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شرکت توزیع  برق شهرستان اصفهان

 از نصب علم و پرچم های عزاداری بر روی شبکه ها و پایه ها و تاسیسات برق جدا خودداری 
فرمایید. شبکه های برق عایق نیستند، به آنها نزدیک نشوید.

از تکیه دادن و نصب تجهیزات هیات به تاسیسات برق جدا خودداری فرمایید.

 سعید  تصویرگری یکی از هنرهای اصیل است که در دنیا 
بســیار مورد توجه بوده و در ایران نیــز از هنرهای  امامی ابرقویی

پرطرفدار به شمار می رود. هنر تصویرگری کتاب یکی از شاخه های مهم 
تصویرگری به شمار می رود و آنقدر پیشــرفت کرده که آن را می توان به 
عنوان یک شاخه تخصصی هنری مطرح کرد. موزه هنرهای معاصر سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، در مجموعه کارگاه هایی سعی دارد تا 
به بررسی این هنر بپردازد. در کنار این کارگاه ها، نشست تخصصی مروری 

بر مجموعه آثار علیرضا گلدوزیان در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.
علیرضا گلدوزیان در این نشست در مورد آثار برجسته خود صحبت کرد. وی 
به تصویرگری کتاب »بی بی جنرال« اشاره کرد و بیان داشت: این کتاب را به 
سفارش کشور کره جنوبی تصویرگری کردم. در این برنامه، از 10 تصویرگر 
کره ای و 10 تصویرگر از کشورهای دیگر دعوت شد تا این افسانه را درقالب 

کتاب به تصویر بکشند.
وی در مورد کتاب دیگری توضیح داد که داستان آن را احمدرضا احمدی 
به رشته تحریر درآورده اســت. او اظهار داشت: در این داستان هر بار یکی 
از پرهای یک پرنده می افتد و رنگ او عوض می شود، هر بار پر در محیطی 
متفاوت می افتد و این تغییر فضا سبب می شود تا ایده در اختیار تصویرگر 

قرار گیرد.
این عضو هیئت مدیره انجمن تصویرگران ایران، کتاب دیگری را معرفی 
کرد و گفت: در این داستان مرغی به راه افتاده و پرهای خود را به دیگران 
می بخشد که با این کار ســعی دارد به دیگران کمک کند. در این داستان 
رنگ پرها متفاوت است و با دادن هر رنگ، کمکی متفاوت به حیوانی دیگر 
انجام می شود. وی تصاویر داستانی دیگر را نمایش داد که درختی در کنار 
آشپزخانه یک بز دچار مشکالتی شده است. او در مورد این داستان گفت: 
در این داستان شاهدیم که بزی آشــپز در کنار درختی به کار می پردازد 
و ســروصدای این دکان، درخت را ناراحت کرده است. در خالل داستان، 
گربه ای نجار میز و صندلی می ســازد و آن را در زیــر درخت می گذارد و 
مشــتریان این مغازه زیر درخت می نشــینند که این امر سبب می شود 
درخت در داستان زندگی، احساسی خوشایند داشــته باشد و دیگر ابراز 

ناراحتی نکند.
گلدوزیان در مورد تصویرگری این کتاب گفت: شــخصیت حیوانات این 
داستان در متن مشخص نشــده بود و برای مثال نجار به صورت مشخص 
گربه یا حیوان دیگری نبود و من براساس تخیل خود این گربه را به تصویر 
کشیدم. »سه فرشته با بال های طالیی« عنوان دیگر کتابی بود که در این 
برنامه معرفی شد و گلدوزیان درخصوص آن گفت: در این کتاب پسری از 
خواب برمی خیزد و می بیند از آسمان رنگ باریده است و این رنگ ها سبب 
شده تا نظم شهر به هم بخورد؛ سپس به همراه فرشته سوار بر ابری راهی 
می شوند تا شهر را از رنگ ها پاک کنند و این امر سبب می شود تا او در آسمان 
پدر و مادر خود را ببیند؛ اما وقتی به دنیا بازمی گردد دیگر پدر و مادرش او را 

نمی شناسند؛ گویی همه داستان ها قبل از تولد او رخ داده است.
»نیم من بوق، ابن پشم پانزده« عنوان آخرین کتابی بود که مورد بررسی 
قرار گرفت و تصویرگر این کتاب با تعریف داستان آن که درون مایه های طنز 
دارد، سبب شد تا خنده بر لبان حاضران نقش ببندد. او داستان این کتاب را 

نمونه ای از ُحسن سوءتفاهم دانست.
علیرضا گلدوزیان در مرور طراحی کتاب به سفارش کشورهای دیگر گفت: 
برای طراحی کتاب »بی بی ژنرال« 6 ماه تحقیق کردم. این تحقیق شامل 
تماشای فیلم، خواندن کتاب و بررسی تصویرگری های متفاوت بود و بررسی 
فرهنگ کشور کره در طراحی این کتاب تاثیر بسیاری داشت؛ زیرا کره ای ها 

دارای فرهنگی خاص هستند که باید به آن توجه می شد.
تصویرگری کتاب، مانند نمایش یک فیلم است

وی تصویرگری کتاب را مانند نمایش یک فیلم دانســت و بیان داشــت: 
مطالعات من در حوزه ســینما، در نوع دیدگاه من تاثیر زیادی داشت. ما 
باید مخاطب را جذب کنیم که این جذب با بیان یک زبان مشترک صورت 
می گیرد. در کارهایی که از خارج کشور به من پیشنهاد شد آنچه برای آنها 

مهم بود، ایرانی بودن من نبود؛ بلکه دید شخصی من در تصویرگری بود.
وی در پایان به انتخاب رنگ اشــاره کرد و بیان داشت: رنگ ها را بر اساس 
موضوع انتخاب می کنم، نه بر اساس فروش کار. سعی می کنم کار جذاب 

باشد؛ بنابراین رنگ را در اختیار مفهوم به کار می گیرم.

مروری بر آثار تصویرگری علیرضا گلدوزیان در کتابخانه مرکزی؛

 تصویرگری کتاب، مانند نمایش یک فیلم است
آثار تصویرگری کتاب علیرضا گلدوزیان، به همت موزه هنرهای معاصر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، در کتابخانه مرکزی 

و با حضور این هنرمند بررسی شد.

وقتی رفتگران شهر با لشکریان یزید اشتباه گرفته می شوند؛

 
مروری بر آثار تصویرگری علیرضا گلدوزیان در کتابخانه مرکزی؛

همین صفحه
 تصویرگری کتاب، مانند نمایش یک فیلم است

امام جمعه اصفهان گفت: شهر اصفهان، نیازمند 150 سوئیت با امکانات ویژه 
برای جانبازان است؛ چرا اصفهان را با نام استان برخوردار از امکانات محروم 
می کنند و چرا باید در زمینه چنین امکاناتی از دیگر استان های کشور عقب باشد؟ 

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار رییس بنیاد شهید و...

رشد ۱۷ درصدی صادرات کاال از 
استان اصفهان

فعالیت های امانی تپه اشرف 
متوقف شد

جیب بر »BRT«های اصفهان 
دستگیر شد

8

هنوز هیچ گزینه ای برای 
استانداری مطرح نشده است

 عزادار
 فرهنگ مان هم باشیم

ادامه در صفحه8

امام جمعه اصفهان:

 اصفهان را با نام استان برخوردار 
از امکانات محروم می کنند 4

11

بحران بارزانی ها

3

8

درمیان هجمه مخالفت ها، همه پرسی در اقلیم کردستان عراق برگزارشد؛

2

9

فضیلت سجده بر تربت امام حسین علیه السالم و تسبیح تربت

در حائر حسینی من را دعا کنید

تجلی قرآن در قیام امام حسین)ع(

ویژه )دین و اندیشه(
بررسی جلوه ای از اسرار عاشورا در گفت و گو با کارشناس مرکز ملی 

پاسخگویی به سواالت دینی اصفهان؛
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واکنش رییس جمهور به ماجراجویی های آمریکا
رییس جمهور »قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا 

در منطقه « را جهت اجرا به وزارت امور خارجه ، ابالغ  کرد.

يادداشت

خبر

فرمانده نیروی زمینی ســپاه با بیــان اینکه هیچ نیروی 
نظامی بیگانه از خارج از منطقه نمی تواند در این منطقه 
امنیت را برقرار کند، گفت: مردم منطقه در کنار نیروهای 
مسلح می توانند در راستای برقراری امنیت منطقه نقش 

بسزایی داشته باشند.
سردار محمد پاکپور با بیان اینکه هیچ نیروی نظامی بیگانه 
نمی تواند در این منطقه امنیت را برقرار کند، گفت: مردم 
همان منطقه در کنار نیروهای مسلح می توانند در راستای 

برقراری امنیت منطقه نقش بسزایی داشته باشد.
وی افزود: با برگــزاری این رزمایش بــه تمامی اهداف 
همچون هماهنگی بالگــردی با نیروهــای توپخانه که 
 از قبل برای این رزمایش پیش بینی شــده بود دســت 
یافته ایم.فرمانده نیروی زمینی ســپاه در خصوص محل 
رزمایش خاطر نشان کرد: این منطقه که رزمایش در آن 
برگزار می شود با توجه به شرایط جغرافیایی آن، از زمان 
اوایل انقالب محل فعالیت عوامل ضــد انقالب بوده و تا 
سال ۹۰ نیز تحت اشــغال نیروهای ضد انقالب بوده که 
با اقداماتی که اجرا شده این منطقه از اشغال ضد انقالب 

خارج شد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد که کشورهای ۱+۵ باید با هوشیاری 
نسبت به مواضع آمریکا درباره برجام از بدعت نسبت به 
توافقات بین المللی جلوگیــری کنند چون در غیر این 
صورت دیگر هیچ فردی اعتباری برای چنین توافقاتی 
قائل نخواهد بــود. کمال دهقانی گفــت: برجام مدل 
جدیدی از توافقات بین المللی بــرای حل منازعات و 
مشکالت در سطح جهانی است و نشان داد که می توان 
اختالف نظرها را بــا گفت وگو حل کــرد. این حرکت 
مورد اعتماد عمومی قرار گرفت که اگر کشورهای دنیا 
بخواهند بحرانی را حل کننــد آن را در قالب گفت وگو 

قرار دهند.
دهقانی اضافه کرد: در چنین شــرایطی اگر کشــوری 
همچون آمریکا بخواهد با توهم به رخ کشیدن هژمونی 
خود به دنیا، توافــق را یک جانبه از بیــن ببرد نه تنها 
اعتبارش را بیــش از پیش مخدوش کــرده که اعتبار 
شــورای امنیت و ســازمان ملل نیز به چالش کشیده 
می شود و بعدها شــورای امنیت دیگر نمی تواند برای 
برقراری صلح و امنیت به دنبال توافق با کشورهای دیگر 

باشد، چون دیگر کسی برایش اعتباری قائل نیست.

سردار پاکپور خبر داد:

حضور عناصر ضد انقالب در 
حواشی منطقه رزمایش محرم

دهقانی: 

طرفین توافق برجام، جلوی 
بدعت گذاری آمریکا را بگیرند

سردار حاجی زاده:

توسعه موشکی بعد از انتقادات 
آمریکایی ها چند برابر شده است

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان:

اصولگرایان در کپی برداری 
ناموفق بودند

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه امــروز در حوزه موشــکی کامال خودکفا 
هستیم، گفت: توسعه موشکی بعد از انتقادات نامشروع 
مقامات آمریکایی چند برابر شده و سرعت گرفته است.

سردار حاجی زاده در مراسمی که در شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری کشور به مناســبت هفته دفاع مقدس برگزار 
شد، با بیان اینکه طرح های جدید موشکی نیز طرح های 
بومی و داخلی است و نه کپی، اظهار کرد: مواد و قطعات 
موشــک های ما از خارج نمی آید و داخلی اســت و هر 
طرحی را که نیروهای ما اراده کنند انجام می دهند. وی 
افزود: در حوزه پدافندی نیز خودکفا شده ایم و رادارها و 
سامانه های زمین به هوای ما کامال بومی است.فرمانده 
هوافضای سپاه با بیان اینکه امروزه هواپیماهای بدون 
سرنشین ما در تراز جهانی قرار دارد، گفت: در بمب های 
هوشند و در فناوری های نیروهای دریایی و زمینی نیز 
پیشرفت های خوبی حاصل شده است.وی با بیان اینکه 
فناوری ها در حوزه های نظامی در برخی بخش ها، صدها 
و در برخی موارد هزاران برابر نسبت به بخش های غیر 
نظامی پیچیدگی بیشتری دارد، افزود: خوشبختانه ما به 

این توانمندی ها رسیده ایم.

محمود میرلوحی عضو شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان گفت: جریان اصالح طلب توانسته رابطه 
خوبی با مردم بر قرار کند، این رابطه دیالوگ اســت و 
مونولوگ نیست. اصالح طلبان توانسته اند دیدگاه  مردم 
را درک و رای آنها را کســب کنند؛ این موضوع  مزیت 
جریان اصالح طلبی نسبت به رقیب است.وی در بخش 
دیگری از این گفت وگو  ابراز کرد: گرچه اصولگرایان هم 
تالش کردند تا از شیوه شــورای عالی سیاست گذاری 
جریان اصالحات کپــی برداری کنند، اما نتوانســتند 
موفقیتی کســب کنند. اینکه در فضای کشــور ما یک 
جریان بتواند با همه محدودیت هایــی که وجود دارد 
ســاختار جدی نزدیک به تحزب پیدا کند کار آسانی 
نیست، اما جریان اصالحات توانســت تقریبا بخشی یا 
بخش هایی از رفتار حزبی را در مرکز و استان ها اجرا کند.

میرلوحی با بیان اینکه »نباید از این ظرفیت شورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان عبور کرد« ؛ گفت: حتی 
من به رقبای اصالحات هم عرض می کنم، تالش نکنند 
این فضا را تضعیــف کنند.یادمان نرفته که  نبود فضای 
پاسخگو چه طور کشور را به تالطم ها و امواج مبتال کرد 

و چه فرصت هایی را از کشور گرفت.

يادداشت

 حمایت اسرائیلی ها از همه پرسی
 در اقلیم کردستان

در میان مخالفت های کشورهای منطقه ای و بین المللی با برگزاری 
همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق، ده ها اسرائیلی به حمایت 

از این تصمیم کردها، دست به تظاهرات زدند.

عکس نوشت

دیدگاهبرجامسپاه

بین الملل

رشوه فرانسوی ها به داعش!
بنابر اعالم دادستانی کل پاریس، اسنادی جدید از پرداخت 
رشوه از ســوی کارخانه ســیمان الفارژ به تروریست های 
 داعش به دســت مقام های قضائی فرانســه رسیده است.
 بر اساس اسناد به دســت آمده از فعالیت های شرکت تولید 
سیمان الفارژ فرانسه در سوریه، این شرکت فرانسوی مبلغ 
هنگفتی را به عنوان رشوه به گروه تروریستی داعش داده تا 
بتواند در جریان درگیری های داخلی سوریه نیز به فعالیت های 
خود در این کشــور ادامه دهد.گفته می شــود این اسناد از 
اعترافات ســه تن از نیروهای این شرکت فرانسوی به دست 
آمده که به تازگی برای رسیدگی به پرونده پرداخت رشوه از 
سوی الفارژ به داعش که سال گذشته در فرانسه گشوده شد به 

پاریس مراجعه کرده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

تشکیل نشست دولت توافق 
ملی، در نوار غزه 

»یوسف المحمود« سخنگوی دولت توافق ملی فلسطین 
اعالم کرد که پس از مشورت با »محمود عباس« رییس 
تشکیالت خودگردان قرار شده این دولت نشست خود را 
در نیمه هفته آینده در نوارغزه برگزار کند.بر اساس گزارش 
وبگاه »فلسطین الیوم«، المحمود در ادامه گفت: اعضای 
دولت )توافق ملی( دوشــنبه آینده وارد غزه می شوند تا 
مسئولیت های دولت در این منطقه را بر عهده بگیرند. وی 
تاکید کرد دولت توافق ملی تمام تالش خود را می کند تا 
اختالف ها پایان یابد و وحدت ملی بازگردد.حدود دو هفته 
قبل میان فتح و حماس توافقی برای پایان اختالفات امضا 
شد؛ به موجب این توافق ، حماس کمیته اداری در نوار غزه 
را لغو کرد تا زمینه برای بر عهده گرفتن امور نوار غزه توسط 

حماس باز شود.

 دستور »العبادی«
 به نیروهای امنیتی 

 به گزارش »دجله«؛ حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به 
نیروهای امنیتی عراق دستور داده از شهروندانی که از سوی 
نیروهای پیشمرگه و آسایش تحت فشار قرار می گیرند 
تا به همه پرســی جدایی منطقه کردستان، بله بگویند، 
حمایت شود. گزارش هایی درباره اقدام نیروهای آسایش 
در کرکوک، منتشر شــده بود که خانواده های آوارگان 
جنگ زده پناهنده به این شهر را تحت فشار قرار می دهند 
تا به همه پرسی جدایی منطقه کردستان بله بگویند یا از 

شهر خارج شوند.

بارزانی تالش می کند ســرفصلی جدید برای کردها در تاریخ 
منطقه بنویســد.  منطقه آبستن تحوالت بســیاری است و به 
نظر می رسد زایمانی سخت خواهد داشت. صدای دعوای های 
تاریخی و خط کشی های نقشه خاورمیانه اکنون بلند شده است. 
در این فضای بغرنج پیش آمده، بارزانی ابتکار عمل را در دست 
گرفته است و در نهایت رایزنی و تهدیدات فایده ای نداشت. پس 
از روزها کش و قوس، روز تعیین شــده فرا رسید. کردها دیروز 
پای صندوق رای رفتند تا سرنوشت اقلیم خود را مشخص کنند: 

جدایی از بغداد یا ماندن کناربغداد؟
در حالی که دو سال از  اتمام دوره ریاست بارزانی می  گذرد، اما 
انتخاباتی جهت تعیین رییس جدید اقلیم صورت نگرفته است. 
بارزانی از سال 2۰۰۵ در قدرت است و ادامه حکومت او از سال 
2۰۱3 تنها پس از رایزنی های گسترده میان احزاب و به عنوان 
یک دوره اضطراری مورد قبول واقع شد. بر این اساس مسعود 
بارزانی با این امید که طرح  برگزاری رفراندم بازی دو ســر برد 
برای او خواهد بود، آن را به صــورت جدی دنبال کرد. پارلمان 
اقلیم کردستان نیز نزدیک به دو ســال بود که از سوی حزب 

دموکرات کردستان عراق تعطیل شده و حتی یک نشست عادی 
هم در این مدت برگزار نشده بود.

در این شــرایط بارزانی در حالی که اختالفات بسیاری در بین 
احزاب کردی داخل اقلیم وجود داشــت و هیچ گونه حمایت 
خارجی برای این رفراندم جذب نشده بود، برگزاری این همه 
پرسی را کلید زد. در این شــرایط و با وجودی که بوی خون و 
برادر کشی از این جریان می آید، بارزانی در حقیقت به دنبال 

تثبیت قدرت خود در کردستان عراق است. 
روند اســتقالل کردســتان به وجود بیاید یا نیاید، انتخابات 
جدیدی باید برای رییس جمهوری اقلیم شــکل بگیرد و روند 
قانونی آن طی شود، اما برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم به نوعی 
با ماندن یا نماندن بارزانی در قدرت گره خورده بود. زیرا برگزاری 
رفراندوم باعث می شود حضور او در قدرت تثبیت شود و او به 
 راحتی با موج ایجاد شده رقیبان  و منتقدان خود را پشت سر

 بگذارد.
از دالیلی که منتقدان بارزانی برای برگزاری همه پرسی داشتند، 
زمان نامناسب آن بود. کشورهای غربی از جمله آمریکا این نکته 

را یادآوری کرده اند که برگزاری همه پرسی در شرایط حاضر به 
نفع عراق نیست و روند ایجاد ثبات را مختل خواهد کرد. داعش 
به تازگی از کشور اخراج شده است و این روند می تواند فضای پر 
التهاب گذشته را دوباره برگرداند، اما بارزانی روی همین نکته 
اصرار زیادی داشت که زمان کنونی دقیقا بهترین زمان برگزاری 
این همه پرسی است. در حقیقت او فکر می کرد تا تنور داغ است 
باید نان را چسباند و اگر فضای نیم بند کنونی جای خود را به 
حالتی از اقتدار دولت مرکزی بدهد، در آن شــرایط به سختی 
به مطالبات کردی که پیگیری روند اســتقالل است، می توان 

دسترسی پیدا کرد. 
بارزانی در جمع هواداران خود گفته بود ما مذاکره می کنیم، اما 
پس از برگزاری همه پرسی. در حقیقت بارزانی تالش کرد ابتدا 
روند رفراندوم را به سرانجام برساند و پس از آن از موضع باال در 
مورد مطالبات دیگر از جمله نفت و شــهرهای مورد مناقشه و 

مرزهای مشخص گفت و گو کند.
نگاه متفاوت اربیل بغداد به این موضوع باعث شــد مذاکره ای 
جدی در این باره شکل نگیرد. در حالی که بغداد با کلیت همه 
پرســی مخالف بود و آن را غیر قانونی اعالم کرده بود اما اقلیم 
راهی غیر از همه پرسی را پیش پای خود نمی دید؛ همچنین 
بغداد حتی با تعویق همه پرسی هم مخالف بود و مبنای دیگری 
برای مذاکره نداشت. این در حالی بود که بارزانی پیشنهاد جدید 
را با پیش فرض زمان دقیق برای آینده و جدول زمانی مشخص 
قبول می کرد.رییس اقلیم کردستان عراق فشارهای بین المللی 
برای لغو همه پرسی استقالل کردستان عراق را رد کرد و گفت، 

کردها آماده پرداختن هر بهایی مقابل آزادی هستند.
ترکیه و ایران تالش بسیاری کردند تا بارزانی را از تصمیم خود 
منصرف کنند. دو کشور در یک روز مانده به موعد همه پرسی 
اقلیم کردســتان مرزهای هوایی خود را با اقلیم کردســتان 

مسدود کردند.
ســخنگوی شــورای عالی امنیت ملی ایران اعــالم کرد: به 
درخواست دولت مرکزی عراق، کلیه پروازهای ایران به مقصد 
فرودگاه های سلیمانیه، اربیل و همچنین پروازهای عبوری از 

فضای کشورمان از مبدأ  اقلیم کردستان متوقف شد.
بن علی یلدریم، نخست وزیر ترکیه نیز پیش از این گفته بود: ما به 
همراه ایران و دولت مرکزی عراق به منظور مقابله با همه پرسی 
شمال عراق اقداماتی اتخاذ خواهیم کرد  که اقدامات ما شامل 
اقدامات سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و امنیتی خواهد بود و بر 
اساس تحوالتی که قرار است روی زمین ایجاد شود این اقدامات 

اتخاذ خواهد شد.
رؤسای جمهوری اســالمی ایران و ترکیه نیز یک شب قبل از 
برگزاری همه پرسی، در تماســی تلفنی، ضمن رایزنی درباره 
مهم ترین مســائل دوجانبــه و منطقــه ای و از جمله موضوع 
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، تاکید کردند که تمامیت 
ارضی و وحدت ملی عراق به هیچ وجه نباید مورد خدشه قرار 

گیرد.
روز گذشته همه نگاه ها به کردستان عراق دوخته شد. چشم انداز 
فضای ملتهب فردا به شکل دقیق روشن نیست. بغداد بعد از بازی 

داعش، بازی جدیدی را پیش روی خود دارد.

آخرين تماس ها برقرا شد. تهران-آنکار، تهران- بغداد...روحانی، اردوغان و العبادی آخرين گفت و گو های خود را 
شامگاه موعد همه پرسی اقلیم انجام دادند و آخرين هماهنگی ها و مواضع را با يکديگر در میان گذاشتند. تمامیت 
ارضی عراق، موضوعی بود که تاکید بسیاری بر آن شد. در حال حاضر همه پرسی اقلیم کردستان که روز گذشته 
برگزارشد، به تیتر يک اغلب رسانه های منطقه تبديل شده و  همه نگاه ها به اين منطقه دوخته شده است؛ کردستان 

عراق. 

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با جروزالم پست از لزوم اقدام 
اسرائیل علیه هسته ای شدن ایران و برگزاری نشست کابینه امنیتی پس از 
انتشار تصاویر آزمایش موشک »خرمشهر« صحبت کرد.»نفتالی بنت« وزیر 
آموزش رژیم صهیونیستی تهدید کرد که در صورت عدم موفقیت جامعه 
بین المللی در متوقف کردن روند هسته ای شدن ایران، اسرائیل باید خودش 
اقدام کند. نفتالی طی مصاحبه با روزنامه »جروزالم پست« از برگزاری نشست 
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، یک روز پس از انتشار تصاویر آزمایش 
موشک بالستیک »خرمشهر« در ایران، خبر داد. وی گفت: در این نشست 
به ریاست »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر برگزار شد. این وزیر صهیونیست 
افزود: »ابتدا ما باید آمریکا را هرچه سریع تر به اعمال تحریم های فلج کننده 
در سطح باالتر مجاب کنیم. ایران باید مجبور شود بین راه هسته ای و اقتصاد 
پویا یکی را انتخاب کند. از زمان توافق هسته ای، چنین دوراهی پیش روی 

آنها گذاشته نشده است.«

نشست کابینه امنیتی 
اسرائیل پس از آزمایش 

موشکی ایران

محمود احمدی نژاد طی نامه ای انتقادی خطاب به رییس قوه قضائیه به 
نحوه رسیدگی به پرونده های رحیمی و بقایی اعتراض کرد. احمدی نژاد 
در نامه خود به آیت ا... آملی الریجانی مدعی شــد که علی الریجانی قصد 
کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارد. در این نامه با 
اشاره به برخی انتقادات از دستگاه قضائی خطاب به آملی الریجانی آمده 
است: یکی از آشکارترین این موارد  نحوه برخورد دستگاه قضا با آقای رحیمی 
معاون اول محترم دولت دهم بود. ابتــدا و بدون هیچ مقدمه ای جنابعالی 
در رسانه ها حکم محکومیت ایشان را صادر کردید و سپس زیر مجموعه 
حضرتعالی رسیدگی را آغاز کردند و البته نتیجه از قبل معلوم بود.شنیده 
می شود که اخوی حضرتعالی ، جناب آقای علی الریجانی رییس مجلس قصد 
کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارند و مهم ترین مانع 
در این راه را بنده تلقی می کنند. به نظر شما چرا ما باید قربانی اهداف سیاسی 

شویم. نقش جنابعالی و قوه تحت امر شما در این ماجرا چیست؟

کنایه احمدی نژاد 
به الریجانی درباره 

الریجانی 

ويژه

کافه سیاست

رهبر انقالب، درگذشت 
حجت االسالم غروی را تسلیت گفتند

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم جلیل القدر 
حجت االسالم والمسلمین غروی را تسلیت گفتند.

به گزارش ایسنا؛ متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی

درگذشت عالم جلیل القدر مرحوم حجه االسالم والمسلمین آقای 
حاج سیدمحمدرضا غروی رضوان ا... علیه را به بازماندگان معظم 
و مکرم ایشــان به خصوص آیت ا... آقای خرازی و حجه االســالم 
والمسلمین آقای حاج سیدمحمد غروی، تسلیت عرض می کنم و 
علو درجات آن بزرگوار را که در طول عمر با برکت خود منشأ آثار 

خیر بوده اند، از خداوند متعال مسألت می نمایم.
والسالم علیکم و رحمه ا...

سید علی خامنه ای
3/ مهر/۱3۹6

گفت وگوی تلفنی روحانی و پوتین
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در صفحه شخصی 
خود  از تماس تلفنی رییس جمهور کشــورمان با والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه خبر داد. ابوطالبی نوشت: بررسی اوضاع منطقه 
به ویژه تحوالت جاری عراق و سوریه، تاکید طرفین بر ضرورت مقابله 
بی وقفه با تروریسم، تاکید بر وحدت عراق و ثبات و امنیت منطقه و 
تشکیل قریب الوقوع اجالس سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان در 
تهران از محورهای این گفت وگو بوده است.وی همچین گفته: در این 
گفت وگوی تلفنی رییس جمهور روسیه سخنرانی روحانی در مجمع 
عمومی را بسیار دقیق با جمالتی کامال سنجیده خواند و موفقیت ایران 

در حضور و انجام تعامالت وسیع را تبریک گفت.

