیگ برتر شــرکت کرده و طبیعی است که هواداران هر کدام 
از تیم ها انتظار نتیجه گیری دارند اما با توجه به اتفاقات اخیر 
به نظر می رسد که مسئوالن ورزشی کشور، دیدگاه یکسانی 
نسبت به تیم های شهرستانی و تهرانی ها به ویژه سرخابی ها 
ندارند و از نظر آنها قهرمانی تنها برازنده این دو تیم است و سایر 

تیم ها نباید سهمی داشته باشند.
این در حالی است که چند ســال قبل ذوب آهن به مدت دو 
فصل متوالی با خطر سقوط به لیگ دسته یک دست  و پنجه 
نرم می کرد، اما عالقه مندان به فوتبال به یاد ندارند، هیچ کدام 
از مسئوالن ورزشی کشور از این بابت ناراحت شده یا تصمیمی 
برای پیگیری دلیل نتیجه نگرفتن این تیم داشته باشند یا طی 
فصل های گذشته که همواره دو یا سه تیم از دور کنار می رفتند 
اما واکنشــی در قبال این موضوع از ســوی متولیان ورزش 
 وجود نداشت و هیچ نماینده مجلسی نیز صدای اعتراضش را 

باال نبرد.

سرمربی تیم ملی ووشو در خصوص شرایط تیم ملی ووشو در آستانه 
مسابقات جهانی اظهار داشت: تا امروز شش مرحله اردو را پشت سر 
گذاشته ایم و از 2۵ شــهریور ماه آخرین اردوی خود را برای حضور 
در مسابقات جهانی آغاز کردیم و 4 مهرماه به روسیه اعزام خواهیم 
شد. در مرحله آخر اردو تنها ۵ بازیکن ســاندا و ۵ بازیکن تالو را در 
اردو نگه داشــتیم و حریفان تمرینی آنها را مرخص کردیم.حسین 
اوجاقی تصریح کرد: بچه ها از لحاظ شرایط آمادگی جسمی، روحی 
و فنی در شــرایط خوبی قرار دارند و فکر می کنــم بهترین نفرات را 
با جلســات کادرفنی و مدیریتی انتخاب کردیــم. حریفان اصلی ما 
در این مسابقات چین و روسیه هســتند. روس ها همیشه قهرمانان 
بزرگی در تیمشان داشــته و بعد از چین برای ما خطرساز بوده اند.

ســرمربی تیم ملی ووشــو در خصوص جوانگرایی تیم ساندا عنوان 
کرد: در تیم ۵ نفره ما برای این مسابقات تنها قلی پور و سیفی سابقه 
حضور در مسابقات جهانی را دارند؛ اما یوسف صبری، میالد عارفی 
مقام و معین تقوی ســابقه حضور در تیم ملی جوانــان را دارند. این 
نفرات برای اولین بار در مسابقات جهانی حاضر می شوند و ۶0 درصد 
تیم ما سابقه حضور در مسابقات جهانی را نداشته ولی این نفرات به 
خاطر انگیزه باال و نیروی جوانی مکمل نفرات باتجربه هستند و تیم 
ما ترکیبی از جوانی، انگیزه و تجربه است. اوجاقی تاکید کرد: در این 
مدت با بازیکنان بــه گونه ای کار کردیم که با هــر حریفی بجنگند. 

اینکه بخواهیم  به خاطر جوانی برخی نفرات از کســب نتیجه ناامید 
باشیم درست نیست و اتفاقا این جوانی باعث شده امید باالیی برای 
کسب نتیجه داشته باشــیم. در کنار این نکته که جوانگرایی کردیم 
نباید فراموش کنیم مالک ما رقابت های انتخابــی بود و این نفرات 
جوان با شکســت رقبای خود در انتخابی به عضویت در تیم ملی در 
آمدند. وی در پاسخ به این ســوال که با توجه به عملکرد خوب تیم 
ووشو در مسابقات کشورهای اســالمی و دانشجویان جهان می توان 
توقع کسب ۵ مدال را در مســابقات جهانی داشت، به تسنیم گفت: 
مسابقات جهانی از لحاظ سطح مســابقات با دیگر رویدادها متفاوت 
اســت، اما باز هم تالش می کنیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. 
در کشورهای اسالمی مهم ترین رقبای ما آذربایجان، مصر و ترکیه 
بودند، اما رقبای ما در مســابقات جهانی چین و روســیه هســتند 
 و به نوعی باالترین ســطح در مسابقات ووشــو، رقابت های جهانی
 است. ســرمربی تیم ملی ووشــو در خصوص اینکه میزبانی روسیه 
چقدر برای کسب عنوان نایب قهرمانی ما در این دوره تهدید محسوب 
می شود، گفت: تیم ما سه بار در مجموع نایب قهرمان جهان شده و 
یک بار به مقام سومی دست یافته ، اما در ساندا چهار بار عنوان نایب 
قهرمانی را کســب کردیم. نایب قهرمانی های ما همیشه به سختی 
بوده و در برخی اوقات با کسب یک مدال بیشــتر از تیم سوم به این 

مهم دست یافتیم.