سفر قریب الوقوع اردوغان به ایران
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور و خلوصی آکار، رییس ســتاد 
مشترک نیروهای مسلح ترکیه برای رایزنی درباره واکنش به  همه 
پرســی اقلیم کردســتان عراق به زودی به ایران سفر می کنند.  به 
گزارش »انتخاب«؛ این ســفر در حالی انجام می شــود که اقلیم 
کردستان عراق، با وجود مخالفت بین المللی، برگزاری همه  پرسی 
استقالل را آغاز کرد. خبر سفر اردوغان و خلوصی آکار به ایران، اولین 
بار یک هفته پیش توسط رســانه های ترکیه ای منتشر شد. بر این 
اساس  قرار بود این دو مقام ارشد ترکیه ای، »در سفرهای جداگانه« 
به تهران بیایند.  اردوغان گفته بود: قرار است 4 اکتبر برای شرکت 
در یک نشست استراتژیک دو جانبه به تهران سفر کنم و در آن سفر 
در مورد مسائل مربوط به عملیات احتمالی مشترک علیه گروهک 
)پ . ک . ک ( با مسئوالن ایرانی گفت وگو خواهم کرد.رییس جمهور 
ترکیه اضافه کرد: خلوصی آکار، رییس ستاد نیروهای مسلح ترکیه 
قبل از من، به تهران می رود  و با همتایان خود گفت وگو خواهد کرد.

کاخ سفید: 

تهران، حامی تروریسم است!
کاخ سفید در بیانیه ای ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم 
و عدم همکاری با واشنگتن در زمینه های امنیتی، ورود اتباع ایران 
به خاک آمریکا را ممنوع کرده اســت.در بیانیه کاخ ســفید آمده 
است: »حکومت ایران، طبق قاعده از همکاری با دولت آمریکا برای 
شناسایی مخاطرات امنیتی خودداری کرده و سرچشمه تهدیدهای 
تروریســتی مهمی بوده و از حامیان دولتی تروریسم است. ایران از 
پذیرفتن اتباع خود که مشــمول خروج از ایاالت متحده شده اند، 
خودداری می کند.« این بیانیه می افزاید: »بر همین اســاس، ورود 
اتباع ایرانی به خاک ایاالت متحده آمریکا در قالب مهاجر یا غیرمهاجر 
تعلیق می شود، مگر برای آن دسته از اتباع ایرانی که دارای روادیدهای 
معتبر دانشجویی )F و M( و ویزای برنامه تبادل )جی( هستند که 
روادید آنها تعلیق نمی شــود، اگرچه ورود این افراد هم مشروط به 

فرآیندهای غربالگری و گزینش شدید خواهد بود.«

حضور پرقدرت جنگنده های ارتش 
در مرزهای غربی کشور

هواپیماهای شکاری- بمب افکن نیروی هوایی ارتش با اجرای عملیات 
های هوایی متعدد، حضور پرقدرت خود را در آسمان مرزهای غربی 
و شمال غربی کشور به نمایش گذاشتند.هواپیماهای نیروی هوایی 
ارتش با پشتیبانی از یگان های عمل کننده و واکنش سریع نیروی 
زمینی ارتش و سپاه پاسداران انقالب اســالمی به اجرای عملیات 
شناسایی و مانورهای پروازی پرداختند. رزمایش بزرگ حیدر کرار 
ارتش همزمان با رزمایش محرم سپاه پاسداران، با حضور تیپ های 
نیرومخصوص واکنش سریع نیروی زمینی، هوانیروز و نیروی هوایی 
ارتش با هدف ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی نیروهای عمل کننده 

برگزار شده است.

درمیان هجمه مخالفت ها، همه پرسی در اقلیم کردستان عراق برگزارشد؛

بحران  بارزانی ها 
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کافه اقتصاد

سنِگ پای ایرانی در هشت کشور جهان
آمار گمرک جمهوری اســامی ایران، از صادرات ۳۴ هزار و ۵۷۹ کیلوگرم سنگ 
پا به جمهوری آذربایجان، عراق، کویت، ازبکســتان، استرالیا، ترکمنستان، هلند و 

افغانستان در پنج ماهه امسال حکایت دارد.

همزمان با آغاز سال آبی جدید اعالم شد؛

کاهش ۶ درصدی حجم مخزن 
سدها

همزمان با شــروع ســال آبی جدید و در ابتدای مهرماه، 
سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶درصد 
آب کمتری در مخزن خود ذخیره دارند؛ همچنین ذخیره 
سد زاینده رود ۲۰۰ میلیون مترمکعب اعام شد. براساس 
ارزیابی صورت گرفته، حجم مخزن ســدهای کشور در 
شــهریور ماه جاری ۲۳.۵۳ میلیارد مترمکعب، ورودی 
به ســدها ۳۸.۳۹ میلیارد مترمکعب و خروجی ۳۹.۵۵ 
میلیارد مترمکعب بوده و حدود ۴۷درصد مخازن سدها 
نیز پر هستند. بررسی این اعداد و ارقام، حاکی از کاهش 
۱۴درصدی ورود روان آب ها به ســدهای کشــور بوده و 
عمده کاهش مخزن سدها نیز مربوط به استان خوزستان و 
سدهای حوزه کارون بزرگ است.هم اکنون سد دوستی با 
حجم ۳۳۸ میلیون مترمکعب، سدهای درودزن و ماصدرا 
با ۴۱۰ میلیــون مترمکعب، کمال صالــح با ۸۳میلیون 
مترمکعب، استقال با ۸۵میلیون مترمکعب، زاینده رود 
با ۲۰۰ میلیون و شیرین دره با ۴۱ میلیون مترمکعب در 
وضعیت مشابه سال گذشته یا شرایطی به مراتب بهتر از 

سال آبی گذشته را تجربه می کنند.

تولید فرش دستباف در اصفهان 
۳۰ تا ۴۰ کاهش یافت

رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
گفت: به دلیل رکــود و بی رونقی حاکم بر بازار، امســال 
شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید فرش دستباف در 
اصفهان بوده ایم. سعید عصاچی درباره وضعیت تولید فرش 
دستباف در اصفهان اظهار داشت: به دلیل رکودی که در 
بازار وجود دارد و بازار هم چندان رونقی نداشته، در ۶ ماهه 
نخست امسال تولید فرش دستباف ۳۰ الی ۴۰ درصد کم 
شده است. وی درباره اینکه بیمه بافندگان فرش دستباف از 
چه زمانی دوباره آغاز می شود افزود: از ۱۷ مهر ۹۳ بیمه در 
اصفهان انجام نشده و بیمه جدیدی صورت نگرفته و بسیار 
هم ریزش داشته ایم، ۴۰ درصد از کسانی که در گذشته 

بیمه بودند دیگر بیمه ندارند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان 
خاطرنشــان کرد: برخی از بافندگان که در گذشته بیمه 
بودند به دلیل تاخیر در پرداخت، بیمه آنها از سوی تامین 
اجتماعی باطل شده یا برخی دیگر نیز به دلیل اینکه دار 
قالی خود را جمع کرده بوده یا مدتی فعالیت نداشته اند، با 

قطعی بیمه خود مواجه شده اند.

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: صادرات کاال از اصفهان در ۶ ماه امسال در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۲۱ درصد و از حیث ارزش 
۱۷ درصد افزایش داشته است.اسداله احمدی ونهری اظهار داشت: در 
راســتای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی و استفاده از سامانه 
پنجره فرا مرزی، شــاهد افزایش ۶۵ درصدی درآمد گمرکات اســتان 
اصفهان هســتیم. وی درخصوص مهم ترین کاالهای وارداتی گمرک 
اصفهان طی ۶ ماهه ۱۳۹۶ گفت: ماشــین آالت مکانیکی با ۲۸درصد، 
ماشــین آالت برقی با ۱۵درصد، اجزا و قطعات منفصله ماشــین آالت 
با ۱۲درصد و کاغــذ و مقوا با ۳درصد مهم ترین کاالهــا بوده اند. ازبین 
عمده ترین کشــورهای صادرکننــده، چین ۲۲ درصــد، کره جنوبی 
۱۵درصد، ایتالیا ۱۱ درصد و آلمان ۱۰ درصــد از کل واردات به مقصد 

گمرک اصفهان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

رشد ۱۷ درصدی صادرات 
کاال از استان اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
11،980،000 ریال)طرح جدید(

6،360،000 ریالنیم سکه

3,550,000 ریالربع سکه

۲,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲10،350 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

دبیر کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس مهندسی ملی برق ایران گفت: مراکز 
تولیدی هنوز از سیستم های  قدیمی و  فرســوده در تجهیزات و ابزار خود 
استفاده می کنند و  این باعث مصرف زیاد برق در این مراکز شده که با بازسازی 
این دستگاه ها می توانیم رشد بسیار زیادی در مصرف بهینه برق داشته باشیم.

محمد رضا یوسفی  اظهار کرد: صنایع هنوز اعتماد کافی به دانشگاه ها ندارند 
و پروژه های خود را به آنها واگــذار نمی کنند. همچنین وضعیت اقتصادی 
نامطلوب برخی از کارخانه ها باعث شــده است تا به بخش پژوهش اهمیت 

ندهند و ارتباط صنایع با دانشگاه ها بسیار ضعیف باقی بماند.
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس مهندسی برق ایران به میزبانی دانشگاه آزاد 
نجف آباد، اظهار کرد: این نشست تخصصی در اسفندماه  سال جاری، چهارمین 
دوره خود را با هدف گسترش دانش فنی و تبادل آخرین دستاوردهای علمی 

و تحقیقاتی برگزار می کند.

دبیر کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس 
مهندسی ملی برق ایران: 

صنایع هنوز به دانشگاه ها 
اعتماد کافی ندارند

 دبیـر انجمـن مرغـداران اصفهـان گفـت:  قیمـت مـرغ در 
محرم و صفر افـت پیدا کـرده و در حـال حاضـر قیمت مرغ 

زنـده بـه ۴ هـزار و ۲۰۰ تومان رسـیده اسـت.
بهـرام پاکـزاد اظهـار داشـت: قیمـت مـرغ از یـک هفتـه 
گذشـته کاهـش یافتـه اسـت و در محـرم و صفـر شـاهد 

کاهـش قیمـت بیـش از یـک هـزار تومانـی آن بودیـم.
وی با بیـان اینکه مرغ سـبز در اصفهـان نداریـم و مرغ هایی 
کـه در سـطح بـازار وجـود دارد اسـتاندارد هسـتند، ادامـه 
داد: مـرغ سـبز، مرغـی اسـت کـه تـا زمـان کشـتار هیـچ 
آنتی بیوتیکی مصـرف نکرده و مـرغ اسـتاندارد یعنی مرغی 
که بـا فاصله سـه تا هفـت روز از زمـان آنتی بیوتیک کشـته 

شـده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مرغـداران مایـل بـه اسـتفاده از 

آنتی بیوتیـک بـرای جوجـه هـا نیسـتند؛ چراکه بـرای آنها 
هزینه هـای هنگفتـی در بـردارد، گفـت: در حـال حاضـر 
تمـام مرغ هـای سـالم، از دیگـر اسـتان ها بـه اصفهـان وارد 

مـی شـوند.
پاکـزاد بـا اشـاره بـه اینکـه مـرغ سـبز در اصفهـان بـا وزن 
۱۷۰۰گـرم تـا ۲ کیلـو خریـدار زیـادی دارد، گفـت: مـرغ  
هرچـه وزن کمتـری داشـته و زیـر یـک کیلـو و ۵۰۰ تـا 
یـک کیلـو و ۶۰۰ گرم باشـد، قطعـا از گوشـت بـا کیفیت و 

لذیذتـری برخوردار اسـت و مـردم برای ایـن مابـه التفاوت 
بایـد یـک هـزار تومـان بیشـتر بپردازنـد.

وی بـا بیـان اینکه تنهـا ۱۰ درصد مردم به سـمت اسـتفاده 
از مـرغ سـایز کوچک و مـرغ سـبز رفتنـد و هنوز اسـتقبال 
عمومی صـورت نگرفته اسـت، گفـت: در صورتی که شـاهد 
اسـتقبال باال از سـوی مردم بـرای خرید مرغ سـایز کوچک 
و سـبز باشـیم، مرغـداران هـم مجبـور بـه تولیـد ایـن نوع 

مرغ هـا خواهند شـد.

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان خبر داد:

افت قیمت مرغ در محرم و صفر

زمینــه اختافات کارگــری و کارفرمایی زاینده رود  برابــر آمارها، از هــر ۱۰ پرونده ای که در 
تشکیل می شود، دست کم چهار مورد مربوط به قراردادهای 
سفید امضایی است که در سایه نبود تبصره یک ماده ۷ قانون 
کار، شــرایط فعالیت را برای کارگران به شدت سخت کرده 
بود؛ تبصره ای کــه بعد از ۲۷ ســال تاخیر در دســتورکار 

دولتمردان قرار گرفته است. 
به گفته کارشناســان، از آنجا که قانون کار یک طرفه نوشته 
شده اســت، امکان تبدیل قراردادها از موقت به دائم وجود 
ندارد؛ زیرا در این شــرایط اگر قراردادهــای دائمی صادر 
شــود، تولید داخلی آســیب خواهد دید. امــا در این بین 
جامعه کارگری بی صبرانه منتظــر تحقق وعده دولت برای 
بازگرداندن اصاحیه قانون کار از مجلس بوده و امیدوار است 
که ساماندهی قراردادهای کار در دولت  جدید عملیاتی شود.

حال اینکه جامعه کارفرمایی نظری متفاوت داشته و معتقد 
است که تنها با بهبود فضای کسب و کار می توان امنیت شغلی 
را در ایران باال برد. مرتبط دانستن امنیت شغلی کارگران با 
کارفرمایان کار اشتباهی است. مادامی که فضای کسب و کار 
در کشور ما با چنین چالش هایی مواجه است، نمی توان انتظار 

داشت که منافع اقتصادی کارگران تامین شود.
این در حالی است که دولت از سامانه ثبت قراردادهای کار، به 
منظور توسعه روزافزون دولت الکترونیک و مزایای گسترده 
آن )همچون اثربخشی، کیفیت و انسجام خدمات، مشارکت 
گســترده صاحبان کسب  وکار و شــهروندان در انجام امور 
جاری، دریافت خدمات و سهولت نقاط دسترسی اطاعاتی 
به همراه پوشش مطلوب شبکه توسط وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی( در مرداد ماه سال جاری رو نمایی کرد و استفاده 

از این سامانه در سایر شهرها به مهرماه موکول شد.
اما رییس روابط کار اداره کل تعاون استان اصفهان با رونمایی 
از سامانه ثبت قراردادهای کار در مهر ماه می گوید: قرارداد 
سفید از میان خواهد رفت و کارگران باید هنگام ثبت قرارداد 
موقت، به مواردی توجه کنند کــه باید در متن قرارداد ذکر 
شود. محســن احمدی در رابطه با آمار قراردادهای سفید و 
موقت، اظهار می کند: این قراردادها جایی ثبت نمی شوند که 
آمار دقیقی از آن در دست باشد، اما از ۳۰ هزار شکایتی که 
در سال گذشته ثبت شده، نزدیک به ۹۰درصد آنها به دلیل 

قراردادهای موقت رخ داده است.
وی با بیان اینکه در میان شــکایات، قرارداد سفید امضا نیز 

قرار داشته اســت می افزاید: اما قرارداد موقت قانونی است 
و کارفرما طبق قانون، مجاز به بستن این نوع قرارداد است؛ 
در صورتی که قرارداد سفید جرم است و اگر شکایتی در این 
زمینه داشته باشــیم، قرارداد برای اطمینان از صحت امضا 
به کارشناسان دادگســتری ارجاع خواهد شــد و چنانچه 
کارشناسان دادگستری صحت امضا را تایید کنند اداره تعاون 
آن قرارداد را دائم تلقی می کند و قرارداد قبلی باطل می شود.

احمدی با بیان اینکه کارگر از ســر ناچــاری قراردادهای 
مشــکل دار را امضا می کند، ادامه می دهــد: قراردادهای 
موقت با اینکه قانونی هســتند، اما به دلیــل موقت بودن و 
امنیت شغلی پایین و ترس از اینکه کارفرما قرارداد را تمدید 
نکند رضایت کامل کارگر را تامین نمی کند و کارگر به دلیل 
نبود شــغل ترجیح می دهد حتی قراردادهای مشکل دار را 

امضا کند.
وی در رابطه با ســامانه ثبت قراردادهای کار که در مهر ماه 
رونمایی خواهد شــد، می گوید: با رونمایی از این ســامانه 
قراردادهای ســفید قابل کنترل و حذف شده و مانع از ثبت 

قراردادهای سفید خواهند شد.
 در حال حاضر نیز در صورتی که برای اداره کار ثابت شود که 
قرارداد سفید بسته شده است، کارگر پیگیری قضائی خواهد 
کرد و مجازات کیفری از سوی دستگاه قضائی برای کارفرما 

در نظر گرفته خواهد شد.
رییس روابط کار اداره کل تعاون اســتان اصفهان با اشــاره 
به نکاتــی که کارگر در هنگام بســتن قــرارداد موقت باید 

به آن توجه کنــد تا مورد 
سوء اســتفاده قرار نگیرد، 
خاطرنشــان مــی کنــد: 
حداقل حقــوق وزارت کار 
۹۳۰هزار تومان اســت که 
مزایا نیز باید در قرارداد آن 
ذکر شده باشد. یک نسخه 
از قــرارداد نیــز باید حتما 
در اختیار کارگر قرار گیرد 
کــه در این صــورت خطر 
قرارداد ســفیدامضا نیز از 
بین خواهد رفت و مهم ترین 
نکته هنگام امضای قرارداد 
موقت، ذکر مــدت و تاریخ 
شروع و اتمام قرارداد است.

باید منتظــر ماند و دید که 
با وجــود تمــام تمهیدات 
اندیشــیده شــده بــرای 
ســهولت عملکرد و کاهش 
تنش کارگر و کارفرما توسط 

این سامانه، تا چه میزان عملکرد موفقی خواهد داشت.

دیدگاه
رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان:

اقتصاد، هنوز اولویت اول کشور 
محسوب نمی شود

رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: هنوز اقتصاد، اولویت اول کشور محسوب نمی شود و همواره 

در رده های دوم و سوم پس از سیاست قرار دارد.
 مصطفی رناســی با اشــاره به اینکه موضوع اقتصاد در کشور در 
رده های دوم و ســوم قرار دارد، اظهار داشــت: چنانچه اقتصاد در 
اولویت قرار گیرد مسائل و مشکات این بخش با سرعت بیشتری 

ازسوی سازمان ها و نهادهای مرتبط برطرف می شود.
وی آغاز فعالیت های شرکت توتال فرانسه در میدان های نفتی ایران 
و همچنین اجرایی شدن فاز توسعه فرودگاه اصفهان و مشهد توسط 
شرکت وینسی فرانسه را دو گام  ارزشمند برای توسعه اقتصاد کشور 
برشمرد و بیان داشت: رشد اقتصادی ایران به آرامی افزایش می یابد 
و چنانچه همه بخش ها اولویت اول خود را اقتصاد قرار دهند، رشد 

اقتصادی سرعت بیشتری به خود می گیرد.
رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان 
همچنین به راه اندازی مرکز آموزش اتاق بازرگانی اصفهان اشاره 
کرد و گفت: آموزش مهارت های شغلی براساس نیاز اعضای اتاق، 

ازجمله مهم ترین اهداف راه اندازی این مرکز است.
رناسی خواســتار همکاری نزدیک تر دانشگاه و واحدهای صنعتی 
در انجام پروژه های مشــترک تحقیقاتی شد و گفت: ارائه موضوع 
پایان نامه از سوی واحدهای صنعتی به دانشجویان دانشگاه و انجام 
تحقیق براساس مسائل واحدهای صنعتی، می تواند رابطه صنعت 

و دانشگاه را محکم تر سازد.

بازار

قیمت انواع موس )موشواره(

ماوس بی سيم 
Genious مدل 

 Micro Traveler

 900.000
ریال

نقش برجسته مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیرساخت های شهری
سرشــماری جمعیت ســال ۱۳۹۵ حکایت از آن دارد 
که نسبت جمعیت شهرنشــینان در ایران به ۷۴ درصد 
رسیده اســت. پیش  بینی می  شــود این روند همچنان 
تداوم یابد و پیوسته بر جمعیت شهرنشینان کشور افزوده 
شود. هرچند نسبت جمعیت شهرنشــین در ایران ۲۰ 
درصد بیشتر از متوســط جهانی است، اما رشد جمعیت 
شهرنشــین فقط به ایران محدود نیســت و با سرعتی 
پرشتاب همه مرزها را درمی  نوردد. در حال حاضر حدود 
۵۴ درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی می  کنند. 
انتظار می  رود جمعیت شهرنشین جهان تا سال ۲۰۵۴ با 
یک و نیم برابر رشد به ۶میلیارد نفر افزایش یابد که این 
رقم معادل دو سوم جمعیت جهان در آن زمان خواهد بود.

از طرف دیگر اقتصادهای جهان امروز به شدت شهر محور 
است به گونه  ای که بر اساس اعام بانک جهانی، هم اکنون 
به طور متوسط بیش از ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
کشورها در شهرها تولید می  شود. بدیهی است که رشد 
پرشتاب محیط  های شــهری، چالش  های فراوانی را با 
خود به همراه خواهد داشت. افزایش تقاضا برای مسکن، 
سیستم  های حمل و نقل، فضاهای تفریحی، محیط  های 
اداری و شغلی و ســایر زیرساخت  ها و خدمات شهری، 

ازجمله این چالش  هاست که شهرهای جهان مدت هاست 
با آن دست و پنجه نرم می  کنند.

موضوع تامین اعتبــار مالی برای ارائه زیرســاخت  ها و 
خدمــات شــهری، از جمله مهم تریــن ابعــاد مقابله با 
چالش  هایی از این دست است. موسسه جهانی مک کینزی 
پیش  بینی کرده است که توسعه زیرساخت  های شهری 

در کل جهان در سال های بین ۲۰۱۳ 
تا ۲۰۳۰ مســتلزم تامیــن اعتباری 
بالغ بر ۵۷ تریلیــون دالر خواهد بود. 
برطرف کردن این تقاضاها و توســعه 
زیرســاخت  های شــهری، موضوعی 
همیشگی است که هیچ گاه محدود به 
دوره زمانی خاصی نخواهد بود. از این 
نظر، دولت  هایی در این عرصه عملکرد 
موفقیــت  آمیزتری خواهند داشــت 
که بتوانند منابع مشــخص و پایداری 

را برای تامین اعتبار الزم به منظور توســعه زیرســاخت  
های شهری پیش  بینی کنند. در این شرایط، کشورهایی 
در حوزه شهرنشینی و توســعه شهری، عملکرد موفقیت  
آمیزتری خواهند داشــت که منابع درآمدی پایداری را 

برای تامین این اعتبارات و هزینه  هــا پیش  بینی کنند؛ 
چرا که تقاضا برای زیرساخت ها و خدمات شهری، نه تنها 
محدود به دوره زمانی خاصی نخواهد بود، بلکه پیوسته بر 
دامنه آن افزوده خواهد شد. منظور از درآمدهای پایدار نیز 
درآمدهایی است که حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات 
شدید نشود و به موازات افزایش هزینه  ها و مخارج افزایش 
یابد؛ از ایــن رو در همه جهان بخش 
قابل توجهی از هزینه  های الزم برای 
ارائه خدمات شهری، به کمک منابع 

درآمدی پایدار تامین می شود. 
درآمدهای مالیاتــی از جمله منابع 
درآمدی پایداری اســت که به کمک 
آن می تــوان هزینه هــای عمومی 
جامعه را تامین کرد. به همین دلیل 
دولتمردان و قانون گــذاران در همه 
کشورهای جهان نقش پر رنگ و بسیار 
برجســته ای برای درآمدهای مالیاتی در این حوزه قائل 
شده  اند. در ایران نیز چنین تمهیداتی مدنظر قانون گذاران 
قرار گرفته است؛ به طوری که آنها با اختصاص بخش قابل 
توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به 

شهرداری ها، راه را برای تامین منابع پایدار مورد نیاز 
این حوزه هموار کرده اند. درحال حاضر که نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده در ایران ۹درصد اعام شده، حدود ۳ واحد 
درصد به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص یافته است. 
بر اســاس آمارهای اعام  شــده، از ابتدای اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده تــا پایان ســال ۱۳۹۵، بالغ بر 
۱۷۰هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت 
شــده که از این میزان، حدود ۶۰هزار میلیارد تومان در 
قالب عوارض در اختیار شــهرداری  هــا و دهیاری  های 

سراسر کشور قرار گرفته است.
این آمار و ارقام نشــان می دهد که درآمدهای حاصل از 
مالیات بر ارزش افزوده، پیامدهای ســازنده و اثربخشی 
در زمینه توسعه زیرساخت های شهری، توسعه میادین، 
بزرگراه ها و راه ها، توسعه فضاهای سبز و زیباسازی شهر، 
توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده شهر 
تهران و سایر شهرها را به همراه داشته است. تامین چنین 
منبع درآمد پایداری برای این حوزه باعث خواهد شــد 
توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری، به شیوه ای پایدار و 
همیشگی دنبال شود و با بروز مشکاتی از قبیل کسری 
بودجه یا افت درآمدهای نفتی، دچار نوسان و توقف نشود.

کارگران، همچنان منتظر حمایتی از سوی دولت هستند؛

قراردادهای سفید با آینده ای سیاه

ماوس هترون 
HMW120 مدل

 490.000
ریال

ماوس تسکو 
TM 272 مدل

 160.000
ریال

از آنجا که قانون 
کار یک طرفه 

نوشته شده 
است، امکان 

تبدیل قراردادها 
از موقت به دائم 

وجود ندارد؛ زیرا 
در این شرایط اگر 

قراردادهای دائمی 
صادر شود، تولید 

داخلی آسیب 
خواهد دید
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برگزاری کارگاه »اليه چيني در هنرهاي سنتي« 
نخســتين کارگاه  ســطح يک »اليه چيني در هنرهاي ســنتي اصفهان« باحضور اســتاد 
منصور خادم خراســانی، در روزهاي 12،10 ،15،17و19مهرماه از ساعت 15تا18در مرکز 

اصفهان شناسی برگزار مي شود.

بامسئوالن

مسئولگروهامانیادارهکلمیراثفرهنگی:

فعالیت های امانی تپه اشرف 
متوقف شد

مســئول گروه امانــی اداره کل ميراث فرهنگی اســتان اصفهان 
پيرامون پروژه هــای امانی جديد ميراث فرهنگی اظهار داشــت: 
هم اکنــون در حال انجــام فعاليت هــای امانی بر يکی از شــش 
تابلوی نقاشی در ســالن پذيرايی شاه طهماسب در باغ چهلستون 
هستيم؛ همچنين مرمت بندکشی های آجرفرش های کف مسجد 
 امام)ره( در ايوان های شمالی و شــرقی اين مسجد در حال انجام 
است.منصور زيرک افزود: از ديگر پروژه های در دست اقدام سازمان 
ميراث فرهنگی، می توان به مرمت گچ کشــی های اتاق شاه نشين 
خانه شيرمحمدی که در چهارراه تختی واقع شده است، اشاره کرد.