سرمربی تیم ملی ووشو: 

روسیه همیشه برای نایب قهرمانی ایران تهدید بوده است

تیتر روز

»فسخ فود لطفًا!« 
نتایج ضعیف استقالل اعتراض هواداران را برانگیخته و رستوران فست فود علیرضا منصوریان نیز 
از دست آنها در امان نمانده و دیوارهای این رستوران به محلی برای شعارنویسی هواداران استقالل 

تبدیل شده که این اتفاق منجر به تیتر جالب روزنامه هدف شده است.

منهای فوتبال فوتبال جهان

فرناندو مورینتس، مهاجم سابق رئال مادرید، به دفاع از تصمیم رئال 
برای عدم جذب کیلیان امباپه پرداخت و 
مدعی شد که این بازیکن ابتدا باید 
ثابت کند در ســطح رئال هست 
یا نه.شایعات بسیاری در مورد 
حضور امباپه در رئال شــنیده 
می شــد؛ ولی این پاری سن 
ژرمن بود که در نهایت ستاره 
فرانســوی را به خدمت گرفت. 
در حالی که برخی هواداران رئال 
از این موضــوع ناراحــت بودند، 

مورینتس آن را تصمیم درستی دانست.
 او گفت:» با توجه به اینکه رئال فصل گذشته فوق العاده بود، آنها 
نیاز چندانی به بازیکن ندارند. بازیکنی مثــل امباپه به هر تیمی 
که بخواهد می رود. معموال  وقتی یک فصل ضعیف پشــت ســر 
گذاشــته اید، بازیکن جدید می خرید. به نظر من رئال خوب کار 
کرده و با نخریدن بازیکن بزرگ، تصمیم درستی گرفته است. امباپه 
بازیکن فوق العاده ای است و این فرصت را دارد که وارد یک سطح 
جدید شود. فقط در آن حالت اســت که می تواند برای رئال بازی 
 کند. وقتی می خواهید برای رئال بازی کنید باید در بهترین فرم تان

 باشید.«

هفته هفتم لیگ برتر تحت تاثیر تقابل اصفهانی ها با سرخابی ها؛

خوشبختی خانگی یا رستگاری بیرون از خانه؟

 مورینتس: نخریدن »امباپه«
 تصمیم درستی بود

در حاشیه

وقتی مدیران و مربی اظهارات هم را رد می کنند؛

عضو هیئت مدیره راست 
می گوید یا سرمربی؟

اتفاقات و گفت وگوهای مطرح شده در برنامه دوشنبه 
شب ۹0 عمق مشکالت استقالل تهران را نمایان کرد، 
مشــکالتی که به نظر می رســد بیش از آنکه اعضای 
هیئت مدیره به دنبال حل آن باشند، به دنبال فرافکنی 

درباره آنها هستند.
برنامه ۹0 درحالــی روی آنتن رفت که بخشــی از 
مشــکالت درون خانوادگی اســتقالل عیان و در 
بخشــی از این برنامه افشــاگری های متناقضی 

مطرح شد.
در بخشــی از برنامه »ملکی« عضو هیئت مدیره 
استقالل مدعی شد که منصوریان خودش خواهان 
اخــراج رحمتی و جباری شــده و حتــی گفت که 
منصوریان گفتــه که رحمتی بعــد از گل دوم پارس 
جم جنوبی خندیده و از طرفی افتخاری هم از جباری 
بابت انتقاداتش از باشــگاه بابت زمین تمرین ناراحت 

بوده است.
این درحالی بود که منصوریان در همین برنامه مدعی 
شــده که این اظهارات دروغ بوده و »ملکی« خودش 
مدعی شده بوده که عکس هایی از رحمتی دارد که او 
را درحال خوشحالی بعد از گل دوم پارس جم جنوبی 

نشان می دهد.
این تنها گوشه ای از فاجعه ای است که در استقالل رخ 
می دهد. جایی که عضو هیئت مدیره اســتقالل بابت 
اینکه رحمتی یکی از اظهــارات منصوریان را تکذیب 
می کند بلند قهقهه می زنــد و از آن طرف منصوریان، 
افتخاری را به جان پسرش قســم می دهد تا حقیقت 
را بگوید.در برنامه ۹0 مشخص شد که سایه قلعه نویی 
هنوز برسر استقالل اســت و منصوریان نگران دروازه 
تیمش در بازی با ذوب آهن از دو هفته قبل بوده است. 
نتیجه ماجراهای استقالل در جمله آخر منصوریان بود. 
او گفت، آقای فردوسی پور خودت قضاوت کن که من 

با چه کسانی کار می کنم.
امروز عریان تر از همیشه مشخص شد که چقدر ترکیب 
هیئت مدیره و ترکیب کادر فنی استقالل ناهمگن است 
و امکان ندارد هواداری از اســتقالل باشد که از دیدن 
برنامه ۹0 شوکه نشده و افسوس بر وضعیت این باشگاه 

نخورده باشد.
شاید االن بیش از هر زمان دیگری نیاز به دخالت وزارت 
ورزش باشــد تا مشــکالت درون خانوادگی استقالل 

تهران بیشتر از این عیان نشود.