وی اظهارداشت: برای جلوگيری از آســيب به بناهای تاريخی در 
حال مرمت، ابتدا پشــت بام ها را بررســی می کنيم تا راه آب هايی 
که احتمال گرفتگی در آن اســت باز شود تا درصورت بارش باران 
شــديد و به دنبال آن گرفتگی ناودان ها، ساختمان و طرح مرمت 

دچار مشکل نشود.
زيرک افزود: به  طور کلــی اداره ميراث فرهنگی هرســاله از نظر 
بودجه دچار مشکل می شود.وی با اشاره به آنکه فعاليت های امانی 
هم اکنون در تپه اشرف پل شهرستان متوقف شده است، خاطرنشان 
کرد: اکنون به دليل انجام بررسی ها و تحقيقات جديد، فعاليت های 
امانی در آنجا، متوقف و همچنين به دليل ممنوعيت ورود مردم و 

گردشگران، اطراف آن حصارکشی شده است

عکسروز

دریاچه، دیگر نای ایستادن 
ندارد

اين عکس ها خستگی درياچه اروميه را به رخ می کشند؛ 
درياچه ای که روزگاران گذشــته پر آب بود و بی کران و 
صدای خنده اش تا افق های دور کودکان را ياری می کرد. 
درياچه، حاال ديگر نفســی برای جنبش ندارد و از آن، 
تنها نمک مانده اســت و نمک؛ منتظر است باد نمک ها 
را بلند کند و به اين سو و آن سو ببرد. درياچه ديگر نای 

ايستادن ندارد.

از ســال 1980،ســازمان جهانــی  گردشگری سازمان ملل متحد، ساالنه زایندهرود
روز 27 سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن 
می گيرد. اساســنامه اين روز در تاريخ 27 سپتامبر سال 
1970،به تصويب سازمان جهانی گردشگری رسيد که اين 
موضوع، نقطه عطفی در گردشــگری جهانی محسوب 
می شود. هدف از گراميداشت چنين روزی، باال بردن سطح 
آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان 
دادن چگونگی تاثير گردشگری بر ارزش های اجتماعی، 
فرهنگی، سياسی و اقتصادی در سراسر جهان است. از آن 
زمان به بعد موزه های زيادی با موضوع های مختلف در 
شهرهای مختلف ايران تاسيس شد که اصفهان نيز از اين 
قائده مستثنی نيست. در اين گزارش به معرفی چند موزه 
معروف در شــهر تاريخی اصفهــان می پردازيم و به اين 

منظور، از موزه کاخ چهلستون شروع می کنيم.

چهلستون؛معماریباشــکوهعصرصفوی
»چهلستون« نام يکی از بناهای دوره 
صفويه در اصفهان است که از 
نظر معماری يکی از باشکوه 
ترين بناهای آن دوران به 
شــمار مــی رود و  برای 
نخســتين بار در ســال 
1۳۳7 شمسی درهای آن 
به روی عموم گشوده شد. با 
وقــوع انقاب اســامی ايران و 
وقفه ای 10 ساله، پس از بازسازی و مرمت و تجهيز بنا، در 
بهمن ماه سال 1۳۶7 با عنوان »موزه چهلستون« مجددا 

کار خود را آغاز کرد.

موزههنرهايتزئینيایران
مــوزه هنرهاي تزئينــي ايران 
در يکی از عمــارت های 
تاريخی بــه نام »رکيب 
خانــه« قــرار دارد و 
فضايی برابر 2۶00 متر 
مربع برای موزه دائمی 
و حــدود 1200 متــر 
فضاي مفيد نمايشگاهی 
را به خود اختصاص داده است؛ 
مجموعه ای از منسوجات دستباف و رو دوزي شده، انواع 
بافت زري، مخمل،ترمه، مليله دوزي، آثار خطي، ياقوت 
مستعصمي واضح، خط ثلث و آثار ميرعماد و دختر وی، آثار 
مروي سلطان علي مشهري و ميرزا رضاکلهر، مجموعه هاي 

شيشه که از قرن ســوم، پنجم، هشتم و نهم 
هجري به چشم می خورد.

کلیسايوانك؛پیشگامموزهداريدرتاریخایران
ساخت کليساي وانک، به سال 
1۳50 هجری شمسی باز 
می گردد و می توان آن 
را از پيشــگامان موزه 
داري در تاريــخ ايران 
به شمار آورد.اين موزه 
در دو طبقــه احــداث 
شــده و دارای دو تــاالر با 
ويترين های ثابت و سيار است 
و حدود 850 شيء از سده هاي شانزدهم تا بيستم ميادي 
در آن به نمايش گذاشته شــده اند:کتاب ها و نسخه هاي 
خطي،تابلوهاي گچ بري و نقاشــي،آثار فلزي،منسوجات 
)دست بافته ها و رودوزي هاي سنتي(و... . اين موزه تحت نظر 
شهرداری اصفهان فعاليت می کند و آثاری از هنر معاصر 
را در خود جای داده اســت.موزه آموزش و پــرورش، در 
ساختمان منزل مسکوني شادروان عطاءالملک دهش )از 
شــخصيت هاي اجتماعي اواخر دوره قاجار( قرار داشته و 
توسط اداره آموزش و پرورش اداره می شود. اين ساختمان 
پس از پيروزي انقاب اسامي به عنوان مدرسه مورد استفاده 
قرار گرفت و پس از بازسازي در سال  1۳78 کاربری موزه 
پيدا کرد.اين موزه، با هدف ايجاد زمينه هاي مناسب براي 
استفاده از تجارب گذشــتگان، مقايسه وضعيت آموزشي 
گذشته و حال، تجليل از پيشکسوتان و طايه داران نظام 

تعليم و تربيت و حفظ ياد و نام آنها تاسيس شده است.

موزهشهدا
موزه شهدا در ساختمانی دو طبقه  

با وسعت 900 متر مربع قرار 
گرفته و شــامل سه تاالر 
است: تاالر نهضت های 
اســامی جهت آشنايی 
با شــهدای نهضت های 
صد ســال اخير همچون 
ميرزا کوچک خان، ســيد 
حسن مدرس و نواب صفوی، تاالر 
نهضت امام خمينی)ره( جهت آشنايی با سير تاريخ شهادت 
از پانزدهم خــرداد 1۳۴2 تا بهمن 1۳57 و پيشــگامان 
و همراهان نهضت امــا م خمينی )ره(،تــاالر دوران دفاع 
مقدس،تــاالر نمايش جهــت نمايش فيلم هــای کوتاه از 

حماسه آفرينی ها و رشادت های ايثارگران و شهدا.

حمامعلیقلیآقا
حمام عليقلی آقا بخشــی از 

يک مجموعه است که قسمت های 
ديگری همچون بازار، چهارسوق 

و مسجد را نيز شامل می شود. 
بناي حمام 1200 متر مربع 
وســعت دارد و دو قسمت 
حمام بزرگ و حمام کوچک 
را در خود جای داده است. 

هر يک از اين قســمت ها از 
بينه هاي هشت گوش و مربع شکل، 

گرمخانه ها، خلوت و چال حوض تشکيل شده و با تزئيناتی 
از ســه دوره صفوی، قاجار و پهلوی زينت يافته اند. پس از 
اتمام عمليات احيا و مرمت اين بنا در سال 1۳8۳، حمام 
علي قلي آقا، به عنوان يک موزه، پذيرايی از بازديدکنندگان 

را آغاز کرد.

عصارخانه
عصارخانــه همان کارخانه روغن کشــي بــوده و به معنای 
محلی است که روغنگر از بذرهای 
مختلف همچــون کرچک و 
کنجــد روغــن تهيه می 
کرده اســت. عصارخانه 
شــاهی ۳80 متر مربع 
وســعت دارد و اطاعاتی 
از تاريخ ساخت آن در دست 
نيست؛ اما چون بخشی از بازار 
قيصريه اصفهان است تاريخ احداث 
آن را به دوره شاه عباس صفوی نسبت می دهند.گفتنی است 
مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی سازمان ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری، با موافقت رياست اين سازمان و 
به پيشنهاد معاونت گردشگری، بازديد از تمام موزه ها و اماکن 
فرهنگی تاريخی تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگی را در روز 
چهارشنبه5مهر 9۶ برای عموم مردم رايگان اعام کرده است.

بههمتتاالرهنر؛

 بکایی خوانی تا 7مهر
برگزار می شود

بــا همــکاری دفترتخصصــی هنرهــای تجســمی، 
انجمن قلمســتان و تاالر هنر، برنامــه ای تحت عنوان 
»بکايی خوانی« به مناسبت هفته دفاع مقدس در اصفهان 
برگزار می شود.در اين برنامه که محمد رادمهر به عنوان 
گوينده و آيت نادری به عنــوان تصويرگر در آن حضور 
دارند، کتاب »ســر پيچی از پيچ های هزار چم« نوشته 
محمد بکايی با سرپرستی گفتار امير عطرچی در جمع 

مردم خوانش می شود.
اين کتــاب با موضــوع دفاع مقدس، شــامل ســيزده 
داستان کوتاه و بريده ای از يک نوشته  بلند است. برنامه 
»بکايی خوانی« تا 7 مهر ماه هر روز رأس ساعت 17:00 
در مکان های زير اجرا می شود: 9۶/07/0۴ )امروز(، باغ 
غدير، مرکز آفرينش های ادبی قلمســتان؛ 9۶/07/05، 
سی و ســه پل، ابتدای چهارباغ باال؛ 9۶/07/0۶، ميدان 
نقش جهان، روبه روی مسجد شيخ لطف ا...؛ 9۶/07/07، 
کوه صفه، پاتوق شهروندی. عاقه مندان برای شرکت در 
اين برنامه می توانند رأس تاريخ و ساعت های ياد شده به 

مکان های اجرا مراجعه کنند.

درشهر

همزمانبا5مهر،روزگردشگری؛

از موزه ها،  رايگان

 بازديد کنيد

ابالغ وقت رسیدگی
7 شــماره ابالغنامــه: 9610100354203661 شــماره پرونــده:  /82
9509980359501049 شماره بایگانی شعبه: 960621 تاریخ تنظیم: 1396/6/13 
شــاکی ریحانه خلجی فرزند مهدی طرفیت قهرمان رفعت فرزند رحمان به اتهام 
تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( واقع در اصفهان اتوبان 
شهید خرازی حدفاصل آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایی شهید مطهری ارجاع و 
به کالسه 9609980359501049 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/8/9 
و ساعت 10 و نیم به دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. 
 دادگاه کیفری شــعبه 116 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )116 جزایی سابق(. 

شماره م/الف 20565
فقدان سند مالکیت

7/105 شــماره صادره: 1396/42/418306 تاریخ ثبت صادره: 1396/7/1 نظر به 
اینکه نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 3239/2 واقع در 
بخش 5 اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی 139520302024005806 به موجب 
سند انتقال 74405 مورخ 1364/7/22 دفترخانه 71 اصفهان و اقرارنامه شماره 22425 
مورخ 1395/5/20 دفترخانه 250 اصفهان به نام مسعود عابدیان دستجردی تحت 
شماره چاپی برگی 862794 ب 94 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139621702024023958 مورخ 1396/6/13 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره 6182 مورخ 
1396/6/5 به گواهی دفترخانه 255 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. رئیس ثبت منطقه جنوب اصفهان. شماره م/الف 20926
 حصروراثت

7/102 آقای ابراهیم اسدیان دهاقانی دارای شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست 
به کالسه 96/452 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ماشاءاله اسدیان دهاقانی بشناسنامه 36 در تاریخ 96/6/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- اشرف السادات حجازی نسب فرزند سید جواد به ش ش 4971 متولد 1320 صادره 
از دهاقان )همسر متوفی( 2- ابراهیم اسدیان دهاقانی فرزند مصطفی به ش ش48 
متولد 1330 صادره از دهاقان )برادر متوفی( 3- محترم اســدیان فرزند مصطفی به 
ش ش56 متولد 1315 صادره از دهاقان )خواهر متوفی( متوفی وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم شورای حل 

اختالف دهاقان. شماره م/الف 96/196
حصروراثت

6/722 آقای ســیدبابک حســین دینانــی )ذی نفع( دارای شناســنامه شــماره 
1130053660 به شرح دادخواســت به کالســه 511/96 از این شورا درخواست 

گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عفت صادقی دینانی 
بشناسنامه 25 در تاریخ 1381/11/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدکریم حسینی فرزند سیدحسن ش 
ش 13 )همسر( 2- سیدمحمد حسینی فرزند سیدکریم ش ش8 )فرزند( 3- سیدعلی 
حسینی دینانی فرزند ســیدکریم ش ش 2036 )فرزند( 4- فاطمه حسینی دینانی 
فرزند سیدکریم ش ش 2037 )فرزند( 5- مهناز حســینی فرزند سیدکریم ش ش 
24 )فرزند( 6- معصومه حســینی فرزند ســیدکریم ش ش 49 )فرزند( 7- صدیقه 
حسینی فرزند کریم ش ش2252 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. شــعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر. 

شماره م/الف 4985
اجرايیه

شــماره    9610423633200298 اجراییــه: شــماره   6 /733
پرونده:9509984633201176 شماره بایگانی شعبه:951189 بموجب درخواست 
اجراي شــماره دادنامه مربوطه 9609973633200474 محکوم علیهما: 1- علی 
اصغر نجفی 2- نادر هارون رشیدی فرزند محمدعلی هر دو به نشانی مجهول المکان 
محکوم هســتند متضامنًا به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 
1/915/000 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 2/520/000 ریــال حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 95/2 در حق محکوم له: صندوق کارآفرین 
امید صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی به نشانی اصفهان خ 
هشــت بهشــت غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک 26، با وکالت عزت دهقانی 
کدنوئیه فرزند مراد به نشانی: اصفهان خیابان هشــت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی نرسیده به چهارراه ســعدی جنب داروخانه عباسی. محکوم علیهما محکوم 
هستند به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال نیم عشر دولتی. در اجرای تبصره 2 ماده 
306 رعایت گردد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بــه یا هر دو مجازات می شــود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچــه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
 نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5005 شــعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت
7/108 چون خانم نوشــین منتظری فرزند اکبر مالک ششــدانگ آپارتمان پالک 
15190/11489 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تســلیم دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک مزبور در صفحه 275 دفتر 618 بنام آقای اکبر منتظری قهجاورســتانی ذیل 
ثبت 113684 سابقه ثبت و سند مالکیت داشته و سند صادر و تسلیم گردیده است و 
بموجب سند انتقال شماره 70170 مورخه 75/01/25 دفترخانه 19 اصفهان به خانم 
نوشین منتظری انتقال قطعی یافته است و ششدانگ پالک بموجب سند رهنی شماره 
144353 مورخه 86/02/12 دفترخانه 15 اصفهان در رهــن بانک ملی قرار دارد و 
اعالم نموده که سند بعلت جابجائی مفقود شده است و درخواست صدور سند المثنی 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 20940 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان  
حصر وراثت

7/736 ابراهیم پیمانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 243 به شرح دادخواست به 
کالسه  547/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاطمه صغرا پریشــانی فروشانی به شناســنامه 1698 در تاریخ 
1390/12/25 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- ابراهیم پیمانی فروشانی فرزند محمدرضا ش.ش 243 )فرزند( 
2- عبدا... پیمانی فروشــانی فرزند محمدرضا ش.ش 247 )فرزند( والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5022 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

7/98  عصمت افتادگان خوزانی دارای شناسنامه شماره 729 به شرح دادخواست به 
کالسه  545/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فتح اله افتادگان خوزانی به شناســنامه 72 در تاریخ 1396/1/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- عزت نوروزی خوزانی فرزند ابوالقاسم ش.ش 235 )همسر( 2- ابوذرافتادگان 
خوزانی فرزند فتح اله ش.ش 3030 )فرزند( 3- رضا افتادگان خوزانی فرزند فتح اله 
ش.ش 1- 012844- 113 )فرزنــد( 4- عصمت افتــادگان خوزانی فرزند فتح اله 
ش.ش 729 )فرزند( 5- زهرا افتادگان خوزانی فرزند فتح اله ش.ش 19309 )فرزند( 
6- فرزانه افتادگان خوزانی فرزند فتح اله ش.ش 8685 )فرزند( 7- فرشته افتادگان 
خوزانی فرزند فتح اله ش.ش 1506 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5049 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
حصر وراثت

7/100 حســین نوروزی خوزانی دارای شناسنامه شــماره 93 به شرح دادخواست 
به کالســه  530/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شــادروان بیگم احمدی خوزانــی به شناســنامه 8649 در تاریخ 
1394/9/8 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- مصطفی نوروزی خوزانی فرزند حســن ش.ش 36 )فرزند( 
2- حسین نوروزی خوزانی فرزند حســن ش.ش 93 )فرزند( 3- معصومه نوروزی 
خوزانی فرزند حســن ش.ش 10559 )فرزند( 4- طلعت نــوروزی خوزانی فرزند 
حســن ش.ش 11285 )فرزند( 5- محترم نوروزی خوزانی فرزند حســن ش.ش 
341 )فرزند( والغیر اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شد. م الف: 5052 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان

 خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
احضار متهم

7 شــماره ابالغنامــه: 9610100367500674 شــماره پرونــده:  /79
9609980362800713 شماره بایگانی شعبه: 961021 تاریخ تنظیم: 1396/6/26 
به موجب پرونده کالســه بایگانی 961021 ش 4 دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
مربوط به اتهام آقــای محمدرضا ملکوتی خواه فرزنــد محمدتقی مجهول المکان 
که متهم به اشــتغال به امور پزشکی بدون اخذ مجوز اســت و ضمنا وقت رسیدگی 
نامبرده تاریخ 1396/8/6 ســاعت 10 صبح می باشــد بدینوســیله در اجرای ماده 
344 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب بــه نامبرده ابالغ می گــردد تا در موعد 
مقرر جهت دفاع در این مرجع حاضر شــود در غیراینصورت )عــدم حضور( دادگاه 
مطابق مقــررات اقدام خواهد نمود. رئیس شــعبه چهارم دادگاه انقالب اســالمی 
اصفهان - ابوالفضل منصوری. به نشــانی: اصفهان - خ چهارباغ باال - خ شــهید 
 نیکبخت - ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان - طبقه 1 اتاق شماره 148

شماره م/الف 20672
ابالغ وقت رسیدگی

7/84 شــماره 960035-96/6/26 در خصوص پرونده کالسه 960035 خواهان: 
1- محبوبه خدادادی 2- مرجان خدادادی دادخواســت مبنی بر مطالبه به طرفیت 
مهدی امینی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز مورخه 96/8/10 ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
کنار گذر اتوبان خرازی مابین خ آتشگاه و میرزا طاهر ساختمان مطهری مجتمع شماره 
سه شورای حل اختالف اصفهان شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان. شماره 

م/الف 20587
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغنامــه: 9610100354203668 شــماره پرونــده:  /83
9609980360200151 شماره بایگانی شعبه: 960626 تاریخ تنظیم: 1396/6/14 
شاکی جلیل همت یار طرفیت سیدمهدی ابطحی به اتهام کالهبرداری تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 116 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی ســابق( واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازی 
حدفاصل آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایی شــهید مطهری ارجاع و به کالسه 
9609980360200151 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/8/10 و ساعت 
9 به دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. منشی دادگاه 
کیفری شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق(. شماره م/

الف 20568

دو بازیگر ایرانی درگذر زمان
.پژمان بازغی و مياد حسين پور در گذر زمان. سمت چپی در فيلم 
»ناهيد« است و سمت راســتی در فيلم جديد عزيزان که نامش را 

نميدانم.

اینستاگردی
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ویژه 

جمشید قاجار دانشمند ایرانی و استاد جراحی مغز و مدیر مرکز صدمات مغزی 
دانشکده پزشکی استنفورد، با اســتفاده از فناوری واقعیت مجازی، دستگاهی 

ساخته که ترومای ناشی از ضربه مغز را ردیابی می کند.
 قاجار بــا همــکاری شــرکت Sync Think در کالیفرنیا فنــاوری موبایل 
EYE-SYNC ردیابی حرکت چشم افراد را ساخته تا  ترومای مغزی را تشخیص 
دهد.  EYE-SYNC حرکات چشم  فرد را رصد کرده و نشانه های غیرمعمول را 
طی ۶۰ ثانیه گزارش می دهد. این فناوری شامل یک عینک واقعیت مجازی بی 
سیم مجهز به دستگاه ردیاب حرکت چشم است. شیوه کار نیز به این گونه است 
که کاربر در صفحه نمایش هدست واقعیت مجازی یک نقطه قرمز ریز می بیند 
که دایره وار حرکت می کند.هنگام جراحت مغزی، چشمان کاربر نمی تواند به 
طور دقیق با حرکات نقطه متحرک هماهنگ شود. در نتیجه حرکات چشم دچار 
اختالل می شوند. دستگاه با تشخیص سریع ترومای مغزی و گزارش آن در یک 
دقیقه از تشدید عوارض آن جلوگیری می کند. سازمان غذا و داروی آمریکا این 
فناوری را سال گذشته تایید کرده است. اکنون نیز ۱۲ مدرسه آموزش فوتبال 

آمریکایی و بیمارستان در سراسر آمریکا به آن مجهز شده است.

دانشمند ایرانی، دستگاه تشخیص 
ضربه مغزی با واقعیت مجازی ساخت

 نسخه ارتقا یافته نوکیا 8 
با رم 6 گیگابایتی تایید شد

دیجیاتو: شرکت »HMD Global« اواخر مرداد با رونمایی از »نوکیا 8« نخستین 
پرچمدار خود با برند نوکیا را به بازار معرفی کرد که از چیپست اسنپدراگون 835 
بهره برده و به حافظه داخلی ۶4 گیگابایتی در کنار رم 4گیگابایتی مجهز شده است.

اکنون خبر می رسد که کمپانی مورد بحث، نسخه ارتقا یافته ای از نوکیا 8 را توسعه 
داده که از چیپست مشابهی برخوردار بوده اما با رم ۶ گیگابایتی و حافظه داخلی 

۱۲8 گیگابایتی به بازار عرضه خواهد شد.
موبایل مورد بحث چندی پیش در اســناد FCC رؤیت شده بود اما حاال شرکت 
HMD Global رسما وجود آن را تایید کرده و قصد دارد نوکیا 8 با رم ۶ گیگابایتی 
را از ۲8 مهر ماه و ابتدا در اروپا )آلمان( عرضه کند. البته مدل مورد اشاره از نسخه 
معمولی گران تر بوده و با اضافه شدن 9۰ یورو به مبلغ قبلی، با قیمت ۶۶9 یورو 
به دست مشتریان خواهد رسید. گفتنی اســت نوکیا 8 در کنار موارد مذکور، از 
نمایشگر 5/3اینچی QHD با شیشه گوریال گلس 5 بهره برده و به یک بدنه فلزی 
با مقاومت در مقابل نفوذ آب و غبار )گواهی IP54( و دوربین دوگانه زایس مجهز 

شده است.

به تازگی در دو کشور سنگاپور و ژاپن از ویلچرهای خودکاری استفاده شده 
که می تواند افراد معلول را بدون نیاز به دخالت انسان به مقصد برساند.

سالمندان و افراد دارای ناتوانی های حرکتی، با استفاده از ویلچرهای یادشده 
می توانند به راحتی به مقصد برســند. برای این کار آنها تنها باید یک برنامه 

تلفن همراه را روی گوشی های خود نصب کنند.
طراحی ویلچر مورد استفاده در سنگاپور که اسمارت یا هوشمند نام گرفته، 

از ژانویه سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. 
رایانه روباتیک این ویلچر، از داده های سه رادار برای نقشه خوانی و مسیریابی 
استفاده می کند. سپس الگوریتم مکان یابی ویلچر مذکور، موقعیت آن را روی 
نقشه مشخص می کند. در ادامه کاربر مقصد خود را از طریق برنامه موبایلی 

ویژه ای مشخص می کند تا حرکت به سمت آن آغاز شود.
ویلچر مشــابه ژاپنی ها کــه Whill Model M نــام دارد، از دو رادار برای 
شناســایی و کشــف محیط اطراف و از فناوری حرکت خودکار پاناسونیک 
 بهــره می گیــرد. این ویلچــر نیــز ازطریق یــک برنامــه موبایلی خاص 

عمل می کند.

علم پژوهی

ماهواره جاسوسی آمریکا به فضا رفت
آمریکا ماهواره جاسوسیNROL-۴۲ را از پایگاه نیروی هوایی وندربرگ در ایالت 
کالیفرنیا به فضا فرستاد. ماموریت این  ماهواره ها محرمانه  است و مشخص نیست 

در کدام قسمت مدار زمین قرار می گیرد.

ویلچرهای خودکار مجهز به رادار 
معلوالن را به مقصد می رسانند

رییس مرکز ذخایر زیستی ایران:

 بیش از ۷ هزار نمونه گیاهی
به کشور بازگردانده شد

رییــس مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی ایران 
گفت:تاکنون ۷هــزار و ۲۰۰ نمونه گیاهــی را که به 
هر طریقی از کشور خارج شده، بازگردانده و در مرکز 

ذخایر زیستی و ژنتیکی نگهداری می کنیم.
 دکتــر سیدحســن شــاهزاده فاضلــی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشــت: مرکــز ذخایر ژنتیکی 
 و زیســتی ایــران توانســته بــا راه انــدازی تمامی 
تکنیک ها و بخش ها درقالب اســتانداردترین شرایط 
بین المللــی، بهتریــن موقعیــت را در تمــام  دنیا 
 از نظر نمونه های زیســتی در زیســت بانک داشــته 

باشد.
وی افــزود: این اقدامــات به گونه ای انجام شــده که 
توانســته ایم اعتماد خیلی از دانشــمندان خارجی را 
در دنیا به خود جلب کنیم؛ به نحــوی که نمونه های 
 زیســتی خارجی نیز در این زیســت بانک نگهداری

 می شود.
 رییس مرکز ذخایر زیســتی و ژنتیکی ایــران با بیان 
 اینکــه برخــی نمونه هــا در ایــران وجــود ندارند 
ولی در کشــورهای دیگر نگهداری می شــوند، اظهار 
داشــت: درحال حاضر برخــی نمونه های زیســتی 
که توســط توریســت هــا خــارج شــده و در ایران 
 رویشــگاهی ندارد نیز در زیســت بانــک نگهداری 

می شود.
به گفته فاضلی، به طــور مثال برخــی از نمونه های 
مــا در آمریکاســت ولی به دلیــل اینکــه در تحریم 
هســتیم این نمونه ها را به کشــور باز نمی گردانند؛ 
از ایــن رو آمــار دقیقــی نداریــم که به چــه میزان 
 نمونــه هــای زیســتی مــا در کشــورهای دیگــر 

هستند.
شــاهزاده فاضلی افزود: تاکنون ۷ هزار و ۲۰۰ نمونه 
گیاهی را که از کشــور خارج شــده بــود، بازگردانده 
 و در مرکــز ذخایــر زیســتی و ژنتیکــی نگهداری 

می کنیم.
 رییس مرکز ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایــران با بیان 
 اینکه راه انــدازی کلکســیون برای ذخیره ســازی 
نمونــه های زیســتی هزینه بر اســت، عنــوان کرد: 
تاکنــون خیلــی از ارگان هــا بــرای راه انــدازی 
 کلکســیون هایــی در زیســت بانــک پیش قــدم 

شده اند.

گوشی قدیمی تان را به گوگل 
بفروشید و پیکسل تحویل بگیرید!

رسانه کلیک: تنها دو هفته به ورود تلفن های هوشمند گوگل، مدل 
Pixel 2 و Pixel 2 XL زمان باقی اســت و گوگل سرویس مبادله 

موبایل ارائه می دهد.
گوگل، همراه با عرضه مدل Pixel 2 به بازار، سرویس مبادله موبایل 
گوگل را به مشتریان خود ارائه می دهد و مشتریان این برند محبوب 
می توانند با خرید این مدل ها، موبایل های قدیمی خود را به گوگل 
تحویل دهند و عالوه بر دریافت موبایل جدید، باقی پول خود را به 

صورت شارژ اعتباری دریافت کنند.
گوگل مبادالت خود را با برندهای اپل، سامسونگ، موتوروال و ال جی 
انجام می دهد. مبادله تلفن های همراه، برای برندهای معروف امری 
عادی محسوب می شــود و معموال هر برندی با معرفی جدیدترین 

محصول خود، سرویس مبادله موبایل را ارائه می دهد.
 ،Pixel الزم به ذکر اســت که گوگل تاکنون برای مــدل قدیمی

سرویس مبادله موبایل ارائه نداده است.
گفته می شود مدل Pixel 2، نسبت به مدل Pixel قاب باریک تری 
دارد و مجهــز به اندروید اوریو اســت. جالب اســت بدانید قیمت 
جدیدترین موبایل های گــوگل، مانند همتایــان پرچم دار خود، 
بسیار گران است. Pixel 2 حدودا ۶5۰دالر و Pixel 2 XL حدودا 

85۰دالر قیمت دارد.

عذرخواهی بیل گیتس بابت ترکیب 
Control +Alt +Delete

 بیــل گیتــس اذعــان مــی کنــد کــه ترکیــب کلیدهــای
Control-Alt-Delete یک اشتباه بود و IBM شرکت سازنده 

کیبورد در این موضوع متهم است.
بیل گیتس، بنیانگــذار مایکروســافت در مصاحبــه ای اعتراف 
 کرد که مجبــور کردن کاربران بــرای فشــار دادن کلید ترکیبی 
Control-Alt-Delete برای ورود به یک کامپیوتر اشتباه بوده 

است.
وی در این مصاحبه روزهای نخستین حضور خود در مایکروسافت 
و تصمیم گیری برای کلیدهای  Control-Alt-Delete را مورد 
بحث قرار داد و گفت: »این یک اشــتباه بود«، ما می توانستیم یک 
دکمه داشته باشیم، اما فردی که طراحی صفحه کلید را در شرکت 

IBM بر عهده داشت نمی خواست تنها یک کلید را طراحی کند.
بیل گیتس گفته است دیوید برادلی، مهندسی که در IBM )شرکت 
بین المللی ماشین های تجاری که در حوزه فناوری نیز بسیار فعال 
اســت( کار می کرد، ترکیبی را که در اصل برای راه اندازی مجدد 

کامپیوتر طراحی شده بود اختراع کرد اما من آن را معرفی کردم.
برادلی در مصاحبه ای گفته بود: بیل گیتس از این موضوع ناراحت 
اســت. در حالی که این ترکیب هنوز در وینــدوز 8 وجود دارد، به 
کاربران اجازه می دهد تا یک دستگاه را قفل کرده یا به مدیر وظیفه 
دسترسی داشته باشند. هنوز هم ممکن است عده ای از کاربران از 
الزامات سنتی Control-Alt-Delete استفاده کنند؛ همچنین 
تعدادی از شرکت های فعال در ویندوز XP و ویندوز ۷ نیز هر روز از 

کاربردهای این ترکیب بهره می برند.

اسنودن، یک ردیاب ارسال مخفیانه 
اطالعات از آیفون ساخته است

 دیجیاتو: به تازگــی »ادوارد اســنودن« و »انــدرو بانی هوانگ« 
)Andrew bunnie Huang( هکر، یک وســیله جانبی به نام 
»موتور خودآزما« را برای آیفون ســاخته اند که می تواند ارســال 

مخفیانه اطالعات را توسط آن ردیابی کند.
این وسیله به صورت کد منبع باز توسعه داده شده و می تواند در کاور 
موبایل قرار گیرد و در صورت استفاده از وای-فای، بلوتوث، جی پی 

اس یا سیگنال تلفن همراه، به کاربر اخطار دهد.
به گفته هوانگ و اســنودن، امروزه روزنامه نگاران و فعالین حقوق 
بشر درمعرض خطر هستند. این ابزار امکان مطلع شدن از ارسال یا 
دریافت احتمالی اطالعات توسط موبایل )حتی وقتی که حالت پرواز 
آن روشن باشد( را فراهم می آورد. آنها افزوده اند که بخش عمده ای 
از آسیب پذیری های فعلی دنیای اطالعات، به خاطر دیوایس های 
مدرن است. تا قبل از این هیچ دستگاهی برای شناسایی اتفاقاتی 
که پشــت آیکون ها و نمایشــگر موبایل ها اتفاق می افتد وجود 

نداشته است.
قدم بعدی این دو، توســعه آیفونی اســت که تمام امکانات ارسال 
Si- »آن غیر فعال شــده باشــد. آنها نام آن را »تلفن صامــت« یا 
lent Phone« عنــوان کرده اند. به عقیده اســنودن و هوانگ، با 
دستکاری های کوچک سخت افزار آیفون، به راحتی می توان چنین 
محدودیت هایی را ایجاد کرد. آنها همچنین قصد دارند امکان اتصال 
اســمارت فون مورد نظر را از طریق کابل به شبکه فراهم آورند که 
توسط آن بتوان به شبکه های امن به صورت ناشناس متصل شد و 

از اینترنت استفاده کرد.
سوالی که ایجاد می شود این است: در حالی که اپل خود را مدافع 
حریم خصوصی کاربران معرفی می کنــد و در عین حال با اعمال 
هرگونه تغییرات سخت افزاری در موبایل هایش مخالف است، به این 
اختراع چطور پاسخ داده و چه تمهیداتی برای جلوگیری از چنین 

تغییراتی درنظر خواهد گرفت؟

 »CrossHelmet« با 
پشت سر خود را ببینید

کارشناسان موفق به توسعه یک کاله ایمنی مخصوص موتورسواران 
شــدند که به دوربین عقب 

مجهز است.
به گزارش رسانه های دیگر از 
ایسنا، این کاله ایمنی سبب 
می شود تا موتورسواران دید 
3۶۰ درجه داشته باشند. این 
Cross- »کاله ایمنی کــه 
Helmet« نــام دارد، تمام 
آن چیزی را که در پشت سر موتورسوار اتفاق می افتد ثبت و ضبط 
می کند و آن را روی نمایشگر تعبیه شده در قسمت جلوی کاله برای 

وی نمایش می دهد.
این کاله ایمنی همچنین می تواند به یک اپلیکیشن گوشی همراه 
متصل شود و با استفاده از GPS مسیر و جهت های مختلف را روی 
صفحه نمایش کاله نمایش دهد. همچنین این اپلیکیشن قابلیت 

تنظیم صدا را نیز دارد.
»CrossHelmet« از تاریــخ ۱3 ســپتامبر بــرای جمع آوری 
منبع مالی، روی وب ســایت »kickstarter« قرار گرفته است و 

عالقه مندان می توانند هم اکنون آن را پیش خرید کنند.

فناورانه

اگر طراحــی با دســتتان خوب نیســت و همیشــه از 
موقعیت هایی کــه در آن مجبور به این کار باشــید فرار 
می کنید، شاید بد نباشد نگاهی به مجموعه ابزارهای جدید 
اپ Paper با نــام Think Kit بیندازید.ابزارهای جدید 
این اپلیکیشــن آیپد، به مدد موتور بصری ویژه کمپانی 
FiftyThree، می توانند از اشکال هندسی نامرتب شما 
 Paper.فلوچارت یا نمودارهای بسیار منظمی بیافرینند
یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های طراحی است؛ البته 
شاید برای حرفه ای ها بهترین گزینه نباشد، اما قطعا برای 
کاربران غیر حرفه ای می تواند جزو بهترین ها محسوب 
شــود. اپ مذکور زمانی در میان برترین اپلیکیشن های 
آیپد قرار داشــت و از سمت هنرمندان ســتوده می شد، 
اما به نظر می رســد کمپانــی FiftyThree، اخیرا بازار 
محصوالت آموزشی و اقتصادی را هدف گرفته است. بیل 
مورین، سرپرست طراحان پیپر در مورد ابزارهای جدید آن 

می گوید: »ابزارهای Think Kit مردمی را هدف گرفته که 
کارهای طراحی زیادی انجام می دهند، اما هنرمند نیستند 
و شاید برای این کار احســاس راحتی نمی کنند.«مدتی 
طول می کشــد تا در پیپر جدید، ترفندهای الزم جهت 
یاری اپلیکیشن در تشخیص نیازتان را یاد بگیرید. در اپ 
یاد شده، اگر اشکالی که رسم می کنید را به خوبی ببندید، 
شاهد تبدیل آنها به اشکالی بسیار زیبا و منظم خواهید بود. 
با این حال اگر در این کار خیلی بی دقتی کنید، اشــکال 
در همان حالت نامرتب و معمولی باقی خواهند ماند.برای 
خلق نشانگر در این اپ نیز کافی است انگشت تان را مدتی 
روی صفحه نگه دارید. این قوانین کوچک به سادگی قابل 
یادگیری هستند و زودتر از چیزی که تصورش را می کنید، 
 FiftyThree آنها را فرا خواهید گرفت. با این وجود، کمپانی
امیدوار است که ابزارهای جدیدش بتواند برای ارائه ها در 

جلسات کاری و کالس های آموزشی مفید ظاهر شود.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

در دو طرف خیابان اصلی شــهر، هجده چراغ برق در دو 
ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شــده اند. فاصله بین دو 
چراغ متوالی 5۰ متر و عرض خیابان ۱۰ متر است. بعضی 
از چراغ ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از ۶۰ متر از 
هر چراغ خاموش، حداکثر سه چراغ خاموش دیگر وجود 

دارد. تعداد چراغ های خاموش حداکثر چندتاست؟

  معمای شماره 2246

  جواب معمای شماره 2245

اپلیکیشن Paper برای آیپد؛ 

ابزاری برای ترسیم اشکال منظم از طرح های دستی

گزینه )ب( درســت است.اگر ســه گونی به وزن های 
a،b و c چنان باشــند کــه a≤b≤c ،آن گاه با توجه 
 بــه ادغام هــای گوناگــون بــه یکــی از هزینه های

 a+2b+2c،2a+b+2c یا 2a+2b+c خواهیم 
رسید که در بین آن هزینه ها 2a+2b+c کمترین مقدار 
ممکن را دارد. بنابراین بهتر آن است که در ابتدا گونی های 
سبک تر را با هم و حاصل را با بعدی ادغام کرده و به همین 

ترتیب تا آخر پیش رویم: 
43 = )۱۱+8( + )۶+5( + )4+4( + )3+۲(

اگرچه در سال های اخیر علم روباتیک پیشرفت زیادی داشته، 
اما یک چالش اساسی در این زمینه نحوه حرکت و راه رفتن 
روبات هاست که با شیوه حرکت طبیعی انسان ها اختالف نسبتا 
زیادی دارد. محققان مدت هاســت در تالش اند روبات هایی 
طراحی کنند که حرکت شان به شــیوه ای طبیعی و مشابه 
انسان ها باشــد؛ به عنوان مثال درصورت مواجهه با شرایط 
مشکوک، حرکت خود را کند کرده یا به سرعت پشت سر خود 

را نگاه کنند. پژوهشگران سوئیسی برای اولین بار نمونه اولیه 
یک روبات انسان نما به نام COMAN را ساخته اند که اگر چه 
فاقد سر است، اما می تواند با دقت و ظرافت باالیی قدم بردارد. 
برای تولید این روبات از مفاصل و اجــزای کوچک و دقیقی 

استفاده شده که خاصیت کشسانی و انعطاف باالیی دارند.
همچنین الگوریتم کنترلی خاصی برای این روبات ابداع شده 
که باعث می شود به درک بهتری از اجزای تشکیل دهنده خود 

برسد و بهتر بتواند آنها را مدیریت کند.
فهم باالی این روبات از تقارن دینامیکی و ساختار خود، نه تنها 

باعث قدم برداشــتن طبیعی آن می شود، بلکه انجام اعمالی 
مانند حمل اشیا، حرکت روی سطوحی مانند پله ها و واکنش 
به رویدادهای غیرمنتظره را نیز طبیعی تر می کند؛ به عنوان 
مثال اگر این روبات را هل دهیــد، دقیقا می داند پای خود را 

تا چه حد جلوتر قرار دهد تا از سقوط خود جلوگیری کند.
فرآیند تکمیــل این روبات و از جمله طراحی یک ســر برای 
آن، هنوز در دست انجام بوده و قرار است این روبات در آینده 
توانایی های بیشتری برای حمل انواع اشیا و محصوالت پیدا 

کند.

روبات ها باالخره مثل آدم راه می روند

شــرکت خودروســازی رنوی فرانســه و کالج مرکزی هنر 
ســنت مارتین در لندن، برای برگزاری یک رقابت در زمینه  
طراحی خودروهای آینده همــکاری کردند؛ در این رقابت، 
دانشجویان طراحی صنعتی به تجسم و طراحی خودروهای 
 آینده پرداختند و در نهایت جوایــزی به طرح های برگزیده 

اعطا شد.
جایزه  طرح برتر در این مسابقه طراحی، خودروی مفهومی 
فلوت )Float( متعلق بــه یوچن کای ۲3 ســاله بود. او با 
اســتفاده از فناوری ماگلف، از یک کره شــناور برای تصور 

خودروی آینده مورد نظرش استفاده کرد که قادر به اتصال به 
دیگر خودروهای مشابه برای افزایش اندازه  آن بود. به عنوان 
جایزه، دو هفته به یوچن کای اجازه داده شد در استودیوی 
طراحی رنــو در پاریس برای تصحیح کــردن ایده اش وقت 

صرف کند.
نام فلوت )شناور( برای این طرح مفهومی به این خاطر است 
که این خودرو با استفاده از فناوری ماگلف، بدون اینکه هیچ 
ارتباطی با سطح جاده داشته باشــد حرکت می کند. کابین 
این خودرو برای حمل دو نفر طراحی شــده است؛ ولی یک 

کمربند مغناطیسی در اطراف بخش مرکزی وجود دارد که 
به چندین واحد اجازه می دهد به هم متصل شــوند. برنامه 
گوشی هوشمندی نیز برای این خودروی مفهومی طراحی 
می شود که امکان سفارش و استفاده  اشتراکی از این خودروی 
خودران را به کاربران می دهــد. درون خودرو، کنترل هایی 
ســاده برای ناوبری و ارتباط بــا افراد در دیگــر واحدهای 

جداشدنی وجود دارد. 
اشــخاصی که به دنبال حریم خصوصی هستند نیز قادر به 
تغییر شفافیت بدنه  خودرو خواهند بود. برای ورود و خروج 
 آسان، درب کشویی در بدنه خودروی مفهومی طراحی شده

 است.
دو رقیب فینالیست دیگر در مسابقه رنو حاضر بودند: استفانی 
چانگ لیو با طرح مفهومی فلو )Flo( وارد این رقابت شــد و 
طرح مفهومی خود را به عنوان یــک خودروی چندمنظوره 

ارائه داد. 
بسته به نیازهای مشــتری، این خودرو می تواند برای حمل 
و نقل بار، استفاده  شخصی یا اســتفاده  اشتراکی )به عنوان 

تاکسی خودران( مورد بهره برداری قرار گیرد.
طرح دیگری که در این رقابت توانست به فینال راه پیدا کند 
ویو )Vue( بود که توســط تیونا ینیکی ارائه شد؛ ویو دارای 
یک کره در باالی شاسی بوده و از رابطه  بین انسان  و حیوانات 

خانگی الهام می گیرد. 
این خودرو وقتی مالکش مشغول کار است و در اداره حضور 
دارد، غمگین می شــود؛ اما در پایان روز با خوشحالی به او 
خوشــامد می گوید که این موضوع از طریق چراغ های روی 

بدنه شبیه سازی شده است.
سال گذشته نیز شرکت خودروســازی رنو با همکاری کالج 
هنر سنت مارتین، مســابقه ای برای دانشــجویان طراحی 
صنعتی در زمینه  طراحی کابیــن خودروهای آینده برگزار 
کرد. در آن مســابقه طرح های مفهومی زیادی ارائه شدند 
که ســرانجام جایزه به طرح اورا )Oura( رسید؛ اورا نوعی 
لباس است که احساس شناور بودن در خودرو را برای راننده 

شبیه سازی می کند.

 جایزه شرکت رنو برای طراحی خودروی آینده به طرحی مفهومی به نام »فلوت« رسید که مانند توپ به 
نظر می رسد.

برگزیدگان جشنواره  طراحی رنو، معرفی شدند
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آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

7/107 نظر به صــدور آراء صادره هیات ضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجــع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صــورت انقضاي مدت 
مذكور وعــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .

1- رای شــماره 3384 مــورخ 96/04/13هیــات دوم  خانــم اكــرم فیــاض 
به شناســنامه شــماره 20238 كدملــي 1282669478 صادره اصفهــان فرزند 
علــي بــر ششــدانگ يکبابخانــه بــه مســاحت 188/50 مترمربــع پــالك 
شــماره  4218 اصلــي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملــك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت. 
2- رای شــماره 4153 مــورخ 96/04/25 هیــات دوم اقــای يدالــه كريمي به 
شناســنامه شــماره 68 كدملي 5129819519 صــادره دهاقان فرزنــد نوراله بر 
ششــدانگ يکبابخانه دو طبقــه  به مســاحت 212/70 مترمربع پالك شــماره 
4421 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

3- رای شماره 5057 مورخ 96/05/07 هیات اول آقاي احمد سبزه علي به شناسنامه 
شــماره 23 كدملي 1199615919 صادره شــهرضا فرزند قدرت اله بر ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 77/75 مترمربع مفروزی از پالك شــماره340 فرعي از 
5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای علی زيدی كوله پارچه خريداری شده است. 
4- رای شماره 5124 مورخ 96/05/09 هیات اول آقاي  سید حسام الدين رجايي به 
شناسنامه شماره 3033 كدملي 1289092478 صادره اصفهان فرزند سید مهدي بر 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت157/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای احمد انواری خريداری شــده است. 
5- رای شــماره 0377 مــورخ 95/08/19 هیــات اول خانم معصومــه خدابنده 
دنبه به شناســنامه شــماره 955 كدملي 1289142165 صــادره اصفهان فرزند 
فتح اله برششــدانگیکبابخانه به مســاحت 137.88 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حســن خدابنده خريداری شده است. 
6- رای شــماره 7273 مورخ 95/05/13 هیات اول خانم گیتي برادران قهفرخي 
به شناســنامه شــماره 8435 كدملي 4620670472 صادره فرخ شهر فرزند احمد 
بر ششــدانگ يك قطعه بــاغ  به مســاحت 914.96 مترمربع مفــروزی ازپالك 
شــماره 1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

7- رای شــماره 2273 مــورخ 96/03/16 هیــات اول آقــاي علــي گلــي پور 
شــهركي به شناســنامه شــماره 99 كدملي 1288820054 صادره فرزند اصغر 
بر ششــدانگ يکباب ســاختمان بــه مســاحت 112.73 مترمربع مفــروزی از 
پالك شــماره3026 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

8- رای شــماره 5292 مورخ 96/05/10 هیات اول آقاي  حســن زرافشــان به 
شناســنامه شــماره 48 كدملي 1816742570 صــادره آبادان فرزنــد حاجي در 
ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 157/85 مترمربع مفروزی از پالك 4786 
اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســینعلی دهقان خريداری شــده است. 
9- رای شــماره 1787 مورخ 94/06/14 هیات دوم آقاي مرتضي صابردستجردي 
به شناســنامه شــماره 1209 كدملي 1286367190 صــادره از اصفهان  فرزند 
عزيزاله بر ششــدانگ يك باب خانه  به مســاحت 118/25 مترمربع پالك شماره 
67فرعــي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

10- رای شــماره 4669 مورخ 96/04/31 هیات دوم خانم طوبي شــاكري پور به 
شناســنامه شــماره 661 كدملي 1288707630 صادره اصفهــان فرزند مرتضي 
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب مغــازه به مســاحت 73.10 مترمربع 
پالك شــماره 4426 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

11- رای شــماره  4663 مورخ 96/04/31 هیات دوم خانم اقدس شــاكري پور 
به شناســنامه شــماره 16375 كدملــي 1282633023 صادره اصفهــان فرزند 
مرتضي در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 73.10 مترمربع 
پالك شــماره 4426 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

12- رای شــماره 0462 مــورخ 94/12/20 هیــات اول آقــاي علیرضا غالمي 
چرياني به شناســنامه شــماره 540 كدملــي 1284128520 صــادره اصفهان 
فرزند حســین در قســمتي از/ششــدانگ يــك درب باغ بــا بنــای احداثی به 
مســاحت 474.40 مترمربــع مفروزی از  پالك شــماره 1804- اصلــي واقع در 
اصفهان بخــش 6حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب بیــع نامه عادی 
و مــع الواســطه از آقايــان عبــاس و اكبر ســیچانی خريداری شــده اســت. 
13- رای شــماره 2692 مــورخ 96/03/25 هیــات دوم آقاي پرويــز بهارلوئي 
به شناســنامه شــماره 1132 كدملــي 1819036782 صــادره آبــادان فرزند 
حیدر بــر ششــدانگ يکبابخانه بــه مســاحت 210/77 مترمربع پالك شــماره 
469 فرعــي از 2248 اصلي واقع در اصفهــان بخش 6 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

14- رای شــماره 2694 مــورخ 96/03/25 هیــات دوم خانــم پروانه شــرافت 
دارگاني به شناســنامه شــماره 1 كدملي 1111673594 صادره فالورجان فرزند 
محمدعلي در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 100.15 
مترمربع پالك شــماره  2956 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

15- رای شــماره 2693 مورخ 96/03/25 هیــات دوم خانم مرضیــه كريمیان 
به شناســنامه شــماره 1271472449 كدملــي 1271472449 صــادره فرزند 
مهرداد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 100.15 مترمربع 
پالك شــماره 2956 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

16- رای شــماره 1134 مورخ 93/10/27 هیات اول آقاي اســداله نوائي بروجني 

به شناسنامه شــماره 2788 كدملي 1818831503 صادره آبادان فرزند علي اكبر 
بر ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 12.05 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 68 فرعي از 2867 اصلــي واقــع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

17- رای شــماره 3500 مــورخ 96/04/14 هیــات دوم آقــاي ســیدمحمد 
حســیني تشــنیزي به شناســنامه شــماره 14 كدملــي 6339637337 صادره 
كیار فرزنــد جالل آقا بر ششــدانگ يکبابخانه ســه طبقه به مســاحت 192/84 
مترمربــع پــالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش 5 حــوزه ثبت ملــك جنــوب اصفهان بــه موجب بیــع نامه عــادی و 
مع الواســطه از آقای مانده علی صالحیان دســتجردی خريداری شــده اســت. 
18- رای شماره 2111 مورخ 96/03/10 هیات اول خانم صغري صفیان بلداجي به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 6299795034 صادره بلداجي فرزند حسن برششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 184.8 مترمربع مفروزی از پالك شماره 307فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم اصغر غفاری خريداری شده است. 
19- رای شــماره 0091 مــورخ 96/01/14 هیــات دوم آقــاي محمدحســن 
موحدي دهنــوي بــه شناســنامه شــماره 12 كدملــي 1141995931 صادره 
فرزند رضا بــر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 224 مترمربع پالك شــماره 
1191 اصلــی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

20- رای شــماره 6538 مــورخ 96/05/29هیــات اول آقاي حســن ايزدي به 
شناســنامه شــماره 3 كدملي 1288714769 صادره اصفهان فرزنــد فتح اله بر 
ششدانگ يکباب خلنه به مســاحت 185/57 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از آقای علــی محمد لنجانی دنبه خريداری شــده اســت. 
21- رای شــماره 6642 مــورخ 96/05/31 هیات اول آقــاي آرش فرهودي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 1291147853 صادره اصفهان فرزند جواد بر ششدانگ 
يکباب مغازه  به مســاحت 33 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 4368 
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از طرف ورثه آقای فیض اله برزويان خريداری شــده است. 
22- رای شــماره 5123 مــورخ 96/05/09 هیات دوم آقــاي احمدرضا احمدي 
خونساركي به شناســنامه شــماره 476 كدملي 1110547471 صادره فالورجان 
فرزند بهمن بر ششدانگ يکباب نمايشــگاه اتومبیل به مساحت 151.90 مترمربع 
پالك شماره 107 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

23- رای شــماره 2418 مــورخ 95/10/29 هیــات دوم آقاي اصغــر ناظوري 
دســتجردي به شناســنامه شــماره 103 كدملي 1288626398 صادره اصفهان 
فرزند رحیم بر ششــدانگ يکبــاب خانه  بــه مســاحت 167.91 مترمربع پالك 
شــماره 358 فرعــي از 4348 اصلــي واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت 
ملــك جنــوب اصفهــان در ازای مالکیــت رســمی )ســهم االرث متقاضــی 
ازپــدرش آقای رحیــم ناظــوری( مشــاعی اولیه مفــروز ثبتی گرديده اســت.

24- رای شــماره 2984 مــورخ 95/11/11 هیــات دوم آقاي مهــدي كريمیان 
ســیچاني به شناســنامه شــماره 2068 كدملي 1289557861 صادره اصفهان 
فرزند عبد الحمید در قســمتي از سه دانگ مشــاع از شــش دانگ يکبابخانه به 
مســاحت 297/94 مترمربــع پــالك شــماره 1186 فرعــي از 2248 اصلــي 
واقع در اصفهــان بخش 6 حــوزه ثبت ملك جنــوب به موجب بیــع نامه عادی 
و مــع الواســطه از طرف ســید حســین مصطفــوی خريداری شــده اســت. 
 25- رای  شــماره 2983 مــورخ 95/11/11 هیــات دوم خانــم پرويــن حاج 
اســمعیلي اصفهاني به شناســنامه شــماره 43 كدملــي 1288616724 صادره 
اصفهان فرزند حســین در قسمتي از ســه دانگ مشاع از شــش دانگ يکبابخانه  
بــه مســاحت 297/94 مترمربع پــالك شــماره 1186 فرعــي از 2248 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مع الواســطه از طرف ســید حســین مصطفوی خريداری شــده است. 
26- رای شــماره 6648 مورخ96/05/31 هیات اول خانم شــهال شاهنگیان به 
شناسنامه شــماره 1169 كدملي 1288712715 صادره اصفهان فرزند هدايت بر 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك شماره5 فرعي 
از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای اســفنديار ضامنی خريداری شده است.

27- رای شماره 1591 مورخ 96/02/28 هیات دوم خانم سودابه اماني به شناسنامه 
شــماره 1075 كدملي 1816996440 صادره آبادان فرزند محمد بر ششــدانگ 
يکبابخانه مسکونی به مســاحت 146.50 مترمربع پالك شماره 31 و 105 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف اقای رحیم آقاعابديان خريداری شده است.

28- رای شماره 6559 مورخ 96/05/29 هیات اول خانم فاطمه وحید دستجردي 
به شناسنامه شماره 80 كدملي 1288626169 صادره اصفهان فرزند غالمعباس بر 
61/628 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 180/46 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 16 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

29- رای شــماره 6561 مــورخ 96/05/29 هیــات اول خانم اكــرم ايراهیمیان 
دستجردي به شناســنامه شــماره 3082 كدملي 1289237611 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بر 5/186 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 
180/46 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 16 فرعــي از 4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب بیــع نامه عادی 
و مع الواســطه از طرف خانم فاطمه وحید دســتجردی خريداری شــده اســت.

30- رای شــماره 6563 مــورخ 96/05/29 هیــات اول خانم مرضیــه عنايت 
دستجردي به شناسنامه شــماره 27542 كدملي 1282742639 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بر 5/186 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
180/46 مترمربــع مفروزی از  پالك شــماره 16 فرعــي از 4484 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهــان به موجب بیــع نامه عادی 
و مع الواســطه از طرف خانم فاطمه وحید دســتجردی خريداری شــده اســت.

31- رای شــماره 6637 مــورخ 96/05/31 هیــات اول آقاي اســداله بهرامي 
كركوندي به شناســنامه شــماره 102 كدملــي 4723422781 صــادره كويت 
فرزند نعمت اله بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 110/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره  4507و1/4507 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

32- رای شــماره 3398 مــورخ 96/04/13 هیــات دوم آقــاي حســن رفیعي 
مهرگاني به شناســنامه شــماره 1 كدملــي 1111609748 صــادره فالورجان 
فرزند خیراله بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 94/78 مترمربع پالك شماره 

63 فرعــي از 4502 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

33- رای شماره 6639 مورخ 96/05/31 هیات اول خانم سمیه بیات به شناسنامه 
شــماره 3456 كدملي 1289718946 صادره اصفهان فرزند علي بر ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 103/28 مترمربع مفروزی از  
پالك شماره 3278فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

34- رای شــماره 6640 مورخ 96/05/31 هیات اول آقاي علي بیات به شناسنامه 
شــماره 18 كدملي 1199503691 صادره شهرضا فرزند عباســعلي بر دو دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 103/28 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 3278فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

35- رای شماره 6638 مورخ 96/05/31 هیات اول خانم پري گل كاظمي اسفه به 
شناسنامه شــماره 27 كدملي 1199550051 صادره شهرضا فرزند رمضانعلي يك 
دانگ مشاع ازششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 103/28 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره3278 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

36- رای شــماره 5194 مورخ 96/05/10 هیات اول خانم الهه رجائي اصفهاني به 
شناسنامه شــماره 1145 كدملي 1287933408 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
بر ششدانگ يکباب ساختمان پرورش قارچ به مســاحت 500 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 977 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

37- رای شــماره 3085 مــورخ 96/04/01 هیــات اول آقاي خســرو شــفیعي 
برنجگاني به شناســنامه شــماره 350 كدملــي 1817839330 صــادره آبادان 
فرزند محمــد قلي بــر ششــدانگ يکبابخانه بــه مســاحت 232/16 مترمربع 
مفــروزی از پــالك شــماره131 فرعــي از4483 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخش5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان بــه موجب بیــع نامه عــادی و مع 
الواســطه از طــرف آقــای محمدشــیخ دســتجردی خريداری شــده اســت.