 دیدار  امشب استقالل و ذوب آهن یک چهره ویژه دارد. 
او نه منصوریان است و نه قلعه نویی بلکه مرتضی تبریزی 
مهاجم ذوبی ها چهره ویژه این بازی خواهد بود. تبریزی 
در نقل و انتقاالت تابســتانی قرار بود به استقالل بیاید و 
حتی خبر توافق او با اســتقالل هم رسانه ای شد اما این 
بازیکن در اصفهان ماند. مرتضی تبریزی شرایط خوبی را 

پشت سر گذاشته و فعال آقای گل لیگ برتر است. 
11

مســابقات لیگ برتر به خاطر بازی های دوســتانه تیم ملی 
کشــورمان، تقریبا 18 روز تعطیل خواهد شد. از این رو علی 
کریمی قصد دارد شاگردانش را به مدت یک هفته به اردوی 
شمال کشور ببرد. اردوی نفتی ها قرار است از تاریخ 10 مهرماه 
در رامسر یا انزلی برپا شود. تمرینات نفت تهران در حالی هر روز 
برگزار می شود که همچنان شاهد حضور بازیکنان تستی در 

تمرینات این تیم هستیم.

در شرایطی که کارلوس کی روش و مهدی تاج از قطعی بودن بازی 
تیم ملی مقابل توگو در اردوی روسیه خبر داده اند، اما اخبار نگران 
کننده ای درباره این دیدار به گوش می رسد. به نوشته خبرآنالین، 
بعضی منابع خبری در فدراسیون فوتبال فاش کرده اند که احتمال لغو 
دیدار دوستانه با توگو وجود دارد. دیداری که زمان برگزاری اش 18 
مهر و ۵ روز بعد از دیدار ایران و روسیه خواهد بود. باید دید فدراسیون 

فوتبال چه واکنشی به شایعه لغو این دیدار نشان خواهد داد.

زمان اردوی نفتی ها مشخص شددیدار ایران با  توگو لغو می شود؟ تبریزی؛ چهره ویژه هفته هفتم
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 با تحویل کتاب فرسوده،لوازم التحریر هدیه بگیرید
 رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: این اداره در حرکتی نو اقدام به 
تعویض کتاب و دفتر فرسوده با لوازم التحریر در تمامی ایستگاه های جمع آوری پسماند 

خشک کرد.

صحن شورای شهر

خبر

ویژه دبیران کانون های طالب سراسر کشور؛

نشست برنامه ریزی محتوایی 
اردوی نشاط و امید برگزار شد

جلســه هم اندیشــی و برنامه ریزی محتوایی اردوی 
نشــاط و امید ویژه دبیران 
و اعضای شــورای اجرایی 
کانون های طالب سراسر 
کشور، در اردوگاه مهر بندر 
انزلــی به ریاســت معاون 
نظارت و امور اســتان های 
حوزه نمایندگی ولی فقیه 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان به نقل از روابط 
عمومــی ســازمان جوانــان جمعیت هــالل احمر، 
حجت االســالم و المســلمین ذاکری، ضمن تقدیر از 
درایت و حمایت هــای نماینده رهبــر معظم انقالب 
در جمعیت هالل احمــر و همچنین رییس و معاونین 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر به منظور برگزاری 
اردوی ویژه دبیران و اعضای شورای اجرایی کانون های 
طالب جمعیت هالل احمر سراســر کشور، بر اجرای 

دقیق برنامه های محتوایی این اردو تاکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضای شــرکت کننده در اردو به 
ده گروه، تقسیم و مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
ده استان کشور به عنوان سرپرستان این تیم ها معرفی 

شدند.
در این جلسه همچنین محوریت کارگاه های آموزشی 
و نشست های همفکری این اردوی سه روزه، مشخص 
 و بــرای زمان بندی برگــزاری آن بحــث و تبادل نظر 

شد.
گفتنی اســت اردوی ســه روزه نشــاط و امیــد ویژه 
دبیران و اعضای شــورای اجرایی کانــون های طالب 
سراســر کشــور، برای اولین بــار در اردوگاه مهر بندر 
انزلی، با مشــارکت ســازمان جوانــان جمعیت هالل 
احمــر و حــوزه نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت 
 هــالل احمــر و بــه میزبانی ایــن جمعیــت برگزار 

می شود.
الزم به ذکر است که حجت االسالم و المسلمین معزی 
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر و دکتر 
حبیبی رییس سازمان جوانان نیز در این برنامه شرکت 
کرده و برای اعضا، ســخنرانی و از مراحل اجرای اردو 

بازدید خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری مطرح کرد:

نقشه های gis؛ مرجع انطباق حریم 
شهر با شهرستان های مجاور

مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان از ســاماندهی و 
آماده سازی نقشه های GIS حاشیه مناطق ۶، ۹ و۱۳ شهر اصفهان 
خبرداد. وحید حیدریان با اعالم این خبر گفــت: با توجه به اتمام 
عملیات تبدیل نقشه های حاشیه مناطق ۶، ۹ و۱۳، این نقشه ها، 
ساماندهی و جهت استفاده کاربران در پایگاه داده مکانی شهرداری 