38- رای شــماره 5746 مورخ 96/05/17 هیات اول آقاي محمدحسین هادي به 
شناسنامه شماره 307 كدملي 5279628190 صادره فرزند حسین قلي بر ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 209/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمود خیاركارخريداری شــده است.

39- رای شــماره 5287 مورخ 96/05/10 هیات اول آقاي محمدرضا حمیدزاده به 
شناسنامه شــماره 367 كدملي 1288657161 صادره اصفهان فرزند نوراله برسه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 68/08 مترمربع مفروزی 
پالك شماره 186 فرعي از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

40- رای شماره5290 مورخ 96/05/10 هیات اول خانم طاهره جلواني به شناسنامه 
شــماره 35430 كدملي 1282281712 صادره اصفهان فرزند حسن بر سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 68/08 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 186 فرعي از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

41- رای شــماره 5090 مورخ 96/05/08 هیات دوم آقاي علیرضا كشاورز شهاب 
آبادي به شناسنامه شــماره 19230 كدملي 1282661647 صادره اصفهان فرزند 
رمضان بر ششدانگ يکبابخانه دو طبقه  به مساحت 113/68 مترمربع پالك شماره 
4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای حســن رمضانی خريداری شده است.

42- رای شماره 6355 مورخ 96/05/25 هیات اول  آقاي برزو اسدي آقبالغي به 
شناسنامه شــماره 480 كدملي 4620189952 صادره فرزند صفرعلي برششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 153/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 774 فرعي از 
4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای منصور جمالی عسگرانی  خريداری شده است.

43- رای شــماره 5724 مورخ 96/05/17 هیات دوم آقاي سهراب توكلي دارگاني 
به شناسنامه شــماره 30 كدملي 1111614075 صادره پیر بکران فرزند فتحعلي 
بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 116/05 مترمربع پالك شماره 27 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای احمد حسن بزی خريداری شده است.

44- رای شــماره 5779 مــورخ 96/05/17 هیــات دوم خانم فاطمــه مختاري 
به شناســنامه شــماره 312 كدملــي 0042780284 صادره فرزنــد غالمرضا بر 
ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 93/85 مترمربــع پالك شــماره 1 فرعي از 
3008 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

45- رای شــماره 6365 مــورخ 96/05/25 هیات اول آقاي ســیدعلي كیهان به 
شناســنامه شــماره 46704 كدملي 0032309619 صادره تهران فرزند منوچهر 
بر سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه و زمین متصله به مساحت 149/98 
مترمربع مفروزی از پالك  1801 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

46- رای شــماره 6366 مورخ 96/05/25 هیات اول خانم آذر درخشــان ساماني 
به شناسنامه شــماره 220 كدملي 3391505125 صادره بندرعباس فرزند محمد 
باقر بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه و زمین متصله به مساحت 149/98 
مترمربع مفروزی از پالك1801 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

47- رای شــماره 6331 مــورخ 96/05/25 هیــات اول آقاي نصــرت اهلل عالي 
پورهفشجاني به شناســنامه شــماره 34 كدملي 4622378256 صادره هفشجان 
فرزند میرزا محمود بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 119/20 مترمربع مفروزی 
از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی رمضانپورخريداری شده است.

48- رای شــماره 2997 مورخ 96/03/31 و رای اصالحی شــماره 7285 مورخ 
96/06/12 هیــات دوم خانم زهره لطفي به شناســنامه شــماره 44449 كدملي 
1282367668 صادره فرزند حســن بر ششــدانگ يکباب ســاختمان تجاری و 
اداری به مســاحت 81/13 مترمربع پالك شــماره 1145 فرعــي از 2248 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از طرف آقای محمدعلی زندی اصفهانی خريداری شده است.

49- رای شــماره 5776 مــورخ 96/05/17 هیــات اول آقاي محمــود لباف به 
شناســنامه شــماره 53012 كدملــي 1281627089 صــادره فرزنــد رضــا بر 
ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 88/45 مترمربع مفــروزی از  پالك 
شــماره 193 فرعي از 1762-اصلــي واقع در اصفهان بخش 6 حــوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.
50- رای شــماره 5098 مــورخ 96/05/09 هیــات دوم آقاي ماجــد امیري به 
شناســنامه شــماره 5985 كدملي 2928799893 صادره بوكان فرزند فريدون در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه دو طبقه به مســاحت 106.71 مترمربع 
پالك شــماره 4493 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

51-  رای شــماره 5097 مــورخ 96/05/09 هیــات دوم خانم لیــال رحماني به 
شناســنامه شــماره 1413 كدملي 1288976291 صادره اصفهان فرزند علي در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه دو طبقه به مســاحت 106.71 مترمربع 
پالك شــماره 4493 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

52- رای شــماره 2006 مورخ 96/03/09 هیــات دوم آقاي فريــدون محزون 
به شناســنامه شــماره 8 كدملي 5129717686 صادره شــهرضا فرزند محمد بر 
ششــدانگ دو باب مغازه و زمین محصــور متصله به مســاحت 292.40 مترمربع 
پالك شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

53- رای شــماره 1575 مورخ 96/02/27 هیــات دوم آقــاي غالمرضا ايزدي 
دســتجردي به شناســنامه شــماره 44 كدملي 1288594437 صادره اصفهان 
فرزند جواد بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 168.5 مترمربع پالك شــماره 
131 فرعــي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان  در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه  مفروز ثبتی گرديده اســت.

54-  رای شــماره 2040 مــورخ 96/03/09 هیــات دوم خانم مريــم فرخي به 
شناســنامه شــماره 4129 كدملي 1283619601 صادره اصفهــان فرزند رحمن 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 155.15 مترمربع پالك 
شــماره 232 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

55- رای شماره 2041 مورخ 96/03/09 هیات دوم آقاي عبدالحمید جابراالنصار 
به شناسنامه شماره 56 كدملي 1199768634 صادره شــهرضا فرزند شکراله در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 155.15 مترمربع پالك 
شــماره 232 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

56- رای شــماره 5094 مــورخ  96/05/08 هیــات دوم آقــاي رضــا صیــام 
پوراشکاوندي به شناسنامه شــماره 565 كدملي 1284112462 صادره اصفهان 
فرزند علي بر ششــدانگ يکبــاب مغازه دو طبقــه به مســاحت 36.40 مترمربع 
پالك شــماره 818 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

57- رای شــماره 6629 مــورخ  96/05/31 هیــات اول آقاي شــکر اله قائدي 
حیدري به شناســنامه شــماره 4 كدملــي 4622741792 صادره فرزنــد فتح اله 
بر ششــدانگ قســمتی از يکبابخانه به مســاحت 50 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره40 فرعي از3074 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

58- رای شــماره 1475 مورخ 96/02/25 هیات اول  آقــاي قربانعلي احمدي به 
شناسنامه شــماره 1627 كدملي 4621183982 صادره شــهركرد فرزند محمد 
در شــش دانگ يکباب خانه بــه مســاحت 89/21 مترمربع مفــروزی از پالك 
شــماره 718 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

59- رای شماره 6643 مورخ  96/05/31 هیات اول  آقاي  محمد حیدري سهلواني 
به شناسنامه شماره 35 كدملي 1111531188 صادره فالورجان فرزند رمضان بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 181/27 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 291 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

60- رای شــماره 6644 مورخ  96/05/31 هیات اول خانم ماهرخ ترابي باغکمه 
به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1111582661 صادره فالورجان فرزند علي بر سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 181/27 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 291 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

61- رای شــماره  3732 مــورخ  96/04/18 هیــات اول آقاي علــي نیکخواه 
باغبادراني به شناسنامه شــماره 2117 كدملي 6209400167 صادره باغ بهادران 
فرزند عبدالوهاب بر ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 171/73 مترمربع 
مفروزی از پالك  3079 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

62- رای شــماره 5775 مــورخ 96/05/17 هیــات دوم آقاي اســمعیل دهقاني 
دستجردي به شناســنامه شــماره 16491 كدملي 1282634208 صادره مركزي 
فرزند عبدالحسین بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 137.30 مترمربع پالك 
شــماره 1 فرعي از 4373 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهــان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گرديده اســت.

96 هیــات اول خانــم كبــري  /02 63- رای شــماره 1531 مــورخ 26/
احمدي به شناســنامه شــماره 1739 كدملي 1288960387 صــادره اصفهان 
فرزند علي بر 5 ســهم مشــاع از 42 ســهم شــش دانگ يکبابخانه به استثنای 
بهای ربعیــه اعیانی به مســاحت 111.66 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 
131فرعــي از4483- اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 5حــوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهــان احد از ورثــه مرحوم آقای علــی احمدی محرز گرديده اســت.

هیــات   96 /03 /10 مــورخ   2112 شــماره  رای   -64 
دوم آقــاي محمــد رضايــي ادرياني بــه شناســنامه شــماره 1271593033 
كدملــي 1271593033 صــادره اصفهــان فرزنــد مجتبــي بــر ششــدانگ 
يکبابخانــه بــه مســاحت 105 مترمربــع پــالك شــماره 2547 فرعــي از 
5000 اصلــي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنــوب اصفهان 
در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیــه  مفــروز ثبتــی گرديــده اســت.

65- رای شــماره 0128 مورخ 96/01/16 و رای اصالحی شــماره 6798 مورخ 
96/06/06 هیــات اول آقای نادر اعلمی فر به شــماره شناســنامه 1753كدملی 
1286526760 صادره از اصفهان فرزند رضابرششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 
321/83 مترمربع پالك شــماره 1700 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گرديده است.

95 و رای اصالحــی شــماره  /09 66- رای شــماره 1405 مــورخ 25/
6329 مــورخ 96/05/25 هیــات اول آقاي  ســیف الــه رضائي به شناســنامه 
شــماره 16067 كدملــي 1282629956 صــادره اصفهان فرزند حســینعلي بر 
ششــدانگ يکباب مغــازه بــه مســاحت 50/32 مترمربــع مفــروزی از پالك 
شــماره 4319 باقیمانــده واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب
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مزایده
7/103 شــماره مزایــده: 139604302134000012 تاریــخ ثبــت: 1396/7/1 
براساس پرونده اجرائی کالسه 9600005 ششدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 721 
فرعی از 33 اصلی که طبــق نامه دفتر امالک ثبت تیران و کرون وارده به شــماره 
139605002134000117 مورخ 96/2/30 متعلق به آقای اکبر رضوانی قهریزجانی 
فرزند عبداله می باشد و بموجب سند شماره 130457 مورخ 95/4/6 تنظیمی در دفتر 
اسناد رسمی شماره 39 فوالدشــهر در رهن صندوق پس انداز و قرض الحسنه امام 
حسین )ع( فوالدشهر قرار دارد از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شنبه مورخ 96/8/2 در 
محل اجرای ثبت اسناد و امالک تیران و کرون از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رسد و موارد مزایده از مبالغ ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی شروع و به هر کس 
خریدار باشد نقدی و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود در ضمن کلیه 
هزینه هال و بدهی های احتمالی و همچنین بدهی های مربوط به آب, برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر قطعی به عهده برنده مزایده می باشد لذا کسانی 
که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشــند می توانند از مورد مزایده در آدرس: 
تیران رستای قهریزجان کوی شهید شجاعی دیدن نمایند مورد مزایده عبارت است از 
تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 33/721 واقع در بخش 12 ثبت اصفهان 
مورد ثبت در صفحه 407 دفتر جلد 202 امالک بخش مربوطه به مالکیت آقای اکبر 
رضوانی قهریزجانی فرزند عبداله که طبق گزارش کارشناس رسمی بمساحت حدود 
212/05 مترمربع عرصه و دارای دو خواب, آشپزخانه اپن با کاشی کاری و کابینت و 
دارای تاسیسات آب, برق و گاز می باشد به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و هفتصد 
و سی هزار ریال و مشخصات ششدانگ آن: شماال در سه قسمت اول دیواری است 
بطول 4/30 متر به باقیمانده 33 اصلی دوم دیواری است بطول 15/24 متر به باقیمانده 
33 اصلی سوم دیواری است بطول 2/68 متر به باقیمانده 33 اصلی شرقا بطول 9/59 
متر درب و دیواری است به کوچه جنوبا بطول 22/23 متر دیوار به دیوار باقیمانده 33 
اصلی غربا بطول 9/55 متر دیواریست به باقیمانده 33 اصلی حقوق ارتفاقی ندارد. این 
آگهی در یک نوبت در تاریخ 96/7/4 در روزنامه زاینده رود درج و منتشــر می گردد. 

اداره ثبت اسناد  و امالک تیران و کرون - مهدی شبان. شماره م/الف 261.
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغنامــه: 9610106837005103 شــماره پرونــده:  /80
9609986837000758 شــماره بایگانی: 960820 تاریــخ تنظیم: 1396/6/25 
خواهان خانــم مینا نظری دادخواســتی به طرفیــت خوانده آقای غالمحســین 
سعیدی ســرقلعه به خواسته دســتور موقت و مالقات فرزند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونــده کالســه 9609986837000758 شــعبه 10 دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان ثبــت و وقت رســیدگی مورخ 1396/8/8 ســاعت 
 10:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی
 مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.اصفهان 
خ چهارباغ باال - خ شهید نیکبخت - ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 

2 اتاق شماره 203. شعبه دهم دادگاه خانواده اصفهان. شماره م/الف 20655
ابالغ وقت رسیدگی

7/81 در خصوص پرونده کالســه 960651 خواهان محمدحســین نورمحمدی 
دادخواســتی مبنی بر )نســخه ثانی پیوســت( مطالبــه به طرفیــت محمدرضا 
ســلیمانی تقدیم نموده اســت وقــت رســیدگی مــورخ 96/8/8 ســاعت 10 
صبح دوشــنبه تعیین گردیــده با توجه به مجهــول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهــان مراتــب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی 

به این شــعبه واقــع در اصفهــان - کنارگــذر اتوبان شــهید خــرازی حدفاصل 
 خ آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شــورا شــعبه 51 مراجعه و نسخه ثانی

 دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایــد در صورت عــدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود طی فیش بانکی به شــماره 
 932723 مبلــغ 120/000 جهت نشــر آگهی واریز شــده خواهشــمند اســت

 دســتور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیحه را به این شعبه اعالم نمایید. شعبه 51 

شورای حل اختالف اصفهان. شماره م/الف 20577
ابالغ رای

7/41 کالسه پرونده: 951549 شماره دادنامه: 96/5/23-9609976793802807 
مرجع رسیدگی: شعبه هشت شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: وحید خوشاب 
فرزند هومان به نشانی اصفهان خ آذر کوچه مهدی بن بست الله پ 18 وکیل: الهام 
فضلی به نشانی اصفهان خ شــمس آبادی مجتمع اداری پزشکی آالء ط 2 واحد 5 
خوانده: سیدحمید آیتی نجف آبادی فرزند ســید مرتضی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 130/500/000 ریال معادل سیزده میلیون و پنجاه هزار تومان وجه 5 
فقره چک به شــماره های 708418 و 708415 و 708413 و 708425 و 708414 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دادخواست وحید خوشاب با وکالت الهام 
فضلی به طرفیت سیدحمید آیتی نجف آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 130/500/000 
ریال وجه 5 فقره چک به شماره های 70418-95/8/20 و 708415-95/7/30 و 
708413-95/6/30 و 708425-95/7/10 و 708414-95/7/15 عهــده بانک 
صادرات ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی با استناد مواد 198, 519, 522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315, 310؛ 309, 307, 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ 130/500/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 3/522/500 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهان بود و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان. شماره م/

الف 19475
ابالغ رای

7 شــماره ابالغنامــه: 9610100350106372 شــماره پرونــده:  /88
9209980350101317 شماره بایگنی شعبه: 92381 تاریخ تنظیم: 1396/6/14 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: عزیزه محســنی به نشانی مجهول المکان. شماره 
دادنامه: 9309970350101594 شــماره پرونده: 9209980350101317 شماره 
بایگانی شعبه: 921381 خواهان: بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری با وکالت 
آقای آرش شیرانی به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - خیابان فروغی 
روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه 23 )کوچه بهمن( خواندگان: 1- شرکت رایانه 
سرای زاینده رود به نشانی اصفهان - خ میرفندرسکی روبروی بانک ملت پالک 65 
کدپستی 8164677361, 2- شرکت خردسازان سپاهان به نشانی اصفهان - خ شیخ 
صدوق شمالی - جنب پل هوایی میر - ســاختمان 157, کدپستی 8163743894, 
3- خانم عزیزه محسنی به نشانی مجهول المکان 4- آقای نیکزاد معینی کربکندی 

به نشانی اصفهان - خ نظر شرقی - کوی باغ به - بن بست دریا - پ 108 خواسته 
ها: 1- مطالبه طلب 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارات دادرسی 
گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت 
آرش شیرانی به طرفیت شرکت رایانه سرای زاینده رود و شرکت خردسازان سپاهان 
و نیکزاد معینی کربکندی و عزیزه محسنی بخواسته مطالبه مبلغ 4/980/000/000 
ریال بانضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق قرارداد 
صدور ضمانت نامه بانکی و تعهدنامه شماره 912279131/92-91/12/2 که داللت 
بر پرداخت تسهیالت بانکی داشته و با توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر پرداخت 
ذمه اقامه ننموده و اصالت مســتندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض مانده 
اســت لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و 
مستندا به مواد 519 و 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون تسهیل اعطا تسهیالت بانکی مصوب 1386 حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 4/980/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد فی مابین از قرار روزانه 3/818/558 
ریال از تاریخ 92/11/8 لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشــد. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان. شماره م/الف 19379
ابالغ رای

7 شــماره ابالغنامــه: 9610100354704949 شــماره پرونــده:  /89
9509980364301213 شماره بایگانی شعبه: 960103 تاریخ تنظیم: 1396/6/21 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سیدهادی میرلوحی فالورجانی نام پدر: اکبر کدملی: 
1100092897 به نشــانی: اصفهان - خ قائمیه حاجی آباد بن بست شقایق 4 منزل 
شخصی چراغی در حاضر زندان مرکزی اصفهان. به پیوست یک نسخه دادنامه به 
شماره 9609970354701131 به حضور ارسال می گردد ضمنا به پیوست تصمیم 
نهایی )مکانیزه( ارسال می گردد توجه: پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و 
استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نامه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترســی به نزدیکترین واحد قضایی مراجعه 

نمایید. شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان. شماره م/الف 19385
تحدید حدود

7/70 شــماره صادره: 1396/42/418052 تاریخ ثبت صــادره: 1396/7/1 نظر با 
اینک تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4678/17 مجزی شده 
از 1 فرعی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
ســیدمهدی هاشــمی و غیره فرزندان ســیدمحمد در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 96/7/26 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین و یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
 انتشار: 96/7/4. رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان - قویدل. شمار

ه م/الف 20676

تحدید حدود
7/67 چون تحدید حدود ششدانگج یکباب خانه شماره پالک 11548/3274 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مریم قاسمی سلیمان آبادی فرزند 
رجبعلی در جریان ثبت است و رای شماره 3473 مورخ 1396/3/29 از طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/7/30 روز ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعــوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1396/7/4. کفیل اداره ثبت شرق اصفهان- حسین هادیزاده. شماره 

م/الف 20597
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر

7/87 در خصوص اعتراض زینت نصر اصفهانی فعال مجهول المکان و به خواسته 
اعتراض به دادنامه شــماره 9609976825300685 مورخ 1396/5/8 با توجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خواندگان ) 1- حســن خدادادی معال 2- سهیال 
امیری معال 3- حسین صانعی( مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدیدنظر خواندگان ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارائه آدرس کامل 
پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمائم چنانچه در خصوص 
اعتراض تجدیدنظر خواه الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه 
خود را کتبا به دفتر دادگاه ارائه نماید. در غیراینصــورت بعد از انقضای مهلت مزبور 
پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. مدیر دفتر شعبه 31 ادگاه حقوقی 

اصفهان - صادقی. شماره م/الف 19383
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونــده:  شــماره   9610106797100678 ابالغیــه:  شــماره   7 /85
9609986797100284 شــماره بایگانــی شــعبه: 960284 تاریــخ تنظیــم: 
1396/6/29خواهان آقای ســیدحمید طاهری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
مهدی حیدرزاده کوهســتانی به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و 
به شــماره پرونده کالسه 9609986797100284 شــعبه 41 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع شــماره یک( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/8/10 
ساعت 17 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. مســئول دفتر شعبه شــورای حل اختالف شعبه 41 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( - فرح مرادی. اصفهان - خیابان 
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اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
67- رای شماره 0761 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شماره 5137 مورخ 
96/05/09 هیات دوم خانم فروغ السادات سیدباقري دستجردي به شناسنامه 
شماره 15625 کدملي 1282625527 صادره اصفهان فرزند سید میرزا در دو 
حبه و سی و چهار - پنجاه و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به استثنای 
بهای ثمنیه عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 665/85 مترمربع پالک 
شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

68- رای شماره 0767 مورخ96/01/21 و رای اصالحی شماره 5131 مورخ 
96/05/09هیات دوم خانم اختر شادکام خراطیان به شناسنامه شماره 379 
کدملي 1818807424 صادره آبادان فرزند تقي در دو حبه و یکصد و سی و 
چهار - چهارصد و نود و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بانضمام بهای 
ثمنیه عرصه و اعیان یکصد و نود و شش - چهارصد و نود و پنجم حبه از 72 
حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

69- رای شــماره 0757 مورخ 9/10/20 و رای اصالحی شــماره 5133 
مــورخ 96/05/09 هیات دوم آقاي  ســیدمرتضي فیاض دســتگردي به 
شناســنامه شــماره 15432 کدملــي 1282623591 صــادره اصفهان 
فرزند ســیدعلي در  ســیزده حبــه و یکصد و ســه - یکصد و شــصت و 
پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ به انضمام بهــای ثمنیه عرصه و 
اعیان دو حبه و شــصت و دو - یکصد و شــصت و پنجم حبــه از 72 حبه 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شــماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

70- رای شــماره 0758 مورخ 95/01/20 و رای اصالحی شــماره 5134 
مورخ 96/05/09 هیات دوم آقاي  رضا فیاض دســتجردي به شناســنامه 
 شــماره 9 کدملــي 1288482884 صــادره اصفهان فرزند ســیدعلي در 
ســیزده حبــه و یکصد و ســه - یکصــد و شــصت و پنجم حبه مشــاع 
از 72 حبه ششــدانگ به انضمام بهــای ثمنیه عرصه و اعیــان دو حبه و 
شــصت و دو - یکصد و شــصت و پنجم حبه از 72 حبه ششــدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شــماره 1فرعي از3602 
اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گردیده اســت.

71- رای شــماره 0759 مورخ 95/01/20 و رای اصالحی شــماره 5135 
مــورخ 96/05/09 هیات دوم خانم فخري فیاض به شناســنامه شــماره 
8 کدملــي 1288530293 صــادره اصفهان فرزند مهــدي در یک حبه و 
چهار - یازدهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره  
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

72- رای شــماره 0765 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره 5129 
مورخ 96/05/09 هیات دوم خانم ملوک ســادات ســیدباقري دستجردي 
به شناســنامه شــماره 32 کدملي 1288567324 صادره اصفهان فرزند 
ســیدمیرزا در دو حبه و ســی و چهار - پنجــاه و پنجم حبه مشــاع از 72 
حبه ششــدانگ به اســتثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان  یــک باب خانه  
باستثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

73- رای شــماره 0766 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره5130 
مورخ96/05/09 هیات دوم آقاي  محمد فیاض دســتگردي به شناسنامه 
شــماره 23 کدملي 1288558724 صادره اصفهان فرزند مهدي در دو حبه 
و هشت - یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

اصالحــی  رای  و   95 /01 مــورخ21/  0763 شــماره  رای   -74
شــماره 5127 مــورخ 96/05/09هیــات دوم آقــاي مســیح فیــاض 
دســتجردي بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــي 1288482892 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلي در  ســیزده حبــه و یکصد و ســه 
 - یکصد و شــصت و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ به انضمام 
بهای ثمنیه عرصه و اعیان دو حبه و شصت و دو - یکصد و شصت و پنجم 
حبه از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالک 
شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

75- رای شــماره 0760 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره 5136 
مورخ96/05/09 هیات دوم خانم رفعت فیاض دســتگردي به شناســنامه 
شماره 49 کدملي 1288575459 صادره اصفهان فرزند مهدي در یک حبه 
و چهار - یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ به استثنای بهای ثمنیه 
عرصه و اعیان  یک باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شماره 
1فرعي از3602 اصلــي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

76- رای شــماره 0764 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شــماره 5128 
مــورخ 96/05/09 هیات دوم آقــاي  بهروز شــادکام پور به شناســنامه 
شــماره 2794 کدملي 1816800104 صادره آبادان فرزنــد تقي در چهار 
حبه و دویســت و شــصت و هشــت - چهارصد و نود و پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه ششــدانگ بــه انضمام بهــای ثمنیه عرصه و اعیان ســیصد و 
نــود و دو - چهارصد و نود و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت 665/85 مترمربع پالک شــماره 1فرعي از3602 
اصلي واقــع در اصفهــان بخش5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
در ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتی گردیده اســت.

77- رای شماره 0762 مورخ 95/01/21 و رای اصالحی شماره 5125 مورخ 

96/05/09 هیات دوم آقاي موسي فیاض دستکردي به شناسنامه شماره 8 
کدملي 1288506414 صادره اصفهان فرزند سیدعلي در سیزده حبه و یکصد 
و سه - یکصد و شصت و پنجم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ به انضمام 
بهای ثمنیه عرصه و اعیان دو حبه و شصت و دو - یکصد و شصت و پنجم 
حبه از 72 حبه ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 665/85 مترمربع پالک 
شماره 1فرعي از3602 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

78- رای شــماره 1487 مورخ 96/02/25 و رای اصالحی شــماره 5764 
مورخ96/05/17 هیــات اول خانم زینــب قائدي حیدري به شناســنامه 
شــماره 5 کدملــي 4622750066 صادره شــهرکرد فرزند حســینقلي 
بر سه دانگ مشــاع از شــش دانگ  از  یکباب خانه به مســاحت 77,84 
مترمربــع پالک شــماره  720 فرعــي از  4348 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 5حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب بیع نامــه عادی و 
مع الواســطه از آقای حســن براتیان دســتگردی خریداری شــده است. 
96 هیــات دوم آقــاي  /03 79- رای شــماره 2112 مــورخ 10/
محمد رضایــي ادریاني بــه شناســنامه شــماره 1271593033 کدملي 
1271593033 صادره اصفهــان فرزند مجتبي بر ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 105 مترمربع پالک شــماره 2547 فرعــي از 5000 اصلي 
واقــع در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهــان در 
ازای مالکیــت رســمی مشــاعی اولیه  مفــروز ثبتــی گردیده اســت.

80- رای شــماره 3493 مــورخ 96/04/14 هیــات دوم آقــاي احمــد 
قائیــدي بــه شناســنامه شــماره 3241 کدملــي 4171559952 
صــادره الیگــودرز فرزند حســین جــان بــر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 166/87 مترمربــع پــالک شــماره 131 فرعــي از 4483 
 اصلي واقــع در اصفهــان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
خانــم  از  لواســطه  ا مــع  و  عــادی  نامــه  بیــع  موجــب  بــه 
اســت.  شــده  خریــداری  خوانســاری  صالحــی  محتــرم 
81- رای شــماره 6604 مــورخ 96/05/30 هیــات اول آقــاي نــوروز 
عســکري ســده به شناســنامه شــماره 111 کدملــي 1288654601 
صادره اصفهان فرزنــد رمضانعلي برششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
154,40 مترمربــع مفــروزی از پــالک شــماره 4786 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجــب بیع نامه 
عادی و مــع الواســطه از آقای حســین دهقان خریداری شــده اســت. 
82- رای شــماره 6588 مورخ 96/05/29 هیات اول آقــاي بهرام کارگر 
دستجردي به شناسنامه شماره 90 کدملي 1288775288 صادره اصفهان 
فرزند احمد بر ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 80/23 مترمربع 
مفروزی از پالک شــماره 364فرعــي از4348 اصلي واقــع در اصفهان 
بخش5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب بیع نامــه عادی و 
مع الواســطه از خانم بتول مهرعلی دســتجردی خریداری شــده اســت. 
83- رای شــماره 5769 مــورخ 96/05/17 هیــات دوم خانــم پریدخت 
سرفراز به شناســنامه شــماره 111 کدملي 4650569265 صادره بروجن 

فرزند حســینعلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 296,47 مترمربع 
 پــالک شــماره 469 فرعــي از 2248 اصلي واقــع در اصفهــان بخش 
مالکیــت  ازای  در  اصفهــان  جنــوب  ملــک  ثبــت  حــوزه   6
اســت. گردیــده  ثبتــی  مفــروز  اولیــه   مشــاعی  رســمی 
84- رای شماره 6617 مورخ 96/05/30 هیات دوم آقاي  سیدمحمد فیاض 
به شناسنامه شماره 38 کدملي 1288530595 صادره فرزند سیدمصطفي 
بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 218,13 مترمربع پالک شماره 52 
فرعي از 4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.
85- رای شماره 6601 مورخ 96/05/30 هیات دوم آقاي کریم اسماعیلي 
شــاهزاده علي اکبري به شناسنامه شــماره 1135 کدملي 1755489072 
صادره اهواز فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 58/15 مترمربع 
پالک شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی مصدق خریداری 

شده است. 
86- رای شــماره 5390 مورخ96/05/11 هیات دوم آقاي  حســین ملک 
محمد دستجردي به شناســنامه شــماره 20606 کدملي 1282675771 
صادره اصفهان فرزند سیف اله در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
 ســه طبقه  به مســاحت 135/82 مترمربــع پالک شــماره  4431 اصلي

 واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی گردیده است.

87- رای شماره 5383 مورخ 96/05/11 هیات دوم خانم شهناز اسماعیلي 
باغکمه به شناسنامه شــماره 311 کدملي 1288878281 صادره اصفهان 
فرزند اسداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه سه طبقه به مساحت 
135/82مترمربع پالک شماره 4431 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  مفروز ثبتی 

گردیده است.
88- رای شــماره 7320 مورخ 96/06/12 هیات اول خانــم الهه امیني به 
شناسنامه شماره 1037 کدملي 1284811506 صادره اصفهان فرزند محمد 
بر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 286 مترمربع مفروزی از  پالک4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم حیدری دنبه خریداری شده است. 
89- رای شــماره 5747 مورخ 96/05/17 هیات دوم آقاي کورش احمدي 
خراجي به شناسنامه شماره 26 کدملي 6339688586 صادره شهرکرد فرزند 
قدمعلي بر ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 122/90 مترمربع پالک 
شماره 294 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی احسنی 

فروز خریداری شده است.  شماره م / الف : 20927
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/07/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/07/19

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان - اعظم قویدل
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معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی گفت:براساس 
آخرین آمار وزارت بهداشت از 120 نفری که مبتال به این بیماری شدند، 8 نفر از 
آنها جان خود را از دست داده اند.کریم امیری با اشاره به اینکه 13 استان کشور 
درگیر این بیماری بودند،گفت: آمار فوتی ها تنها مربوط به استان های کرمانشاه، 
مازندران، اصفهان، هرمزگان،خراسان رضوی، فارس و سیستان و بلوچستان 
است و خوشبختانه در 5 استان یزد، گیالن، لرستان، اردبیل و کرمان مورد فوتی 
نداشتیم.معاون دفتر بهداشــت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی 
ادامه داد: از مردم تقاضا داریم که در ایام محرم گوشت مورد نیاز خود را از قصابی 
و مراکز مجاز خریداری کنند و از کشتار غیر مجاز دام در معابر اجتناب کنند.
به گفته وی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انتظار می رود که مردم جهت 
نذورات خود گوسفند مورد نیاز را از کشتارگاه های مجاز خریداری کرده و پس 

از نگهداری 24 ساعته در پیش سرد اقدام به توزیع کنند.

سرقت ۸۰ هزار لیتر نفت 
خام مارون - اصفهان

افزایش تب کریمه کنگو 
در محرم

80هزار لیتر نفت خام به ارزش 3۹میلیارد ریال از خط لوله مارون - اصفهان به 
سرقت رفت. دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: متهمان با ایجاد کارگاهی 
در کمربندی تیران به فاصله 15متری خط لوله 32 اینچی نفت خام مارون و 
حفر تونل، با استفاده از پمپ، نفت خام موجود در مخارن را سرقت و بار گیری 
می کردند. حسن رحیمی افزود: با تشکیل این پرونده،چهار نفر دستگیر شده اند 

و مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده ادامه دارد. 
دادستان اصفهان گفت: دو متهم اصلی پرونده متواری هستند و تحت تعقیب 

دادستانی قرار دارند. 
خط لوله مارون - اصفهان با انتقال روزانه بیش از 500میلیون بشکه نفت خام 
یکی از مهم ترین خطوط انتقال نفت خام کشور اســت که با تامین خوراک 
پاالیشگاه اصفهان و بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز، نقش مهمی 

در تامین سوخت مورد نیاز کشور دارد.

جیب بر 
»BRT«های 

اصفهان دستگیر 
شد

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری سارق خانمی که به صورتی کامال حرفه ای و ماهرانه اقدام به کیف زنی و جیب بری از مسافران خانم در اتوبوس های 
BRT می کرد خبر داد.ستار خسروی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر ســرقت کیف پول و تلفن همراه آنها در اتوبوس های شهری، رسیدگی به 

موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی ســارق یا سارقان آغاز و پس از انجام یکسری اقدامات تخصصی موفق شــدند سارق را که یک خانم بود شناسایی و 
دستگیر کنند.خسروی بیان داشت: خانم سارق در بازجویی های پلیس به سرقت 140 میلیون ریال وجوه نقد از کیف مسافران اتوبوس های BRT و سرقت تعدادی گوشی 
 تلفن همراه، مدارک شناسایی و دیگر لوازم اعتراف کرد.خسروی تصریح کرد: در این رابطه مالباختگان شناســایی می شوند و اموال آنها پس از طی مراحل قانونی تحویل

 داده می شود. 

آغاز طرح تشدید نظارت دامپزشکی بر بهداشت کشتار نذور
همزمان با ایام محرم، طرح تشــدید نظارت دامپزشکی بر بهداشت کشتار نذور 
دسته های عزاداری در استان اصفهان با حضور 7۹ گروه بهداشتی ثابت و سیار 

آغاز شد.

جاسازی مواد مخدر در اتوبوس
نیروی انتظامی اســتان اصفهان طی عملیات ذوالفقار یک، حدود 
یک و نیم تن مواد مخدر و نزدیک به 35 میلیارد تومان کاالی قاچاق 

شامل برنج، لوازم التحریر و تجهیزات خودرو را کشف و ضبط کرد.

امام جمعه اصفهان:

 اصفهان را با نام استان برخوردار 
از امکانات محروم می کنند

امام جمعه اصفهان گفت: شــهر اصفهان، نیازمند 150 ســوئیت با 
امکانات ویژه برای جانبازان است؛ چرا 
اصفهان را با نام استان برخوردار از 
امکانات محروم می کنند و چرا 
باید در زمینه چنین امکاناتی 
از دیگر اســتان های کشــور 
عقب باشد.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد در دیدار رییس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن 
تقدیر از تالش های بنیاد شــهید در 
ارائه خدمات به جامعه ایثارگری اظهار کرد: 
امالکی در شهر اصفهان وجود دارد که متعلق به بنیاد شهید است و 
می توان با سرمایه گذاری و کسب درآمد از طریق آنها خدمت رسانی 

به جامعه ایثارگری را گسترده تر کرد.
 حجت االســالم ســید محمدعلی شــهیدی، رییس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران نیز در ایــن دیدار بیان کرد: بســیاری از گلزارهای 
شهدای کشــور طی دو  سال اخیر ساماندهی شــده و مجتمع های 
زیادی برای خدمت رسانی به جانبازان و ایثارگران ایجاد شده است.

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با بیان اینکه جمعیت جامعه 
ایثارگری کشور به 3 میلیون نفر رسیده است، گفت: در حال حاضر 
 567 هزار جانباز تحت پوشش بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشور

 هستند. 
وی تصریح کرد: مرکز جامع توان بخشــی در بسیاری از استان های 
کشور احداث  شده اما یکی از اســتان هایی که از این امکان بی بهره 
مانده استان اصفهان اســت که یکی از دالیل تأخیر در ساخت آن 
عدم هماهنگی و تعامل میان دستگاه های اجرایی این استان است.

شــهیدی ادامه داد: ۹ هزار جانباز ویلچری در کشور وجود دارد که 
اکثراً نیازمند امکانات ویژه مراقبتی هستند.

برای نخستین بار در کشورصورت گرفت؛

راه اندازی آرشیو الکترونیکی 
پرونده های ثبتی در اصفهان

برای نخســتین بار در کشــور، آرشــیو الکترونیکی پرونده های 
 ثبتی در اســتان اصفهــان راه اندازی 
شــد. مدیرکل اســناد و امالک 
استان اصفهان، هدف از اجرای 
این طرح را  افزایش بهره وری 
و ســالمت اداری عنوان کرد 
و گفت: قرار اســت این طرح 
با ابالغ ســازمان ثبت اسناد و 
امالک به سراســر کشور ابالغ و 

اجرایی شود.  
علــی  بهبهانــی افــزود: ماهانه به طور متوســط  

حدود 25هزار ســند مالکیت در اســتان اصفهان صادر می شود.
وی با بیــان اینکه درخواســت تعویض ســند مالکیت حضوری 
پذیرفته نمی شود گفت: در این طرح، شــرایطی  برای نخستین  
بار در کشور فراهم شــده که افراد با مراجعه به تمامی دفاتر اسناد 
رسمی استان و ارائه ســند مالکیت دفترچه ای خود در قبال آن 
 رســید معتبر دریافت و هزینه های قانونی بــدون نیاز به مراجعه 

پرداخت می شود.

بهره برداری از دو طرح آموزشی 
خیرساز در استان اصفهان

دو طرح آموزشــی خیرســاز در شهرستان های شــاهین شهر، 
میمه و آران و بیــدگل به بهره برداری 
12کالســه  رسید.دبیرســتان 
خیرســاز دکتــر انصــاری با 
30میلیــارد ریــال هزینه در 
شاهین شــهر افتتاح شد.این 
دبیرســتان دو طبقــه دارای 
دو آزمایشــگاه، یک کتابخانه، 
 ســالن اجتماعات و آمفی تئاتر،

8 اتاق اداری و دو سایت کامپیوتری  
است.همچنین نمازخانه و سه باب کالس 
درس در آموزشــگاه 15خرداد آران و بیدگل افتتاح شد.خانواده 
مرحوم علی استادمحمدی برای افتتاح این طرح آموزشی در مدت 

یک سال، 3میلیارد و 500میلیون ریال هزینه کرده اند.

اخبار

عکس روز

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: 37شرکت دانش بنیان 
در این دانشگاه در پنج ســال گذشته،680 قرارداد ارتباط با 
صنعت با هزار و 142 میلیارد ریال سرمایه گذاری منعقد و 

تاکنون 260 طرح اجرا کرده اند.
به گفته دکتر محمود مدرس از حدود سه سال پیش در این 
دانشگاه اداره نو آوری و تجاری ســازی فناوری در قالب سه 
مرکز تحت عناوین مرکز کارآفرینــی، مرکز نوآوری و اداره 
انتقال فناوری )TTO( ایجاد شده و تاکنون 17 واحد فناور 

فعال در این مرکز استقرار یافته است. 
در شش ساله گذشته در این دانشگاه حدود 200 طرح ثبت 
اختراع شــده که حدود 35 درصد اختراع و اکتشــافات در 
حوزه بین الملل بوده است.در این دانشگاه 800 پژوهشکده 
هــم در حوزه های فنــاوری اطالعات و ارتباطــات، علوم و 
تکنولوژی زیردریا، نانوفناوری و مواد پیشرفته، زیست فناوری 
و مهندسی زیستی، حمل و نقل، فوالد، اویونیک )الکترونیک 
 هوایــی( و آب و آبفا عمده قراردادهای ارتبــاط با صنعت را 
بر عهده دارند. به گفته رییس این دانشگاه در طول یک دهه 
این پژوهشکده ها 585 میلیارد ریال قرار داد اجرای طرح های 
صنعتی در صنایع بزرگ و مادر کشــور داشته اند که تعداد 

زیادی از آنها در حوزه دفاعی بوده است.
رییس دانشگاه صنعتی می گوید: این دانشگاه ۹ طرح کالن 
به مبلغ قراردادی بیش از 120 میلیارد ریال منعقد کرده که 

با موفقیت خاتمه یافته اند و 35قرارداد ســاخت تجهیزات 
آزمایشگاهی هم با اعضای هیئت علمی منعقد شده که برخی 

از آنها وارد بازار تجاری کشور شده اند.
به گفته مدرس هاشمی هم اکنون پیشنهاد 55 طرح پیشرو 
در راستای اولویت های پژوهشی کشور و نقشه علمی کشور به 

ارزش بیش از 3 هزار میلیارد ریال ارائه شده است.
جامعه امروز ما برای پیشرفت نیازمند همکاری بین دانشگاه 
و صنعت است و استان اصفهان هم که از قطب های واحدهای 
صنعتی کشور است با وجود دانشگاه های نخبه پرور از جمله 
دانشــگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان و دانشگاه های آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد و خوراســگان، ظرفیت باالیی برای 
اجرای طرح های اقتصاد محور با رویکــرد اقتصاد مقاومتی 

را دارد.

عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: جامعه شهری اصفهان امروز 
بیش از هر زمانی به نشاط و ســرزندگی نیازمند است، 
آمارها از میزان افســردگی ها، اعتیاد، طالق، نزاع های 
خانوادگی و خیابانی نشان می دهند که همه دستگاه ها، 
نهادها و ارگان های دولتــی و غیردولتی و به طور خاص 
شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری اصفهان باید در 
این راســتا بدون تعلل و حتما با نگاهی کارشناسی وارد 
میدان شــوند.کوروش محمدی  بیان داشت: آمارهای 
ناشــی از برخی مطالعات و نیز مشاهدات در سطح شهر 
اصفهان، حاکی از افزایش برخی آســیب های اجتماعی 
در کالن شهر اصفهان است، اخبار مربوط به آسیب هایی 
همچون طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی با جمعیتی حدود 
نیم میلیون، نقــاط بحران شــهری و انحرافات اخالقی 
 و نیــز تکدی گری و کــودکان کار بســی نگران کننده

 است. 
وی افــزود: شناســایی بیــش از 400 نقطــه بحرانی 
و نیز حدود 70 هزار زن سرپرســت خانوار در ســطح 
شــهر در کنار حجــم بــاالی تکدی گری در کســوت 
متکدیان نویــن و قدیم، در این زمان بیــش از هر زمان 
دیگری این واقعیت را فریاد می زند که شــورای شــهر 
فقط شــورای شــهرداری نیســت بلکه شــورای شهر 

به معنــای واقعی اســت و این تکلیف را برای شــورای 
پنجم بسی ســنگین تر می کند که از همه ظرفیت های 
نظارتی و قانونی شــورای شــهر باید بهره جست و در 
این راســتا هماهنگــی و هارمونی بین دســتگاه های 
 مرتبط با شــورای پنجــم بســیار موثر خواهــد بود. 
 محمدی ضمــن  ابراز نگرانی  از احتمال شــیوع برخی 
آســیب های اجتماعــی از قبیــل اعتیاد، خشــونت و 
خروج از هنجارهای اجتماعی از بروز آســیب های ناظر 
بر ســالمت روان از قبیل افســردگی و اضطراب و سایر 
اختالالت روان شــناختی که یک نمونه آن در سال های 
اخیر به صورت رفتارهــای نامتعــارف و خودزنی های 
»مازوخیسم گونه« در بین برخی دانش آموزان مشاهده 

شده،خبر داد.

رییس انجمن آسیب شناسی اجتماعی کشور:

آمار کودکان کار در اصفهان نگران کننده است

آسیب شناسیدانشگاه

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد:

دانشگاه صنعتی اصفهان؛پیشرو  در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی

محیط زیست

 پاییز 
و صداي پاي وارونگي دما

 واژه »اینورژن« یا وارونگي دما چند ســالي است که به 
گوش اهالي کالنشهرها آشناست، گویا دیگر عادت کرده 
ایم که هرسال با آمدن پاییز و سرد شدن هوا، گاه و بیگاه 
از میان اخبار مختلف، این واژه هم به گوشــمان برسد.

وارونگي دمایي، حالتي در جو است که جاي هواي گرم 
و ســرد تغییر مي کند؛ یعني هواي سردتر که در حالت 
عادي باالتر است، در زیر و هواي گرم تر روي آن قرار مي 
گیرد، این وضعیت به برقراري شرایط پایدار در جو مي 
انجامد، اما مسئله مهم این اســت که گرچه این پدیده 
موضوعي جدید نیست پس چرا چند سالي است مشکل 
ساز شده و به چشم مي آید و چرا هر سال که مي گذرد 
هشدارها نســبت به وقوع آن پر رنگ تر و شدیدتر مي 
شود؟به اعتقاد کارشناسان، استاندارد نبودن خودروها و 
سوخت، یکي از دالیل تشدید این پدیده است؛ بنابراین 
تا زماني که هر روز به تعداد میلیوني وسایل نقلیه اضافه 
کنیم، استانداردها را بهبود نبخشیم و بدون مالحظه از 
منابع گرمایشي در منزل استفاده کنیم، باید همچنان 

گوش به زنگ شنیدن خبر وارونگي باشیم.
اکنون نیز با بازگشــایي مدارس، مانند هر سال شاهد 
افزایش حجم خودرو در معابر کالنشهري مانند تهران 
خواهیم بود که در این راستا پلیس تهران بزرگ افزایش 
30 درصدي ترافیک را در پایتخت اعالم کرده اســت، 
این امر قطعا به بروز و شــدت اینورژن دامن خواهد زد؛ 
پس با معاینه فني خودرو و همچنین کاهش ترددهاي 
غیرضروري در کالنشــهرها به پاکي هواي شــهرمان 

کمک کنیم.

دستگیري متخلف شکار 
پرندگان در شهرستان اردستان

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
اردســتان، محیط بانان این اداره طي گشــت و کنترل 
زیستگاه هاي طبیعي این شهرستان یک متخلف شکار 
پرندگان را در بخش زواره شناسایي و دستگیر کردند. 
این متخلف شــکار و صید درمناطــق آزاد توابع بخش 
زواره  اقدام به شــکار 4 قطعه کبوتر وحشــي و1 قطعه 
مرغابي وحش کرده بود که به همراه یک اسلحه 2 لول 
و7 فشنگ پر کالیبر 12 دستگیر شد. شکار و حتي اقدام 
به شروع به شکار در زیستگاه هاي حیات وحش توسط 
متخلفان جرم است و طبق ماده 10 و 15 قانون شکار و 

صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار مي گیرند.

این روزها جای جای ایران اسالمی غرق  در شــور و هیاهو اســت.هیاهویی نه سعید نریمانی
مانند جنــب و جوش هــای روزانه و نــه از بهر امــور مادی و 

شخصی؛بلکه هیاهویی در برپایی هرچه بهتر ماه محرم.
در هر شهر و کوی و برزن  پرچم های عزا برافراشته شده و همه 
مردم از پیر و جوان و کودک مشــغول به کار هســتند.نیروی 
خاص و وصف ناپذیری همه را حتی برای مدتی اندک کنار هم 
قرار داده است.گویا فرمانده ای نظاره گر تکاپوی سربازان خود 
است و آنها را هدایت می کند. اگر نیک بنگریم در می یابیم که 
ماه محرم فقط ماه عزاداری و بر سر و سینه زدن نیست.بلکه ماه 
اتحاد،حرکت،بخشش و مهربانی  و همدلی است.سخن گفتن در 
باب محرم کاغذی به بی نهایتی دنیا می خواهد و قلمی به اندازه 
همه درختان تا بلکه اندکی از این شور را بیان کند.آیا تا به حال 

به حاضران یک مجلس عزاداری دقت کرده اید؟گروهی از عموم 
مردم شهر به دعوت صاحب عزا در یک مکان جمع شده اند؛ با 
تفکرات و شرایط شخصی و اجتماعی متفاوت.حتی مقصود آنها 
نیز با یکدیگر متفاوت است ولی در حین این تفاوت اوج همدلی 
و اتحاد را به نمایش گذاشــته اند.در این مجلس کسی به کسی 
فخر نمی فروشد.هیچ کس خود را برتر از دیگری نمی بیند.فقیر  
و پولدار با لباس سیاه بر یک فرش نشسته اند و در پایان مجلس 
کنار یکدیگر سر یک سفره می نشینند.صحبت از سفره محرم 
شد.کجای دنیا سفره ای را ســراغ دارید که با برکت تر از سفره 
نذری ساالر شهیدان باشد؟درِ کدام مجلس همانند مجلس عزای 
امام حسین)ع( روی عموم مردم باز است ؟ و در کدام سفره هر 
انسانی با هر عقیده و مسلک حتی غیرمسلمان می تواند کنار هم 

نوعان مسلمان خود بنشیند؟

آری سفره امام حسین)ع( از دیرباز با برکت بوده است.سختی 
روزگار،گرانی اجناس،شــرایط ســخت اقتصادی و ... هم هیچ 
تاثیری بر فعالیت برپا کنندگان این مجالس نداشته است.این 
روزها به برکت محرم سفره انعام روی همه گسترده است و هر 
کس به سعی خود از این سفره نفعی می برد.به خوبی می دانیم 
با شــرایط امروزی جامعه چه تالش هایی شده است تا به مدد 
صاحب عزای این ماه این ســفره برپا شود و چراغ مجلس عزای 
امام حسین ) ع( روشن بماند.چه کسانی که در این راه خون دل 
ها خورده اند و عرق از جبین پاک کرده اند.حتما چهره آشپزها 
و افراد متمول به ذهنتان خطور می کند.در کنار این افراد انسان 
هایی هم هســتند که در این شــب ها با تالش فراوان مشغول 
خدمت رسانی به مردم هســتند.پاک بانان یا همان رفتگران.
قشــری ضعیف و زحمت کش که حتی در این روزهای ســیاه 
پوش،همچنان لباس کار بر تن دارند و سهم آنها از شور و غوغای 
این شب ها جمع آوری ظروف باقی مانده در خیابان هاست.مدتی 
است که سهولت استفاده از ظروف یک بار مصرف،هیئت های 
مذهبی را به استفاده از این لوازم وادار کرده است.با یک حساب 
سرانگشتی قابل تخمین است که در این شب ها چه تعداد بی 
شماری از این ظروف برای توزیع غذای عزاداران مصرف می شود.
جدای از همه ضررهای مصرف ظروف یک بار مصرف،مســئله 
جمع آوری ظروف مصرف شده ، خود نکته ای قابل درنگ است.
آیا تا به حــال به خیابان یا کوچه ای پــس از پایان یک مجلس 
عزا رفته اید؟با وجود همه ســطل های زباله ،در گوشــه و کنار 
کوچه ها،جوی های آب و ... شاهد ظروف یک بار مصرف هستیم.

عده ای که مثال قصد داشــته اند نظافت را رعایت کنند اندکی 
همت به خرج داده و ظرف خود را در کنار درختان حاشیه خیابان 
ها و یا روی جدول ها قرار داده اند و عده ای دیگر بنا به علت های 
نا معلوم پس از صرف غذا ظرف مــورد نظر را زیر پا له کرده و به 
خانه بازگشته اند.در روزهای آغازین ماه محرم معاون خدمات 
شهری شهرداری خبر از آماده باش نیروهای خدماتی مناطق 15 
گانه اصفهان داد.گویا پس از شور و غوغای هر شب فاجعه ای در 
راه خواهد بود.فاجعه ای به قیمت زحمات بی وقفه نظافت کاران 
بی ادعا.کسانی که سهم آنها از شور و غوغای این ماه جمع آوری 
ظروف بی مصرف عزاداران اســت و چه خدمت بزرگی!صحنه 
ای که ســال ها بی اعتنا از کنار آن گذشته ایم و توجه نکرده ایم 
که ممکن است دل شکســته یا کمر خمیده و یا ناله یک رفتگر 
بینوا همه آمال و آرزوهای ما را  بر باد بدهد.بد نیست اگر در این 
شب های با برکت و پر شور به فکر نظافت شهرمان هم باشیم.به 

قول دوستی باور کنید رفتگران جزو لشکر یزید نبوده اند.

وقتی رفتگران شهر با لشکریان یزید اشتباه گرفته می شوند؛

عزادار فرهنگ مان هم باشیم

پژوهشگران دانشــگاه های صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد 
با ســنتز یک نانوکاتالیســت تالش کردند روغن مصرف شده و 
دورریختنی موتور را به یک نوع سوخت برای موتورهای دیزلی 
تبدیل کنند. تولید سوخت از این روش بسیار ارزان و مقرون به 
صرفه است. پروفسور علی اصغر انصافی، پژوهشگر دانشگاه صنعتی 

اصفهان، با بیــان ضرورت بازیافت روغن ســوخته به عنوان یک 
آالینده  زیست محیطی،  تولید ساالنه حجم روغن سوخته جهان 
را بیش از 24 میلیون تن بیان کرد و گفت: با این حجم گسترده از 
روغن  سوخته، آلودگی های زیست محیطی افزایش قابل توجهی 
می یابد به طوری که بازیافت روغن سوخته و دور ریختنی و تبدیل 

آن به محصولی با ارزش بسیار با اهمیت است.
پروفســور علی اصغر انصافی افزود: در این فناوری نانو با ســنتز 
نانوکاتالیستی، سوختی با روش بســیار ارزان و مقرون به صرفه 

برای موتورهای دیزلی تولید شده است.
وی کمتــر شــدن آالیندگــی محیط زیســت در مقایســه 
بــا ســوخت های معمــول دیزلــی و کیفیــت بــاالی 
 ســوخت را از مهــم تریــن مزایــای اجــرای ایــن طــرح 

نانویی دانست.