اصفهان بارگزاری شد.
وی با اشاره به اینکه آماده ســازی و بارگذاری نقشه های حاشیه 
مناطق ۴ و ۱۵ نیز در حال انجام است، افزود: در نقشه های جدید، 
محدوده هایی از جمله اشکاوند، شــهرک کارگاهی موالنا، امتداد 
خیابان نبوی منش، بلوار امیرکبیر و حاشــیه غــرب منطقه ۱۳ 
)حدفاصل شهر درچه و اصفهان( به نقشــه های قبلی اضافه شده 

است.
حیدریان با بیان اینکه در سال ۹۵ با استفاده از عکس برداری هوایی 
و آخرین تکنولوژی فتوگرامتری دیجیتــال بالغ بر ۱۳هزار هکتار 
نقشه برای حاشیه مناطق ۱۵، ۱۳، ۹، ۶ و۴ تهیه شده بود، ادامه داد: 
این سازمان برای اولین بار در اصفهان اقدام به تهیه نقشه های یک 
دوهزارم دیجیتال حاشیه شهر، حد فاصل محدوده قانونی تا حریم 

اصفهان کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دقت این نقشــه ها همانند نقشه های داخل 
محدوده است، اضافه کرد: با توجه به دقت باال،  این نقشه ها می تواند 
به عنوان مرجعی برای انطباق حریم شهر اصفهان با شهرستان های 
مجاور (کــه از دیرباز بــه علت فقدان نقشــه های جامــع دارای 
مشکل بوده( مورد اســتفاده  قرار گیرد و مباحث حقوقی پیرامون 
 مالکیت هــای مجاور امــالک و اراضی این محــدوده حل و فصل

 شود.
 مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان، در پایان ابراز امیدواری 
کرد که در آینده عالوه بر مناطق  ذکر شده، نقشه های مناطق۱۰ و 
۱۴ نیز تهیه شده و مورد استفاده شهرداری و شهروندان قرار گیرد 

و مشکالت آنها در این زمینه رفع شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

 گاز پسماندهای الکتریکی 
بسیار خطرناک است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
پســماندهای الکتریکی و الکترونیکی جزو پسماندهای خطرناک 
هســتند و به دلیل اینکه در ایــن مواد فلزات ســنگین و گازهای 
خطرناک به کار رفته، رها کردن آنها در طبیعت باعث آلودگی زیست 

محیطی و شیوع بیماری های صعب العالج می شود.
امیرحســین کمیلی با اشــاره به اینکه المپ هــای کم مصرف، 
گوشی های موبایل و تلویزیون ها جزو پسماندهای الکتریکی است 
که در تولید آنها از مواد شیمیایی و سمی استفاده می شود، افزود: در 
پسماندهای الکتریکی نیز گازهایی وجود دارد که به محض شکسته 

شدن متصاعد شده و بسیار خطرناک است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان عنوان 
کرد: رهاسازی پســماندهای الکتریکی و الکترونیکی در طبیعت، 
باعث آلودگی خاک، آب و محیط زیست و همچنین موجب شیوع 

بیماری های صعب العالج در شهروندان می شود.
کمیلی اضافه کرد: شــهروندان باید این گونه پسماندها را جداگانه 
در منزل نگهــداری کنند و به خودروهای جمع آوری پســماند یا 
۸۰ ایستگاه ثابت دریافت پسماند شهر اصفهان تحویل دهند تا به 
صورت بهداشتی، مدیریت و خنثی سازی شده و از آلودگی آب و هوا 

و خاک جلوگیری شود.

مدیر منطقه ۷شهرداری اصفهان خبرداد:

 ساماندهی بلوار پرستار 
در آینده نزدیک

مدیر منطقه ۷ شــهرداری اصفهان اظهارکرد: خیابان پوریای ولی 
حدفاصل میدان شــهید کویتی تا خیابان مولوی به طول ۵۰۰ و 
عرض ۲۰ متر به زودی احداث می شود. علی اصغر شاطوری با اشاره 
به اینکه این پروژه اکنون در دست مناقصه است و عملیات اجرایی 
آن به زودی آغاز می شود، افزود: عملیات اجرایی خیابان پوریای ولی 
با اعتبار ۷ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال تا پایان سال جاری تکمیل 
می شود. وی گفت: با احداث این خیابان، دسترسی شهروندان به 
خیابان کاوه، خیابان الله و بیمارستان سوانح سوختگی آسان تر می 
شود. شاطوری با اشاره به دیگر پروژه های منطقه گفت: ساماندهی 
بلوار پرستار در آینده نزدیک برای تامین آرامش و تسهیل در عبور 

و مرور شهروندان انجام می شود.

به نقـل ازروابط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان، معاون 
فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه 
امـروزه اهمیـت علـم و دانـش بـر بشـریت مخفـی نیسـت، اظهـار داشـت: همه 
مکاتب بشـری و ادیان آسـمانی بر کسـب علـم و دانش تاکیـد دارند و پیشـرفت 
و ترقـی در مسـیر علـم را افتخـار آمیز می شـمرند امـا بـدون تردید دیـن مبین 
اسـالم بیش از هـر دیـن و آیین دیگـری به علـم بهـا داده و انسـان هارا بـه تعلیم 