به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی؛

بازیافت روغن سوخته موتور با استفاده از فناوری نانو 
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دین و اندیشه

بهترین عمل
نجمه فاتحی زمانی که ماه محرم فرا می رسد کوچه ها و 
خیابان های شــهر تو را می برند تا به خود 
 برسی...محرم در واقع ماه رسیدن به خود است، ماه ساخته شدن. 
این ماه فرصت مناسبی است برای اینکه ره توشه ای جمع کنیم و 
مبادا که محرم تمام شود و هنوز کوله بار عشق را نبسته باشیم. مبادا 
از کنار منبرها و روضه های امام حسین علیه السالم دست خالی عبور 
کنیم . برای رسیدن به خود شناسی باید از گناه بگذریم؛ چراکه ترک 
گناه بهترین عمل است.مرحوم استاد فلسفی در این باره  در یکی از 
سخنرانی هایشان نقل می کنند:  حضرت امیرالمومنین علی )ع( از 
پیامبر)ص( ســوال کردند که بهتریــن اعمال اســت؟ و  پیامبر 
اکرم)ص( در پاسخ فرمودند: بهترین عمل اجتناب از گناه است و این 
درحالی است که  مردم عموما بهترین عمل را در بین کارهای مثبت 

و نیکی ها جست وجو می کنند.
مرحوم فلســفی ادامه می دهند: تعالیم اسالم برای سعادت انسان 
همانند برنامه های پزشکی برای ســالمت افراد است. پزشکان در 
معالجه بیماران دو برنامه دارند: یکی تجویز داروهای خاص و دوم 
پرهیز دادن از مصرف برخی خوردنی ها. در پزشکی موضوع پرهیز 
به قدری اهمیت دارد که اگر مریض مراقبت های الزم را انجام ندهد 
تمامی دعاها بی اثر می ماند. در امور مذهبی نیز همین طور است. 
حضرت علی )ع( می فرمایند: پرهیز ازبدی ها در راه سعادت، بهتر 
از نیکوکاری است. از امام صادق علیه السالم هم نقل شده است که 
خداوند به حضرت موسی علیه السالم فرمود: ای موسی هیچ عاملی 

برای قرب پاکان به خداوند مانند اجتناب ازگناه نیست.
چه خوب است که از فرصت این ماه برای ترک گناه استفاده کنیم و 
با انجام بهترین اعمال به منتهی الیه خودشناسی برسیم و هدفمان 

قرب الهی باشد.

فتو نکته

نکته های باریک تر از مو

بررسی جلوه ای از اسرار عاشورا در گفت و گو با کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی اصفهان؛

تجلی قرآن در قیام امام حسین علیه السالم 
سمیه مصور قیام سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبدا...الحسین)ع( از ابتدا تا  انتها منطبق بر قرآن است. هدف این قیام، سخنانی که حضرت در موقعیت های مختلف بیان فرمودند، 

اقدامات حضرت در تمامی صحنه ها، همه و همه برخاسته از قرآن است، به گونه ای که می توان گفت قرآن در جای جای قیام حسینی تجلی پیدا کرده است.
جمالت فوق، گزیده ای از گفت وگوی  زاینده رود با حجت االسالم یزدان رضوانی، کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی اصفهان است که پیرامون هماهنگی دقیق اقوال و افعال و 

تقریرات امام حسین)ع( در نهضت کربال با مبانی کتاب خدا صورت گرفته است.
در ادامه ماحصل این گفت و گو را می خوانید: 

 حجت االسالم یزدان رضوانی گفت:  قرآن کریم خود را کتاب نور، روشنگری)مائده /15(، جداکننده حق از باطل)فرقان/ 1( و هدایت به مستحکم ترین راه)اسراء/ 9( معرفی می کند و مخاطبین 
خود را به تدبر در آیات و عمل به آن فرا می خواند. از ســوی دیگر بنابر حدیث ثقلین و روایات بسیار، عترت و قرآن دو رکن مالزم یکدیگر هســتند که هیچگاه از هم جدا نمی شوند. عمل و 
 گفتار امام کامال منبعث و منطبق با قرآن است  به گونه ای که در روایات بسیاری با تعابیر مختلفی ائمه هدی علیهم السالم به این حقیقت اشاره کرده اند. امام صادق علیه السالم می فرماید: 
پیامبر اکرم )ص( در خطابه خود در سرزمین منا فرمودند: » ای مردم هر چه از سخنان من به شما رسید اگر موافق قرآن بود آن سخن من است و آنچه مخالف کتاب الهی باشد من آن را نگفته ام.« 

بنابراین گفتار و کردار امام براساس قرآن است و به تعبیر دیگر امام همان قرآن ناطق است. قرآنی است که به آن جامه عمل پوشیده است. 
 وی افزود: قیام سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین)ع( نیز از این قاعده مستثنی نیست و از ابتدا تا انتهای این حرکت منطبق بر قرآن است. هدف این قیام، سخنانی که حضرت در 
موقعیت های مختلف بیان فرمودند، اقدامات حضرت در تمامی صحنه ها، همه و همه برخاسته از قرآن است. به گونه ای که می توان گفت قرآن در جای جای قیام حسینی تجلی پیدا کرده است. 
 حجت االسالم رضوانی ادامه داد: تجلی قرآن در قیام سیدالشهداء علیه السالم در سه سطح قابل بررسی است: در کلمات حضرت که ایشان صراحتا به آیات قرآن استناد کرده و به تالوت آن 
پرداخته اند،  در کلماتی از حضرت که هر چند آیه ای از قرآن تالوت نشده ولی مستند به قرآن است و آیات زیادی از قرآن بر کالم حضرت داللت دارند، تجلی قرآن در عمل و سیره آن حضرت 

و اصحاب ایشان.
 کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی اصفهان با اشاره به اینکه پرداختن به هر یک از این موارد، خارج از عهده این مصاحبه است، بیان داشت: در اینجا تنها به چند نمونه از ابتدا، 

اثناء و آخر حرکت آن حضرت اشاره مي شود تا از این رهگذر جلوه اي از اسرار عاشورا با این رویکرد نیز مورد توجه قرار گیرد:
اولین آیه مربوط به هدف قیام آن حضرت می باشد. ایشان در وصیت نامه خود  به محمد بن حنفیه چنین نوشتند:» من براي هوس و پیروي از هواي نفس و یا سرکشي و طغیان و یا فساد و ظلم 

قیام نکردم، بلکه همه هدف و منظورم اصالح امت جدم رسول خدا صلي ا... علیه و آله بوده و مي خواهم امر به معروف و نهي از منکر کنم و …« )سید بن طاووس، لهوف، ص 51(
بنابراین یکی از اهداف نهضت حضرت، امر به معروف و نهی از منکر بوده که با توجه به آیات 104 و 110 سوره مبارکه آل عمران، خیر و نیکی امت پیامبر)ص(  مرهون همین فریضه است و امام 

حسین علیه السالم در رأس آمران به معروف و ناهیان از منکر بودند.
وی تصریح کرد:  از آیاتي که در جریان قیام امام حسین)ع( به خصوص در روز عاشورا تفسیر عیني بسیار زیبا و دل انگیزي پیدا کرد این آیه  مبارکه است که مي فرماید:)من المؤمنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا اهلل فمنهم من قضي نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال؛ از میان مؤمنان، مرداني هســتند که به آن چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند، برخي از آنان به شهادت 
رسیدند و برخي از آنها در همین انتظار هستند ]و هرگز عقیده خود را[ تبدیل نکردند.( )احزاب /23( تجلي این آیه در ساعت هایي پرفروغ تر مي شد که هر کدام از یاران امام)ع( عاشقانه و با شوق 
و اشتیاق به حضورش مي رسیدند و از حضرت اجازه میدان رفتن مي خواستند، امام حسین)ع( بعد از اجازه به آنها آیه مبارکه یاد شده را تالوت مي کرد و آن گاه مي فرمود:»من نیز به زودي به 

شما مي پیوندم.« )بحاراالنوار، ج 45، ص 20 و 23؛ لهوف، ص 151 و منتهي االمال، ص 270(
 حجت السالم رضوانی در پایان گفت: نمونه دیگر از تجلی قرآن در حضرت سیدالشهداء)ع( لحظات آخر عمر شریفشان در قتلگاه بود که فرمودند:» خشنود به قضاي تو و تسلیم امر و فرمانت 
هستم و معبودي غیر تو نیست اي فریاد رس فریادجویان« )مقتل الحسین، مقّرم، ص 357(  امام حسین علیه السالم نمونه متعالي و کامل صفت رضایت به قضای الهی است و در رفتار و گفتارش، 
رضایت و تسلیم حق موج مي زند. امام صادق علیه السالم سوره والفجر را سوره حسین مي نامد) مجمع البیان، ج 9 و 10، ذیل سوره والفجر(  زیرا که او جلوه تام و تمام این آیه است که مي فرماید: 

» یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربک راضیه مرضیه؛ ای نفس آرام ومطمئن،به سوی پروردگارت بازگرد درحالی که هم توازاوراضی هستی وهم اوازتو راضی است « )فجر/ 27 و 28(

امیری حسین و نعم االمیر 
عمر بن جناده االنصاري، جوان يازده ساله اي از اصحاب امام حسین 
علیه السالم است و آن شعر زيباي »امیري حسین و نعم األمیر ، سرور 

فؤاد البشیر النذير« متعلق به اوست. 
روز عاشورا خدمت آقا آمد تا اذن جهاد بگیرد. اين نوجوان، پدرش در 
حمله اول صبح، كشته شــد. )حمله اولي كه روز عاشورا، اول جنگ 
شد و پنجاه نفر از اصحاب حضرت در آن حمله يك جا كشته شدند(

حضرت فرمودند: نه، تو برو خدمت مادرت باش؛ ديگر سزاوار نیست 
كه تو هم كشته شــوی. رفت پیش مادرش و قضیه را گفت. مادرش 
دســت بچه  اش را گرفت و آمد خدمت حضرت سیدالشــهدا)ع( و 

عرض كرد: 
يابن رسول ا...! سزاوار است كه مادر شــما به شما عزادار بشود و من 
به بچه  ام عزادار نشــوم؟ اين بچه مي خواهد جــان خودش را در راه 

شما فدا كند. 
خالصه مادرش آورد و به حضرت سیدالشــهدا)ع( تقديمش كرد. 
حضرت اذن دادند و رفت. يك نوجوان يازده ساله و آن اشعار را خواند 

كه:امیري حسین و نعم األمیر...
از يك بچه اين حرف، خیلي شگفت انگیز است.

اين گونه عملکرد، تاثیر مادر را هم نشــان مي دهــد. ما گاهي برای 
رسیدن به نتیجه زحمات سلوكی كه می كشیم، تعجیل مي كنیم يا 
نمي دانیم كه انسان اگر گذشت كرد خداي متعال درختش را بارور 
مي كند.  زن و مرد فرقي نمي كند. اگر گذشــت آمد، نصیب مي آيد. 
اگر خیر و نصیب آمد ثبت مي شود و زن و مرد فرقي نمي كند. حاال 
اين زن  چه خودش چه بچه هايش هر دو گذشت كردند. از بچه اش 

و شوهرش گذشت كرد. 
به خصوص بعد از كشــته شدن شــوهر، تمام خواســته اين زن در 
فرزندش تجلي پیدا كرده بود، اما از آن هم گذشــت؛ لذا همه خیر و 

موفقیت آن فرزند برای اين زن هم هست و به او هم می دهند.

در حائر حسینی من را دعا کنید
ابوهاشم جعفرى می گويد: امام هادى علیه السالم  مريض شده بودند. 
شخصی را نزد من فرستادند و مرا احضار کردند؛ همچنین محمد بن 
حمزه را هم احضار کرده بودند. او که قبل از من به خدمت آن  حضرت 
رسیده بود، به من گفت: چون خدمت آن حضرت رسیدم، شنیدم که 
آن بزرگوار همواره مي فرمود: »ابَعُثوا إِلَــی الحائِِر، ابَعُثوا اِلَی الحائِِر«؛ 

يعنی کسی را بفرستید حائر حسینی که براى من دعا کند.
ابوهاشم جعفرى مي گويد به محمد بن حمزه گفتم: »به امام نگفتی 
که من عازم کربال هستم؟« گفت: »نه«. به محضر حضرت رسیدم و به 
ايشان گفتم که عازم کربال هستم. حضرت به خادمین خود فرمودند 

اسباب سفر من را مهیا کنند. 
ابوهاشــم می گويد: اين موضوع را به علی بن بــالل گفتم. او به من 
گفت: »آن حضرت را با حائر حسینی چه کار است؟ خود آن حضرت 
حائر است« )يعنی ايشان خودشــان امام هستند و هر دعايی بكنند، 
مستجاب است(.  چون بعد از سفر خود به سامرا رفتم و به خدمت آن 
حضرت رسیدم، حضرت خیلی به من محبت کردند و بعد فرمودند:  
»رسول خدا)ص( با وجود آنكه مقامش از بیت و حجراالسود باالتر بود، 
طواف خانه مي کرد و حجراالســود را مي بوسید؛ در حالی که ارزش 
مؤمن، اعظم از بیت الحرام است؛ همچنین خدا رسولش را امر فرمود که 
وقوف به عرفات بنمايد. حق تعالی دوست دارد که بندگان در مواطنی 
او را ياد کنند و دعا کنند من هم دوست دارم در مكانی براى من دعا 
کنند که خدا آن مكان را دوست دارد و آن  مكان، حائر حسینی است.«

ویژگی های امام حسین 
علیه السالم 

در روایت آمده اســت که خداوند در ازای شهادت امام 
حسین علیه السالم چهار خصلت در این دنیا به ایشان 
عطا کرد: اســتجابت دعا را در زیر قبه حضرت قرار داد؛ 
یعنی هر کس زیر قبه امام حسین علیه السالم دعا کند 
دعایش مستجاب است، دوم اینکه شفای بیماری ها را 
در تربت ایشان قرار داد و ســوم اینکه امامان بعدی را از 
نسل ایشان قرار داد و چهارم اینکه زائران او ایامی که زائر 

ایشان هستند از عمرشان محسوب نمی شود.

فضیلت سجده بر تربت امام حسین علیه السالم 
و تسبیح تربت

زمانی که به تربت امام حسین)ع( سجده می کنی، حجاب ها عقب می رود و 
در صورتی که شرایط دیگرش را داشته باشی، می توانی عالم ملکوت را ببینی. 
یکی دیگر از اختصاصات حضرت ثواب و برکاتی است که در تسبیح تربت قرار 

داده شده است. 
حضرت بقیه ا... روحی له الفداء فرمودند:

 یکی از فضایل تربت حضرت سیدالشهدا علیه الســام آن است که چنانچه 
تسبیح تربت حضرت در دست گرفته شود، ثواب تسبیح و ذکر را دارد، گر چه 

دعایی هم خوانده نشود.

اگرکسی بخواهد آدم شــود باید با نفس خود مبارزه کند و این کار در ابتدا لذت بخش نیست. خداوند هم عبادتی را طراحی کرده و به تو پیشــنهاد داده که  از آن لذت نبری! طبیعتا تکراری بودن نماز، لذتش را از بین 
می برد. خدا خواسته است که تو در جریان ســختی ها و تلخی های این امر تکراری ، آدم شوی ، رشــد کنی و باال بروی. اگر در ابتدای راه بخواهی از نماز خواندن لذت ببری که رشد پیدا نمی کنی . نماز خواندن زمانی 
شروع به رشد دادن انسان می کند که انسان از آن لذت نبرد. نماز زمانی چرک روح آدم را می گیرد  که لبه زبر نماز روح تو را بسابد. مثال نشسته ای غرق بازی، غرق کار یا غرق استراحت شده ای که یک دفعه موذن اذان 

می گوید و تو باید بلند شوی بروی نماز بخوانی. طبیعتا حالت گرفته می شــود، اما عیبی ندارد، همین االن بلند شو و برو نماز بخوان تا آدم شوی . کتک نماز را بخور و تلخی آن را تحمل کن تا آدم شوی.
بعضی ها خیلی زود با خدا پســر خاله می شــوند و می گویند: خدایا االن حال نماز خواندن ندارم! مگر فوتبال است که فقط هر وقت حال داشتی ، به ســراغش بروی ؟ اصال تا حاال فکر کرده ای که چرا خداوند صبح ها 
 خواب نازنین و نوشــین تو را به هم زده و دســتور داده که باید موقع اذان صبح بلند شــوی و نماز بخوانی؟ برای اینکه می خواهد حال تو را بگیرد و تو را رشــد دهد. تو باید با نماز حال خــودت را بگیری و خودت را 

تربیت کنی. 
) چگونه یک نماز خوب بخوانیم/ حجت االسالم پناهیان(
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محرومیت عجیب فدراسیون برای منصوریان
فدراسیون فوتبال با انتشار اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر، نام علیرضا منصوریان را در لیست 
محرومان باشگاه استقالل برای این دیدار قرار داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که منصوریان بعد از 

دیدار با ذوب آهن از هدایت آبی ها کنار رفته بود و دیگر سمتی در این باشگاه ندارد.

خبر روز

نفرات حاضر در اردوی تیم ملی ســافت بال بانــوان پس از انجام 
تست های فنی مشخص شدند و ملی پوشان 
تمرینات خود را زیر نظر ســرمربی 

ایتالیایی تیم ملی آغاز کردند.
در این اردو کــه از 2 مهر ماه 
آغاز شده اســت 38 بازیکن 
حضور دارند که 5 اصفهانی 
نیز در بین ملی پوشــان قرار 
دارند؛ متیــن رضاییان، الناز 
زارعــی، زهرا عباســی، فاطمه 
شــهریاری و فرنگیس جعفری 
اصفهانی های تیم ملی سافت بال 

هستند که تا 7 مهرماه در اردوی آمادگی حضور خواهند داشت.
تیم ملی سافت بال بانوان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا که آذر ماه و به میزبانی  تایوان برگزار می شود، آماده می کند.

جهت حضور در مسابقات آسیایی؛

 5 بانوی اصفهانی 
در اردوی تیم ملی سافت بال

سوال روز

در شرایطی که دوره ۴ ساله ریاست رســول خادم در فدراسیون 
کشــتی رو به اتمام اســت، ثبت نام از 
نامزدهای انتخابات ریاســت این 
فدراسیون از نیمه دوم مهرماه 

آغاز خواهد شد.
یکــی از افرادی کــه بعید 
نیست برای رقابت با رسول 
خادم ثبت نــام کند، عباس 
جدیدی است. قهرمان سابق 
کشــتی آزاد جهان که به تازگی 
ماموریتش در شورای شهر تهران 
به پایان رسیده، در دوره قبلی نیز برای انتخابات ثبت نام کرده بود. 
با این حال جدیدی نتوانســت به دلیل حضورش در شورای شهر 

مجوز حضور در انتخابات را بگیرد. 
عباس جدیدی در پاسخ به سوال خبرنگار »ورزش سه« مبنی بر 
اینکه قصدی برای ثبت نام در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی را 
دارد یا خیر، گفت: هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام؛ البته حاال 
که در شورای شهر نیستم، می توانم به صورت قانونی در انتخابات 
شــرکت کنم. با این حال در روزهای آینده تصمیم خودم را برای 

حضور یا عدم حضور در انتخابات اعالم خواهم کرد.

 »جدیدی« برای رقابت با خادم 
وارد گود می شود؟

اتفاق روز

فوتبال جهان

سان پیو الی هونگ، دبیرکل کنفدراســیون آسیایی ورزش های 
زورخانه ای و کشــتی پهلوانــی به همراه 
هیئتی از اعضای این کنفدراسیون، 
با رییس، دبیرکل، مشــاورعالی 
در امــور اجرایی و مســئولین 
فدراســیون  کمیته هــای 
ورزش هــای  بین المللــی 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی در 
تهران دیدار و درباره برنامه های 
آینده خود بــه به بحث و گفت وگو 

پرداختند.
در ابتدای این دیدار که به میزبانی محمدعلی 
شــجاعی، دبیرکل IZSF بود، ســان پیو الی هونــگ، دبیرکل 
کنفدراسیون آســیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی 
بعد از ارائه گزارشــی از فعالیت های این کنفدراســیون گفت: ما 
خوشحالیم که در کنار فدراسیون جهانی برای توسعه این ورزش 
زیبا تالش می کنیم.وی با جذاب خوانــدن ورزش زورخانه ای و 
کشــتی پهلوانی افزود: ما معتقدیم که هر شروع و آموزشی اگر از 
سنین پایین آغاز شود دارای نتیجه مثبتی خواهد بود، از این رو 
ورزش زورخانه ای را از مدارس و ایجاد تیم های دانش آموزی در 
کره جنوبی آغاز کرده ایم و همین برنامه را برای ســایر کشورهای 

آسیایی نیز دنبال خواهیم کرد.

ســتاره پرتغالی تیم فوتبال رئــال مادرید اســپانیا گفت: برای 
 رویارویــی با صدرنشــین بوندســلیگا 

ترسی از دورتموند نداریم.
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی 
تیم فوتبال باشگاه رئال مادرید 
اسپانیا در آســتانه بازی مهم 
تیمش برابر نماینــده آلمان 
در لیگ قهرمانان اروپا گفت: 
هیچ ترسی از دورتموند نداریم و 
برای شکست دادن این تیم آماده 
هســتیم.وی ادامه داد: دورتموند 
رقیب قدیمی ما در لیگ قهرمانان 
اروپاست و هر دو تیم شناخت کاملی از هم دارند. من تمام تالشم را 
می کنم تا برای تیم خود بهترین باشم. از اعتماد زیدان نیز متشکرم 
و می دانم که با وجود نامساعد بودن شــرایط روانی، باز هم از من 
خواسته تا حتما بازی کنم. رونالدو افزود: نگران وضعیت مادرید در 
 اللیگا نیســتیم و هواداران باید صبور باشند، فاصله با صدر جدول 

کم کم به صفر خواهد رسید.

 ورزش زورخانه ای
 در مدارس کره جنوبی

 کری خوانی رونالدو
 برای دورتموند

منهای فوتبال

سرپرست نایب رییسی فدراسیون والیبال :

نمی توانم در کنار ذوب آهن 
باشم

سرپرست نایب رییسی فدراسیون والیبال در مورد شرایط 
تیم والیبال ذوب آهن برای حضــور در فصل جدید لیگ 
برتر والیبال بانوان، اظهار کرد: ظاهرا امســال هم باشگاه 
ذوب آهن در لیــگ برتر بانوان تیمــداری می کند و یک 
هفته است تمرینات بدنسازی تیم با کادر فصل گذشته و با 
سرپرستی نصیری و عفت نصر به عنوان کمک مربی شروع 
شده تا در آینده ای نزدیک برنامه های دیگر تیم مشخص 
شود. سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن گفت: در حال 
حاضر نمی توانیم زمان دقیق شروع مسابقات لیگ امسال 
را بگوییم، اما برنامه ریزی ها به نحوی است که مسابقات 
از اواخر آبان  آغاز شــود.فریبا صادقی تصریح کرد: باشگاه 
ذوب آهن برای برعهده گرفتن هدایت تیم والیبال بانوان 
در مسابقات لیگ برتر امسال با من صحبت کرده و قرار بر 
این است اگر مسئولیت من در فدراسیون والیبال به اتمام 
رســید هدایت والیبال بانوان ذوب آهن را برعهده بگیرم.

صادقی بیان کرد: حضورم در ذوب آهن برای هدایت این 
تیم در فصل جدید هنوز مشخص نیست و باید تا انتخابات 
ریاست فدراسیون که تقریبا دو ماه آینده برگزار می شود 
صبر کنم. کنار ذوب آهن هستم و به تیم کمک می کنم، اما 
هنوز چیزی به صورت قطعی مشخص نیست.سرپرست 
نایب رییسی فدراســیون والیبال اضافه کرد: تا زمانی که 
در فدراسیون والیبال هستم نمی توانم در کنار تیم والیبال 
ذوب آهن باشــم.صادقی در مورد ترکیب تیم برای فصل 
جدید تاکید کرد: از تمام بازیکنان فصل گذشته دعوت به 
همکاری کرده ایم، اما تا کنون قراردادهای آنها بسته نشده 

و اسامی بازیکنان قطعی نیست.

برای شرکت در مسابقات آسیایی کاپ آزاد 
صورت می گیرد؛

 اعزام 6 مچ انداز اصفهانی 
به قرقیزستان

پیکارهای آسیایی کاپ آزاد از تاریخ سی ام مهرماه تا هفتم 
آبان ماه سال جاری به میزبانی قرقیزستان برگزار می شود و 
تیم ملی مچ اندازی کشورمان در این رویداد شرکت خواهد 
کرد. در ترکیب تیم اعزامی ایران، 6 ورزشــکار اصفهانی 
حضور دارند تا سهم قابل توجهی از این اعزام برون مرزی 
شامل حال ورزشــکاران استان شــود.میالد مختاری، 
اســماعیل نقدی، عرفــان غالمیان، محســن مختاری، 
ابوالفضل شایســته و علی صالحی ملی پوشان اصفهانی 

شرکت کننده در این مسابقات هستند.

به فاصله تنها چهار روز پس از بسته شدن پرونده هفته 
هفتم لیگ برتر رقابت های هفته هشتم از  امروز  پیگیری 
می شــود و تیم های اصفهانی نیز درایــن روز رودروی  
حریفانشان قرار می گیرند که ســپاهان در تالش برای 
فاصله گرفتــن از رده های پایینی جــدول در تهران به 
مصاف نفت می رود و ذوب آهن با سودای صعود به جمع 

باالنشینان، میزبان سایپا در ورزشگاه فوالدشهر است.
محکوم به بردن همسایه طبقه باال

سبزپوشــان اصفهانی هفته گذشــته با متوقف کردن 
آبی های پایتخت در ورزشــگاه آزادی باعث شــدند تا 
علیرضا منصوریان در اســتقالل به خط پایان برســد و 

راهش از این تیم پرطرفدار جدا شود.
برخالف تاثیری که نتیجه بازی در اردوگاه رقیب گذاشت 
تک امتیازی که از آن طریق به حســاب ذوب آهن واریز 
شد نه تنها سود زیادی به حال تیم اصفهانی نداشت که 
سقوط یک پله ای آن و قرار گرفتنش در رده هفتم را در 

پایان رقابت های هفته هفتم در پی داشت.
جالب آنکه حریف پیش روی ذوب آهن همسایه این تیم 
در جدول است و اتفاقا در حال حاضر در همان رده ای قرار 
گرفته است که تا هفته پیش در اختیار تیم اصفهانی بود. 
نارنجی پوشان تهرانی که تا قبل از آغاز رقابت های هفته 
هفتم در رده پنجم جای داشتند پس از آنکه به تقسیم 
امتیازات خانگی با پارس جنوبی قناعت کردند یک پله 

در جدول پایین آمدند. به این ترتیب، سقوط یک پله ای 
پس از تقسیم امتیازات هفته هفتم اتفاقی است که برای 
هر دو تیم افتاد با این تفاوت که ذوب آهن بیرون از خانه 
امتیاز گرفت و قعرنشینی اســتقالل را رقم زد، اما سایپا 

در خانه به تساوی برابر میهمان صدرنشینش تن داد.
با وجود همسایگی دوتیم در جدول آنها وضعیت به نسبت 
متفاوتی دارند زیرا در حالی که ذوب آهن از ابتدای لیگ 
هفدهم تا پایان هفته هفتم روندی نسبتا یکنواخت داشته 
اما سایپا پس از شروعی عالی در فصل جدید در هفته های 
اخیر به بحرانی نسبی گرفتار آمده است. خودروسازان 
تهرانی که سه مســابقه از چهار دیدار اول فصل را با برد 
پشت سر گذاشتند در سه بازی اخیر رنگ برد را به خود 

ندیده اند.
دوتیم در آخرین رویارویی خود در ورزشگاه فوالدشهر 
به تقســیم امتیازات با یکدیگر قناعــت کردند. در آن 
مسابقه که دهم مردادماه سال گذشته از هفته دوم لیگ 
شانزدهم برگزار شد مهدی رجب زاده برای ذوب آهن و 
مهدی ترابی برای سایپا گلزنی کردند. دیدار برگشت دو 
تیم در ورزشگاه شهید دســتگردی هم با تساوی بدون 

گل به پایان رسید.
ذوب آهن در هر دو دیدار رفت و برگشــت فصل پیش با 
سایپا مساوی کرد، اما سبزپوشان اصفهانی برای پیوستن 
به جمع باالنشینان اکنون باید نتیجه بهتری بگیرند و هر 

سه امتیاز این دیدار خانگی را به حساب خود واریز کنند.
هدف مشترک طالیی و طالییه

سپاهان اصفهان و نفت تهران در تقابل رو در رو با یکدیگر 
هدف مشترکی را دنبال می کنند؛ فاصله گرفتن هرچه 

بیشتر از قعر جدول!
طالیی پوشــان اصفهانی از دیدار حساس هفته گذشته 
خود برابر قرمزهای پایتخت نتوانســتند بیشتر از یک 
امتیاز بگیرند تا با ســپری شدن هفت هفته از مسابقات 
لیگ هفدهــم همچنــان در رده هــای پایینی جدول 
باشند. با وجود این توقف خانگی، نمایش سپاهان برابر 
مدافع عنوان قهرمانی هواداران تیم اصفهانی را به ادامه 

رقابت های لیگ امیدوار کرد.
با وجود این خوش بینی شاگردان زالتکو کرانچار چاره ای 
ندارند تا پس از تقســیم امتیازات خانگی با پرسپولیس 
در بازی بیرون از خانه برابر نفت به برتری برســند و با 
دســتان پر از تهران به اصفهان بازگردند زیرا با توجه به 
فاصله اندک تیم های ته جدولــی هر نتیجه دیگری جز 
پیروزی ممکن است به قیمت سقوط بیشتر سپاهان به 
رده های پایین تر تمام شود. نفت که هفته پیش قافیه را 
به پیکان واگذار کرد با یک امتیاز کمتر از سپاهان دو پله 
پایین تر از این تیم در رده چهاردهم جای دارد. میزبان 
تهرانی حتی این فرصت را دارد تا همزمان با عبور از سد 
حریف مســتقیمش در جدول رده بندی نیز از میهمان 
اصفهانی رد شود. طالیی پوشــان برای آنکه از بروز این 
وضعیت ناخوشایند جلوگیری کنند و با روحیه ای خوب 
به اســتقبال تعطیالت لیگ بروند محکوم به آنند که از 
میزبانشان امتیاز بگیرند. نفت اگرچه فصل پیش مانع از 
صعود سپاهان به فینال جام حذفی شد، اما در لیگ برتر 
حریف دلچسبی برای طالیی پوشــان بود زیرا حداکثر 
امتیازات هر دو دیدار رفت و برگشت برابر آن به حساب 

تیم اصفهانی واریز شد.
در آخرین دیدار بیرون از خانه با نفت، سپاهان با تک گل 
فرید بهزادی کریمی از روی نقطه پنالتی برنده شد. آن 
پیروزی که در هفته دوم لیگ شانزدهم رقم خورد اولین 
پیروزی عبدا... ویســی در کسوت ســرمربی سپاهان 
محسوب می شد. در ادامه فصل ۹6-۹5، دو تیم 2 مرتبه 
هم در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که اولی 
 را نفت در جام حذفی و دومی را ســپاهان در لیگ برتر 

برد.
آنچه در حال حاضر تقابل با نفــت را برای رقبای لیگ 
برتری جذاب کرده حضور علی کریمی روی نیمکت آن 
است که اولین روزهای ســرمربیگری خود را پشت سر 
می گذارد. کریمی که با یک تساوی و یک باخت چالش 
دشوارش را با موفقیت آغاز نکرده در مواجهه با سپاهان 

در تالش برای اثبات توانایی های خود است.