و تعلـم فراخوانده اسـت.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن امیـری بـه نقـش موقوفـات در طـول تاریخ 
برای گسـترش علم اشـاره و خاطرنشـان کرد: همـواره یکی از راه هایی که سـبب 
گسـترش علم و دانش در کشـورمان شـده اسـت ایجـاد موقوفاتی بـا نیت کمک 
به افـرادی بـوده کـه در جهت علـم آمـوزی حرکـت می کننـد و نباید نقـش این 
موقوفـات را نادیـده گرفت؛ زیـرا در زمان هـای گذشـته از راه تامیـن هزینه های 
 علـم آمـوزی توسـط موقوفـات، زمینـه بـرای توسـعه علـم و دانـش مهیا شـده

 است.
وی افـزود: امـروز نیـز بـا وجـود اختصـاص بودجه توسـط دولـت بـرای آموزش 
و پـرورش، همچنـان در جامعـه نیازمندیم تـا موقوفات بیشـتری در ایـن رابطه 

ایجاد شـوند تا بتوانیم دغدغه ادامـه تحصیل برای افـراد نیازمنـد را از بین ببریم 
زیرا باسـوادی، گامی بـزرگ برای از بیـن بردن جهـل و همچنین فقـر در جامعه 

به شـمار مـی رود.

وی تصریـح کـرد: امسـال اداره اوقـاف و امور خیریـه اسـتان اصفهان توانسـت با 
وجود کمبـود موقوفه بـا نیت کمک بـه دانش آمـوزان نیازمند و با ایجـاد کمپین 

حمایت از دانش آموزان نیازمند و جـذب کمک های خیران و نیکـوکاران، ۳هزار 
بسـته لوازم التحریر را به ارزش ۱یـک میلیـارد و ۲۵۰ میلیون ریـال، تهیه و بین 

دانش آموزان ۱۸ شهرسـتان اسـتان اصفهـان توزیع کند.
امیری با بیان اینکه سـال گذشـته ۳۰۰ بسـته بین دانش آموزان مسـتعد توزیع 
شـد، بیان کـرد: خـدا را شـاکریم که بـار دیگـر با حمایـت خیـران و نیکـوکاران 
توانسـته ایـم دل دانـش آمـوزان نیازمنـد بیشـتری را بـا اهـدای بسـته های 
 حمایتی شـاد کنیـم که ایـن امر نیز بـا کمک خیـران و نیکـوکاران محقق شـده

 است.
وی با اشـاره به اینکه در حـال حاضـر ۱۱ موقوفه با نیـت کمک بـه دانش آموزان 
نیازمنـد در اسـتان وجـود دارد، گفـت: اداره اوقـاف و امـور خیریـه در نظـر دارد 
تـا بـا ایجـاد کمپین هـا و انجمن هـای یـاوران وقـف از دانـش آمـوزان نیازمنـد 
 حمایـت کنـد و ایـن امـر مسـتلزم حمایت هـای مـردم خیـر و نیکـوکار 

است.
معاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان اصفهان بیان 
کرد: این طرح از ۱۵ شـهریور ماه در ۱۸ شهرسـتان آغاز شـده اسـت و تا اول مهر 

ماه نیـز ادامه خواهد داشـت.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان اصفهان خبرداد:

توزیع3هزار بسته لوازم التحریر در18شهرستان

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان اظهارکرد: فضای قبلی ایستگاه شماره 
۵ آتش نشانی و ساختمان فرماندهی مرکزی مناسب نبود؛ از همین رو 
احداث ایستگاه جدید در میدان بزرگمهر در دستور کار مدیریت شهری 
قرار گرفت.محمد هویدا ادامه داد: اکنون عملیات اجرایی این پروژه در 
دست اجرا بوده و تاکنون نیز ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. وی با اشاره 
به اینکه عملیات سفت کاری آشیانه آتش نشانی تکمیل شده و اکنون 
نیز در مرحله نازک کاری است،  ادامه داد: این پروژه با اعتبار یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان در نیمه دوم سال جاری به پایان می رسد.هویدا 
بااشاره به اینکه ۸ خودروی اطفای حریق در طبقه زیرین این مجموعه 
جای می گیرد، اضافه کرد: ســاختمان اداری این مرکز آتش نشانی با 

هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در سال ۸۸ به بهره برداری رسید.

مدیر منطقه ۴ شهرداری عنوان کرد:

پیشرفت70درصدی پروژه 
مدیریت بحران آتش نشانی

 یکی از پــروژه های مشــارکتی شــهرداری، احــداث مجتمع های 
تجاری- مســکونی اســت که شــهرداری به منظور معوض منازل و 
مغازه هایی که در مســیر طرح های عمرانی قرار می گیرد، در دستور 
کار خود قرار می دهد. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان در این باره 
اظهار کرد: مجتمع تجاری-مسکونی مشارکتی شریعتی در خیابان جی 
شرقی، خیابان شریعتی به مساحت ۴۷۲ متر مربع  با همکاری بخش 
خصوصی در دست اجراست.رضا مختاری افزود: این پروژه تاکنون ۸۰ 
درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال جاری تکمیل می شود. وی ادامه 
داد: همچنین عملیات اجرایی مجموعه اداری-تجاری فجر در خیابان 
جی غربی- خیابان اباذر به مســاحت ۴۷۳ متر مربع با همکاری بخش 

خصوصی در دست اجراست.

مدیرمنطقه1۵شهرداری خبرداد:

پیشرفت80درصدی 
مجتمع مشارکتی شریعتی

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان با بیان اینکه در کشور 
نگاه، نگاه پدافند غیرعاملی نیســت، اظهار داشــت: یکی از دالیل نارضایتی 
بخشی از مردم از اورژانس به دلیل دیر رسیدن هاست که اورژانس مقصر نیست 
شاید اورژانس به عنوان متولی امدادرســانی در شهر تاوان زیرساخت های  ما 

را می دهد.
علیرضا قاسمی با اشاره به پراکندگی پایگاه های اورژانس به عنوان یک مشکل 
افزود: هیچ گونه بودجه عمرانی برای ســاخت پایگاه نداریم، این امر از طریق 

کمک ارگان های دیگر و خیران می تواند حل شود، در مورد توسعه پایگاه های 
شهرستان های استان هیچ مشکلی نداریم و همکاری های محلی خیلی خوبی 
را شاهد هستیم اما در شهر اصفهان این گونه نیست و از نظر فضای فیزیکی با 

مشکل مواجه هستیم.
وی پیرامون راه اندازی انجمن خیران اورژانس ساز در استان در آینده نزدیک 
تصریح کرد: در همین راســتا به دنبال راه اندازی اورژانس هوایی در مســیر 
اصفهان-تهران با همکاری خیران هستیم، یک خیر می تواند با ۲۰۰ میلیون 

تومان یک پایگاه با نام خود راه اندازی کند؛ در این راســتا اطالع رسانی نقش 
مهمی دارد شاید بسیاری از خیران از این امر اطالع نداشته باشند.

رییس اداره اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهان با اشــاره به طرح 
چابک سازی خاطرنشــان کرد: در این طرح ناظرها ماموریت کاذب می دهند 
و زمان های الزم در این راســتا گرفته می شــود، ســرعت عمل پرسنل برای 
خروج از پایگاه براســاس استاندارد یک دقیقه اســت که در این طرح به این 

زمان رسیده ایم.
وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر، دو طرح ۲۴۷ و ۷۲۴ را اجرا کردیم، بیان 
کرد: طرح ۲۴۷ مربوط به سکته های قلبی و طرح ۷۲۴ مربوط به سکته های 
مغزی است، اگر بتوانیم در زمان طالیی بیمار را به بیمارستان های مورد نظر 

برسانیم بدون شک می توانیم از عوارض آن جلوگیری کنیم.

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان:

بودجه عمرانی برای ساخت پایگاه نداریم

نشست مطبوعاتی و رسانه ای کمیته  اعظم 
ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفاع حاجی رضازاده 

مقــدس، روز گذشــته بــا حضور 
مســئولین و مدیــران و خانواده شــهید کاظمی در ســالن 
اجتماعات صدا و ســیمای مرکز اصفهان برگزار شد. رییس 
شورای هماهنگی تبلیغات اســتان اظهار کرد: دفاع مقدس، 

جمهوری اسالمی ایران را در مقابل دشمنان بیمه کرد.
جعفر عسگری در این نشست اظهارکرد: دستاوردهای دفاع 
مقدس برای نســل جوان، به خوبی یا به صــورت هنرمندانه 

بازگو نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد که د رآینده نزدیک شاهد برپایی جشن 

پیروزی جبهه مقاومت در ایران، سوریه، عراق و... باشیم.
رییس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســتان، مهم ترین 
درس های آموزنده دفاع مقــدس را  تکیه بر معنویت و توکل 
 بر خدا، دشمن شناسی و دشمن ســتیزی با محوریت والیت 

دانست.
عســگری بیان کرد: با وجود اینکه اســتان اصفهان جایگاه 
ویژه ای در دوران دفاع مقدس داشــت، اما حــق اصفهان به 

درستی ادا نشده است.
وی تاکید کرد: رسانه های استان اصفهان در این هفته، باید از 
زبان جامعه ایثارگری از مسئوالن مطالبه گری کنند؛ چراکه 

هنر مطالبه گری تنها از عهده رسانه ها برمی آید.
من انقالبی هستم

در ادامه این برنامه، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اصفهان با اشــاره به همزمانی این هفته با ایام محرم 
و سوگواری حضرت امام حســین)ع( اظهارداشت: باتوجه به 
بیانات مقام معظم رهبری، تصمیم بر آن شــد تا برنامه های 

امسال با شعار »من انقالبی هستم« برگزار شود.
سردار مجتبی شیروانیان تصریح کرد: خانواده شهدا با اهدای 
فرزندان و همسران خود، رسالتشان را به انقالب انجام دادند و 
اکنون این رسالت برعهده ماست؛ چراکه همه ما بر سر خوان 

سفره شهدا و ایثارگران نشسته و آرامش داریم.
وی گفت: زمان جنگ با عراق، به ظاهر با یک کشــور جنگ 
می کردیم ولی در واقع با بیش از ۷۰ کشور به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم درحال جنگ بودیم.
برپایی رژه نیروهای مسلح در 31شهریور

وی از برنامه های هفته دفاع مقــدس در اصفهان، در روز اول 
به رژه نیروهای مسلح در روز جمعه ۳۱ شهریور ماه مصادف 
با روز اول محرم الحرام اشــاره کرد و افزود: برپایی نمایشگاه 
دفاع مقدس در ضلع جنوبی میدان امام خمینی)ره(، برگزاری 
یادواره مردمی شهدا، دیدار با خانواده شهدا و غبارروبی و عطر 

افشانی مزار شهدا از برنامه های دیگر در این هفته است.

در ادامه، مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان اصفهان، از نواختن زنگ مقاومــت در کلیه مدارس 

خبرداد.
ســردار شــیروانیان از برنامه های دیگر این هفته، به یادواره 
شهدا در بیش از ۱۲۳ نقطه سراسر استان اصفهان و نخستین 
جشــنواره تئاتر دفاع مقدس با عنوان »پالک«در شهرستان 
شاهین شهر )که  از روز ۲۵ شهریور آغاز شده( اشاره کرد و از 
جمع آوری آثار بیش از ۵۰ گروه خبرداد و گفت: ۶ نمایش نیز 

به صورت خیابانی اجرا می شود.
به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
اســتان اصفهان، همچنیــن در ایــن جشــنواره، ۶ برنامه 
نمایشنامه خوانی برگزار شد. سردار شــیروانیان ادامه  داد: با 
وجود اینکه استان اصفهان بیشترین تعداد شهید را به انقالب 
اهدا کرده، اما هنوز موزه دفاع مقدس ندارد؛ این درحالی است 
که موزه دفاع مقدس یزد تا دو مــاه آینده به بهره برداری می 
رسد و از آغاز فعالیت موزه همدان نیز ۱۰ سال می گذرد. وی 
اذعان داشــت: باتوجه به اینکه باغ موزه دفاع مقدس استان 
اصفهان باید در دهه ۷۰ به بهره برداری می رســید، اما یک 
سوم وعده های داده شده هنوز محقق نشده است. مدیر کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان ابراز 
امیدواری کرد که فاز نخســت باغ موزه دفاع مقدس اســتان 

اصفهان در سال آینده به بهره برداری برسد.
ســردار شــیروانیان افزود: بهره برداری از این موزه مطالبه 

به حق مردم اصفهان و جامعه 
ایثارگری است و نباید بیش از 
این به طول بینجامد؛ چراکه 
صبر و طاقــت مردم اصفهان 
به سر آمده است.وی تصریح 
کرد: به مناسبت هفته دفاع 
مقدس، یــادواره شــهدا در 
بیش از ۱۲۳ نقطه سراســر 
استان اصفهان برگزار خواهد 
شد.  شیروانیان بیان داشت: 
آثار بیــش از ۵۰ گــروه در 
جشنواره تئاتر دفاع مقدس 
اســتان اصفهان جمع آوری 
شده که از این میان ۲۰ گروه 
برگزیده شــده و ۱۰ نمایش 
در شهرســتان شاهین شهر 
درحال اجراســت؛ همچنین 
۶ نمایش صحنــه ای در این 

شهرستان در حال برگزاری است. 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان از محقق نشدن وعده ها در ساخت باغ موزه دفاع مقدس گالیه دارد:

صبر مردم اصفهان به سر آمده است

بهره برداری از 
باغ موزه دفاع 

مقدس، مطالبه 
به حق مردم اصفهان 
است و نباید بیش از 

این به طول بینجامد؛ 
چراکه صبر و طاقت 

مردم به سر آمده 
است
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امام علی علیه السالم :
نتیجه كوتاهی در كار، پشیمانی است و نتیجه دور انديشی، سالم 

ماندن.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:

واگذاری کنتور موقت در کوتاه ترین زمان به هیئت های مذهبی

در نشست خبری مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات )HSE( شرکت توزیع برق اصفهان 
با اصحاب رسانه آخرین اقدامات ایمنی و پیشگیری از حوادث به ویژه در ایام سوگواری 

ماه محرم، واگذاری انشعابات موقت و مناطق برخوردار از برق ایمن عنوان شد .
اقدامات ایمنی و پیشگیرانه شرکت توزیع برق در ایام سوگواری ماه محرم
سید رســول رضیان، مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق اصفهان 
)HSE( بــا تاکید بر اهمیت رعایــت نکات ایمنی در ایام ســوگواری مــاه محرم از 
دستورالعمل ها و عوامل کنترل کننده سخن گفت. وی مخاطبان شرکت توزیع برق 
را شامل پیمانکاران و پرسنل، اصناف پرخطر مثل داربست بندها و فعاالن در زمینه 
ساختمان سازی و دسته سوم مردم و مشترکین عنوان کرد و ادامه داد:آموزش های 
الزم در هر حوزه به مشترکین مطابق با دستورالعمل ها و آیین نامه ها ارائه شده است . 
وی با اشــاره به برگزاری آیین محرم و تجمع مردم در محل های عزاداری، استفاده 
از علم ها را مســتلزم دقت و رعایت اصول ایمنی عنوان کرد  و گفت : فعالیت هدفمند 
و تدوین شــده ای  در این خصوص از سه ماه قبل شروع شــده و جلسات متعددی با 
سازمان های تبلیغات اسالمی، فرمانداری، استانداری و هیئت های مذهبی داشته ایم 

تا موانع غیرایمن برق شناسایی و برطرف شود.
وی با بیان اینکه، بیشترین حوادث در مراسم تاسوعا و عاشورای امام حسین )ع( به علت 
قطعی برق است اظهار داشت: تالش های الزم به منظور  اطالع رسانی  به روش های 
گوناگون ازجمله دعوت از مسئولین هیئت های مذهبی و آموزش به آنها و توزیع بروشور 

و دیگر اقدامات صورت گرفته است.
رضیان با اشــاره اینکه برق کشــی داخل چادرهای عزاداری، کابــل های چندتکه و 
کابل هایی که با چسب بسته می شوند و داربست هایی که برای برگزاری مراسم وصل 
می کنند و بستن علم به تیرهای برق خطرناک و غیرایمن است، گفت : باید از روش های 

پرخطر برای برگزاری مراسم عزاداری سید و ساالر شهدا پیشگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تسهیالت ویژه هیئت های مذهبی و واگذاری 
کنتورهای موقت با حداقل هزینه و در کمتر از 24 ساعت برای دسترسی به برق ایمن 
خبر داد و افزود: شماره تلفن 38121 و 121 مرکز ســمیع از هفت تا 9 شب هر روز 
هفته، پاســخگو مراجعین خواهد بود. وی گفت: سال گذشــته 500 انشعاب موقت 
 واگذار کردیم و جای امیدواری اســت کــه می دانیم 500 منطقــه دارای برق ایمن

 هستند. 
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات توصیه کرد: هیئت ها یک متولی ایمنی برق داشته 
باشــند تا از حوادث ناگوار پیشگیری شــود؛ همچنین از نصب و تکیه دادن پرچم ها 
روی شبکه ها، پایه ها و تاسیســات برق خودداری کنند.  استفاده از کابل ها و وسایل 
فرسوده برای برق دار کردن محل مراسم و چارچوب های فلزی برای برپایی خیمه ها 
و چادرهای عزاداری غیر ایمن است و باید در پیشگیری از  حوادث توصیه ها را جدی 
بگیرند . عدم استفاده از یک پریز برای تامین برق لوازم الکتریکی مختلف و عدم کاربرد 
المپ های پرمصرف و پرحرارت در زیر چادرها و به کارگیری  افراد متخصص و آشنا به 
سیستم برق کشی هنگام برگزاری مراسم عزاداری از مهم ترین اولویت های برگزاری 

این مراسم است.
وی در پایان توصیه کرد: هنگام حمل پرچم های عزاداری شبکه های برقی که از عرض 
خیابان عبور کرده را مد نظر داشته باشند و فاصله پرچم ها تا شبکه که حریم و  استاندارد 

آن 3 متر است را رعایت کنند.

مهران نصر، مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق اصفهان پس از 
اعالم محدوده امور،  جمعیت مشترکان در بافت تاریخی و گردشگری 
اصفهان 142 هزار مشترک اعالم کرد که 70 درصد مصارف خانگی 
و 60 درصد برق مصرفی در بخش تجاری اســت. وی با بیان اینکه 
1100 انشعاب دیماندی در امور مرکز داریم، از وجود 1440 جذب 
مشترک جدید و تامین برق مشترکان خبر داد. مدیر امور برق مرکز 
استان با اشاره به اینکه در سال گذشته 30 کیلومتر شبکه روغنی 
باالی 50 سال داشتیم، افزود: 10 کیلومتر بازسازی و 13 کیلومتر 
در ســال جاری با هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال تعویض شده 
است. وی آمار تلفات ناشی از برق را در کل کشور 12/3 اعالم کرد و 
ابراز امیدواری کرد که با انجام اقدامات گوناگون به 5/1 برسد. نصر 
از شروع طرح اتوماسیون شبکه از دو سال پیش خبر داد و گفت: 6 
میلیارد ریال برای 5 پست در اولویت شرکت برق هزینه شده است. 
عالوه بر این، یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای تعویض کابل های 
خودنگهدار و بازسازی شبکه های توزیع در برخی نقاط شهر هزینه 
شده است. نصر با بیان اینکه در 5 ماهه اول سال 1395، 151 دقیقه 
خاموشی به ازای هر مشترک داشته ایم، گفت: اکنون این رقم به 72 
دقیقه کاهش یافته است. وی در پایان پیک مصرف امسال را 105 

مگاوات  در امور برق مرکز اعالم کرد. 
 مدیر امور برق مرکز شــرکت توزیع برق در تشریح وضعیت رشد 
مصرف برق گفت: امسال با رشــد مصرف مواجه نبوده ایم و میزان 

مصرف مشابه همان پیک سال گذشته است.

مدیر امور برق مرکز شرکت توزیع برق اصفهان:

پیک مصرف برق سال جاری تغییری 
نسبت به سال گذشته نکرده است

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

امام علی علیه السالم:
خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و تالش در 
روزه  داری، حفظ کرده است . آن گاه در مورد 

آثار اخالقی نماز می فرماید:
 »نماز بــه همــه وجــود انســان آرامش 
 می بخشــد، چشــم ها را خاشــع و خاضع 

می گرداند، نفس سرکش را رام، دل ها 
 را نرم و تکبر و بزرگ منشی را محو 

می کند.«
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