سودای صعود به جمع باالنشینان؛

6  امتیاز بالقوه در کمین اصفهانی ها

آگهی ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 
محدوده مطالعاتی مهرگرد در استان اصفهان

براساس نتایج مطالعات و بررسی های به عمل آمده بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی و 
وقوع خشکسالی های مستمر باعث افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده مطالعاتی 
مهرگرد شده است. لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب و حفظ ذخایر ارزشمند آب زیرزمینی 
در محدوده یاد شده به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و 
یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب )به استثنای موارد مندرج در آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک 
ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب سال 84 و درحد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده مذکور به مدت 4 سال 
از تاریخ نشر این آگهی طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین 
شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شــرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان با حدود اربعه به 

شرح ذیل ممنوع اعالم می گردد. 
شمال: از نقطه ارتفاعی 2981 کوه نســار عباســی در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به محل تالقی مرز 
محدوده های مطالعاتی بروجن، گندمان – بلداجی و مهرگرد سپس به کوه های آیک، اوشاتاج احمد )نقطه 
ارتفاعی 3011(، تنگ آهن، گرم آباد )نقطه ارتفاعی 3359( و شنلو و از آنجا تا محل تالقی مرز محدوده های 

مطالعاتی قمشه، لنجانات و مهرگرد.
شرق: از محل تالقی فوق الذکر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 2937 و از آنجا تا کوه آب 

دراز.
جنوب: از کوه آب دراز در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه چهار قاچ و در ادامه در امتداد مرز مذکور تا 

نقطه ارتفاعی 3103 کوه بهرز.
غرب: از نقطه ارتفاعی 3103 کوه بهرز در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 3355 کوه چمبه 
نقطه ارتفاعی 3345 کوه دارمه سپس به کوه های سیاه، اشکفت تاغون، تگرگ آب و اخوره )نقطه ارتفاعی 

2813( و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 2981 کوه نسار عباسی.

وزارت نیرو
م الف:  8۹667

گلنار وکیل گیالنی، رییس فدراســیون چوگان گفت: گروهی بر خالف نظر رهبری 
نمی خواهند چوگان توسعه یابد و با اینکه فشارهایی برای استعفای من وجود دارد، اما 

این کار را انجام نمی دهم.
گلنار وکیل گیالنی درمورد خبر برکناری اش، اظهار کرد: من خبر را تکذیب می کنم و 
حتی در سایت فدراسیون نیز این موضوع را رد کردیم. هیچ ابالغی از سوی وزارتخانه 
به ما نشده است. من حتی وقتی این خبر را شنیدم با روابط عمومی وزارتخانه صحبت 
کردم و او هم ابراز بی اطالعی کرد. ابالغی به من داده نشده است  و من سر کارهستم. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا در اساســنامه این فدراسیون وزارت ورزش و جوانان 
حق عزل رییس فدراسیون را دارد، پاسخ داد: بله، در اساسنامه ما وزیر ورزش و جوانان 

این حق را دارد.
وکیل گیالنی در پاسخ به این سوال که آیا درست است قرار بوده در یکی، دو روز آینده 
استعفا بدهد، تصریح کرد: به هیچ وجه. من هیچ تمایلی به استعفا نداشته و ندارم؛ البته 
فشارهایی بوده که استعفا بدهم، اما چون من در کارم کوتاهی نکرده ام و طبق فرمایشات 
مقام معظم رهبری در مسیر احیای چوگان با جان و دل کار کرده ام، استعفا نمی دهم. 
سیاست هایی وجود دارد که این اتفاق رخ دهد، اما من با جان و دل در خدمت ورزش 
هستم و با تمام وجود برای چوگان تالش می کنم. من این رشته ملی را دوست دارم و 

تمام تالشم بر این بوده که چوگان همگانی شود و همه از آن استفاده کنند.
رییس فدراسیون چوگان در پاسخ به این سوال که سیاســت ها مخالف حضور او در 
فدراسیون است یا حضور افراد دیگر، بیان  کرد: مخالفت ها با من نیست. مخالفت ها با 
توسعه چوگان است. من همین امروز کار یک استان دیگر را برای چوگان انجام دادم. 
واقعا با جان و دل کار کردم. ماموریت من توسعه چوگان در کل کشور است و در این راه 
اطاعت کورکورانه از کسی نکرده ام و همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که 
چوگان احیا شود در این مسیر گام برداشتم، اما متاسفانه افرادی هستند که نمی خواهند 

چوگان توسعه پیدا کند و دوست دارند که این رشته به طور خانوادگی  کار کند.
وی افزود: اما من به عنوان رییس فدراسیون این اجازه را نمی دهم و مخالف هستم. در 
این پانزده سالی که چوگان به عنوان فدراسیون کارش را انجام می داده فعالیت به اندازه 
دو استان بوده است و به همین دلیل هم مقام معظم رهبری تاکید کردند که این رشته 
باید احیا شود و به نظرم در این مسیر وزارت ورزش و جوانان هم باید فکری کند. من 
به عنوان رییس فدراسیون برای توسعه این رشته تالش می کنم ، اما کارشکنی هایی 
 وجود دارد.رییس فدراســیون چــوگان در پایــان برکنار کردن نایب رییســش را 

هم رد کرد.

نقل قول روز

رییس فدراسیون چوگان: 

می خواهند چوگان را خانوادگی 
اداره کنند!
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اجرای طرح احسان حسینی  در محرم و صفر
حمیدرضا شیران،مدیرکل کمیته امدادگفت: طرح احسان حسینی در ماه محرم و صفر اجرا 
می شود و این نهاد آماده دریافت و توزیع نذورات عاشقان سیدالشهدا)ع( در بین محرومان و 

نیازمندان جامعه است.

نشست خبری

چهره ها

وصله های نامتناسب آســفالت، عالوه بر نازیبا بودن، تردد عابران پیاده و خودروها را با مشکل مواجه می کند؛ از این 
رو آســفالت معابر یکی از موارد مهمی است که تاثیر زیادی در منظر شــهری دارد. معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان در این باره اظهارکرد: یکی از مهم ترین ویژگی هایی که یک شهرپایدار را از دیگر شهرها متمایز می کند و تاثیر 
زیادی بر منظر شهری دارد، آسفالت مناسب معابر است. ایرج مظفر افزود: تامین نیاز شهروندان، فراهم کردن خدمات 
رفاهی از جمله آسفالت معابر و زیرساخت هایی که توسط شهرداری ها 

پایه گذاری می شود، همه و همه به پویایی اقتصاد شهر منجر می شود.
وی ادامه داد: اصفهان نسبت به سایر شــهرهای کشور دست اندازهای 
باال و پایین کمتری دارد؛ با این وجود مدیریت شــهری این کالنشــهر 
امسال همانند ســال های گذشــته که نهضت های گوناگونی همچون 
پارکینگ سازی و پیاده روسازی را در دستور کار خود داشت، امسال نیز 
نهضت آســفالت را آغاز کرد تا به قولی اصفهانی ها را از دست اندازهای 

باال و پایین خالصی دهد.
مظفر عنوان کرد: طبق آمار، از ابتدا تا پایان شهریور ماه سال جاری، بالغ 
بر۱۰۰هزار تن آسفالت در قالب حدود۸۹۰هزار متر مربع، شامل روکش 
آســفالت معابر اصلی و فرعی، لکه گیری با دستگاه آسفالت تراشی، زیرسازی و آســفالت معابر، در مناطق ۱۵ گانه 

شهرداری اصفهان انجام شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، با اشاره به آمار و اطالعات مقایسه متراژ پروانه های ساختمانی صادر 
شده در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان تا پایان شهریور ماه امسال، تصریح کرد: در سال جاری بیش از یک میلیون 
و ۵۵۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی در شهر اصفهان صادر شده است.سیدجمال الدین صمصام شریعت ادامه داد: 
امسال مناطق ۵، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ شهرداری اصفهان جهش خوبی در افزایش متراژ پروانه های ساختمانی داشته اند.

وی یادآور شد: البته آمار متراژ صدور پروانه های ساختمانی در منطقه ۳ 
شهرداری مشابه سال گذشته است.

صمصام شــریعت با بیان اینکــه در فروردین و خردادمــاه ۹۶ افزایش 
معناداری در متراژ صدور پروانه های ســاختمانی صورت گرفت، افزود: 
 این در حالی اســت کــه در تیرماه شــاهد کاهش متراژ صــدور پروانه

 بودیم.
صمصام شریعت گفت: امسال در منطقه ۵ شــاهد ۶ درصد اضافه متراژ 
در صدور پروانه های ســاختمانی بودیم؛ همچنیــن در منطقه ۷ برابر با 
۲۷درصد، در منطقه ۱۰ برابر ۲۲ درصــد، در منطقه ۱۳ برابر ۸۷ درصد  
و در منطقه ۱۴ برابر با ۳۰ درصد، شاهد افزایش متراژ پروانه ساختمانی 

بودیم که بیانگر استقبال مردم از ساخت و ساز در مناطقی است که هزینه های مترتب بر صدور پروانه های ساختمانی 
کمتر بوده و قیمت زمین مناسب است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری خبرداد:

صدور بیش از یک میلیون مترمربع پروانه ساختمانی 
معاون عمران شهری شهرداری خبرداد:

عملیات 1۰۰هزار تنی آسفالت  مناطق 15گانه

با مسئوالن

به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛

کتابخانه مرکزی، میزبان 
دانش آموزان می شود

مدیر کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اظهارکرد:سالن های مطالعه و کتابخانه های 
شــهرداری اصفهان، پراکندگی مناســبی در مناطق 

۱۵گانه دارند.
وی با اشــاره به تقســیم بندی کتابخانه ها به ۲بخش 
اختصاصــی و عمومــی، تصریح کــرد: کتابخانه های 
عمومــی، منابع عمومی متناســب با نیــاز مخاطبان 
را دارنــد امــا کتابخانه های تخصصی مثــل کتابخانه 
تخصصی کودک، متناسب با همان مقاطع سنی خدمات 
ارائه می کنند. مدیرکتابخانه های ســازمان فرهنگی 
شهرداری یادآور شــد: به مناسبت بازگشایی مدارس، 
کلیه ســالن های مطالعه و کتابخانه های شــهرداری 
اصفهان برای میزبانی از دانش آموزان و دانشجویان در 
فضایی توأم با آرامش و امکانات رفاهی آماده شده است.

کریمی ادامــه داد: شــهرداری اصفهان بیــش از ۸۰ 
کتابخانه و ســالن مطالعه را در شــهر اصفهان تحت 
پوشش دارد که دسترسی به کتاب را آسان کرده است. 

 
مدیرمنطقه 1۵شهرداری عنوان داشت:

رینگ چهارم؛ موتور محرک 
برای رشد

مدیر منطقه ۱۵شهرداری اصفهان اظهارکرد: در منطقه 
۱۵ زیرساخت های شهری بســیاری مانند بازار میوه و 
تره بار، بازارگل و گیاه و باغ رضوان وجود دارد؛ لذا برای 
دسترسی آسان تر شهروندان به این مراکز، احداث رینگ 

چهارم شهر در این محدوده ضروری است.
رضا مختاری با تاکید بر اینکــه احداث رینگ چهارم و 
حفاظتی شــهر، موتور محرکه ای برای رشد و توسعه 
این منطقه نیمه برخوردار است، افزود: با اجرایی شدن 
کمربندی شرق و رینگ چهارم، منطقه ۱۵ از بهترین 

دسترسی ها برخوردار خواهد شد.
مدیر منطقه ۱۵شهرداری اصفهان تصریح کرد: رینگ 
چهارم شهر اصفهان، از منطقه ۱۵ روبه روی کارخانه قند 
آغاز می شود و تا قبل از جاده شش راه به طول ۶ کیلومتر 

در این منطقه قرار دارد.
مختاری با اشاره به اینکه آزادسازی این پروژه با اعتبار 
۵۰ الــی ۶۰ میلیارد تومان در ســال جــاری صورت 
می گیرد، عنوان کرد: برای عملیات اجرایی این پروژه نیز 
۵۰ الی ۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری:

پاساژهای قدیمی چهارباغ، از نقاط 
حادثه خیز شهر است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات  فرزانه افسرطه
ایمنی شهرداری اصفهان، بعد از ظهر روز 
گذشته در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت محرم حسینی و 
۷مهر، روز آتش نشانی و ایمنی اظهار داشت: بنده معتقدم رسانه ها 
و خبرنگاران می توانند جامعه را متحــول کنند و به خاطر همین 

سعی کرده ام همیشه در دسترس خبرنگاران باشم.
وی با بیان اینکه در ســال ۹۴ میزان رضایت از ما ۷۲ درصد بوده 
است، افزود: تنها سازمانی هستیم که در سال ۹۵ مردم رضایت ۸۱ 
درصدی از آن داشتند؛ مابقی مردم هم که راضی نبودند، اغلب با 
آتش نشانی ارتباطی نداشته اند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه روزانه ۲۵ عملیات 
به صورت میانگین انجام شده است، ادامه داد: تعداد کل عملیات 
امداد و نجات سال ۹۵ در شهر اصفهان، ۹هزار و ۳۸ حریق و حادثه، 
۴هزار و ۳۲ حریق و ۵هزار و شش حادثه بوده و اصفهان به عنوان 
یک شهر توریستی و گردشگری، آبستن حوادث زیادی است.وی 
با اشاره به عملکرد آتش نشانی در سال گذشــته عنوان کرد: آمار 
متوفیان سال ۹۵ نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است، 
همچنین تعداد کل نجات یافتگان نســبت به سال قبل ۱۹درصد 
افزایش را نشــان می دهد. بزرگزاد با اشــاره به اهمیت رسیدن به 
محل حادثه یادآور شد: متوسط رسیدن به محل حادثه در محدوده 
شــهر ۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه بوده و ۱۰ دقیقه و ۲۳ ثانیه برای خارج 
از محدوده شهر اندازه گیری شده اســت. وی اضافه کرد: شعله در 
ثانیه ۵ متر حرکت می کند و سرعت دود ۳۰ متر گسترش می یابد؛ 
این در حالی است که حرکت انسان در ثانیه کمتر از دو متر است؛ 
جالب اینکه وســایلی که یک آتش نشــان باید با خود حمل کند 

۳۰کیلوگرم وزن دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با بیــان اینکه عنوان دومی جهــان را یدک می کشــیم و وظیفه 
ســنگینی داریم، گفت: میانگین تعداد تماس هــا، ۷۱۸ مورد در 
روز بوده و تعداد کل کارکنان ایســتگاه های آتش نشانی ۶۲۵ نفر 
هستند؛ مجوز جذب ۱۰۰ نفر جدید را هم گرفته ایم که در آینده 

نزدیک آگهی استخدام در این خصوص منتشر می شود.
وی با اشــاره به معماری ســاختمان ها در خصوص پیشگیری از 
حوادث تصریح کرد: در اصفهان هر ساختمانی که بیش از سه سقف 
داشته باشد الزاما به آتش نشــانی می آید و از لحاظ مختلف مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
بزرگزاد خاطرنشان کرد: سیستم ایمنی در همه ساختمان ها وجود 
دارد اما متاسفانه برخی از سیستم ها یا خاموش هستند یا قطعات 

آن باز شده و به هر دلیل در زمان حادثه قابل استفاده نیست.
وی با بیان اینکه شــهروندان همان طور که آسانســور را سرویس 
می کنند باید نسبت به سرویس سیستم ایمنی همت داشته باشند، 
یادآور شد: لوله آتش نشانی برای ساختمان های چند طبقه به دلیل 
ارتفاع، جاذبه و وزن آب، ســنگینی آن به باالی یک تن می رسد؛ 
اگر سیستم ساختمان بدون عیب باشــد، دیگر نیاز به تحمل این 

وزن نیست.
وی در خصوص مزاحمت های تلفنی گفت: فرهنگ مردم باال رفته 
و شرایط بهتری نسبت به قبل دارند. با مواردی که ادامه دار بوده، 
برخورد حقوقی کردیم اما باید بدانیم که برخی از این موارد روانی 

بوده و اجتناب ناپذیر است.
بزرگزاد خاطرنشان کرد: سیستم ایمنی در همه ساختمان ها وجود 
دارد اما متاسفانه برخی از سیستم ها یا خاموش هستند یا قطعات 

آن باز شده و به هر دلیل در زمان حادثه قابل استفاده نیست.
بزرگزاد با بیان اینکه پاساژهای قدیمی چهارباغ از نقاط حادثه خیز 
شهر است، تصریح کرد: تذکرات الزم را به ساختمان های قدیمی 
داده ایم اما ایمنی ساختمان های بلند توسط خود آنها باید تامین 

شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اظهار داشت: نردبان ۴۰ متری مفصلی را از شرکت آلمانی خریداری 
کرده ایم که تا اواخر آبان اضافه می شود، مفصل بودن این نردبان 
 باعث می شــود که به صورت عمــودی هم بتوان از آن اســتفاده

 کرد.

رییس مجمع نمایندگان اصفهان:

هنوز هیچ گزینه ای برای استانداری 
مطرح نشده است

رییس مجمع نماینــدگان اصفهان 
پیرامــون گزینه هــای احتمالــی 
استانداری اظهار داشت: تاکنون هیچ 
رایزنی برای گزینه استانداری اصفهان 

مطرح نشده است.
حجت االســالم ســید ناصر موسوی 
الرگانی،  افزود: در تماسی که با معاون 
وزیر کشور داشتم، ایشان اعالم کردند 
که هنوز برای گزینه استانداری اصفهان تصمیم گیری نشده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر که اســتاندار اصفهان آقای زرگرپور 
به صورت شبانه روزی کار خود را انجام می دهد، از این رو باید گفت 
من در این راستا کمترین کوتاهی در فعالیت های ایشان مشاهده 

نکردم.

متروی اصفهان به مجموعه در حال 
احداث قطارهای شهری اصفهان 
گفته می شود. در ششمین جلسه 
شورای شهر، طرح مبنی بر استفاده رایگان از مترو تا ۱۵مهر 
ماه مطرح شد. ما نیز در حاشیه جلسه و به منظور اطالع رسانی  
جزئیات آن گفت و گویی داشتیم با مدیرعامل شرکت متروی 

منطقه ای اصفهان که شرح آن را در ادامه می خوانید:
علیرضا فاتحی اظهار داشــت: تا روز پنجشنبه هفته گذشته 
تعداد ۶ هزار نفر از شــهروندان از مترو استفاده کردند که از 
روز شنبه و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی، این تعداد به 

بیش از هزار نفر افزایش یافته است. 
وی هدف از  ارائه این طرح را کاهش ترافیک زیاد شــمال به 
جنوب کالنشهر اصفهان و همچنین فرهنگ سازی استفاده 
بیشتر شهروندان بخصوص دانش آموزان از سیستم حمل و 
نقل شهری عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، خانواده ها 
از زمان سرفاصله های ایستگاه ها  مطلع شده و با برنامه ریزی 

بهتر و با آسودگی خاطر از این خدمات استفاده می کنند.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا این طرح در شهرهای 
دیگر نیز اجرا شده است بیان داشــت: طرح استفاده رایگان 
شــهروندان از مترو در تبریز اجرا شده اســت و این موضوع 

انگیزه ای شــد برای اینکه  طرح مذکور از طرف شــهرداری 
اصفهان به شورای شهر پیشنهاد شود. 

مدیرعامل شرکت متروی منطقه ای اصفهان، همچنین در 
پاسخ به این سوال که آیا این طرح از کشورهای دیگر اقتباس 
شده است، بیان داشت: با وجود اینکه زمان استفاده از مترو 
در کشورهای اروپایی به سال های خیلی دور برمی گردد، در 

بعضی از روزها این طرح اجرا می شود. 
این مقام مســئول در شــرکت متروی منطقه ای کالنشهر 
اصفهان گفت: فلســفه وجودی مترو برای استفاده راحت تر 
مردم از مترو است نه اینکه مســئوالن بخواهند از این طرح 
هزینه ای دریافت کنند.فاتحی هدف از اجرای این طرح در 
کشورهای اروپایی را کاهش ترافیک و آلودگی هوا در سطح 

شهر و خدمات رسانی به شهروندان عنوان کرد. 
وی از وجود ۱۴ ایستگاه قطار شــهری خبر داد و افزود: این 
ایستگاه ها از حدفاصل ایستگاه عاشــق آباد در خیابان امام 
خمینی)ره( تا میدان آزادی، به شــهروندان خدمات رسانی 

می کند.
به گفته مدیرعامل شرکت متروی منطقه ای اصفهان، زمان 
آغاز به کار مترو را از ســاعت۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ اعالم و تصریح 

کرد: فاصله بین حرکت هر قطار نیم ساعت است.
فاتحی در پاســخ به این ســوال کــه از چه طریــق اقدام 
به اطالع رسانی طرح اســتفاده رایگان شــهروندان از مترو 
می کنید، گفت: این طرح فقط از طریق رسانه های جمعی و 

جراید به اطالع شهروندان می رسد. 
وی همچنین در مورد این موضوع که چرا ارائه این پیشنهاد 
قبل از مهرماه انجام نشد افزود: در این مورد ما به جمع بندی 
در جلسه هفته گذشته شورای شهر رسیدیم؛ اما با تاخیر این 

هفته در صحن مطرح شد.
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه ای اصفهان با اشــاره به 
هزینه پایین استفاده از مترو، ابراز امیدواری کرد که با تکمیل 
ایســتگاه دروازه دولت واقع در میدان امام حســین)ع(، با 
استقبال بیشتری  ازجانب  شهروندان برای استفاده از مترو 

روبه رو شویم.
به گفته این مقام مســئول، ایســتگاه متروی دروازه دولت 
 تا پایان ســال جاری به طور کامل به بهره بــرداری خواهد

 رسید.

مدیر برنامه ریزی، پژوهش و آمار سازمان ورزش شهرداری، با اشاره به عملکرد 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان در فصل تابســتان، گفت: در تابستان ۹۶ 
سازمان ورزش با توجه به برنامه استراتژیک اصفهان ۱۴۰۰ توانست جمعیت 
گسترده شهری در محله های مناطق ۱۵ گانه را درگیر فعالیت های ورزشی 

کند.
علی حالجیان تصریح کرد: با توجه به گستردگی محله های شهر اصفهان در 
مناطق ۱۵ گانه، رقابت های ورزشی محالت با رویکرد تشکیل ۲ هزار تیم در 

محله های مختلف شهر شکل گرفت و در این راستا پتانسیل های مستعد در 
ورزش محله ها شناسایی شد.

وی اظهارکرد: در این رقابت ها که با برگزاری مســابقات فوتسال جام موالی 
عرشیان، فوتبال خاکی و فوتبال گل کوچک شــروع شد، ۲۳ رشته ورزشی 

انفرادی و تیمی شکل گرفت.
مدیر برنامه ریزی، پژوهش و آمار سازمان ورزش شهرداری اصفهان ادامه داد: 
در سه ماهه فصل تابستان، جشنواره ها و همایش های پیاده روی و برنامه هایی 

برای عموم که بدون دریافت هزینه و محدودیت سنی قابلیت عملیاتی شدن 
داشته باشد، توسط این سازمان طراحی و برنامه ریزی شد.

وی تاکیدکرد: درصدد برآمدیم تا در ســطح محله های شهر، جشنواره های 
ورزشی و همایش های پیاده روی خانوادگی برگزار کنیم که گستردگی کّمی 
این برنامه ها باعث شد مخاطبان بیشتری در قالب ورزش همگانی جذب شوند. 
مدیر برنامه ریــزی، پژوهش و آمار ســازمان ورزش شــهرداری، از افزایش 
بهره وری اماکن ورزشــی خبر داد و گفت: با توجه به زیرساخت های موجود 
در مجموعه های ورزشی اعم از استخرها، سالن های توپی، سالن های رزمی و 
زمین های چمن طبیعی و مصنوعی، با یک برنامه ریزی منظم و تیم مدیریتی 
مناسب، برنامه ریزی های خوبی در فصل تابســتان برای ورزش شهروندان 

انجام شد.

مدیر پژوهش سازمان ورزش شهرداری بیان داشت:

شکل گیری رقابت های ورزشی محالت با تشکیل ۲هزار تیم

مدیرعامل شرکت متروی منطقه ای اصفهان خبر داد:

متروسواری رایگان شد

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: به مناســبت ایام عزاداری اباعبدا... الحســین)ع(، 
اجناس بازارهای روز کوثر با تخفیف بســیار ویژه به شهروندان عرضه 
می شود. اصغرکشــاورز راد افزود: تمامی اقالم مورد نیاز شهروندان در 
بازارهای روز کوثر موجود است. وی در ادامه با اشاره به اینکه بازارهای 
روز کوثر زمینه ساز تعدیل قیمت ها و حذف واسطه گری های غیراصولی 
است، تصریح کرد: از طریق این بازارها مایحتاج عمومی و سبد کاالی 
خانوار و سایر نیازهای ضروری مردم با کیفیت و قیمت مناسب، بدون 
واسطه و با نظارت در اختیار شهروندان قرار می گیرد.کشاورزراد عنوان 
کرد: شهروندان انتقادات خود را با ناظران فروشگاه )که به صورت تمام 
وقت در بازارها حاضر هستند(، در میان بگذارند تا بتوانیم با رفع موضوع، 

به شهروندان بیشتر خدمت رسانی کنیم.

تا ۷مهرماه اجرا می شود؛

طرح ویژه فروش اجناس 
بازارهای روزکوثر 

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار اظهار کرد: عملیات احداث پردیس هنر 
آبشــار در ۲ فاز، پیش بینی و هم اکنون فاز اول این طرح به مساحت 

۷هکتار تکمیل شده است.
ناصر کریمی ادامــه داد: طراحی تکمیلی فاز دوم پردیس هنر آبشــار 

هم اکنون در حال انجام است.
مدیرپروژه پردیس هنرآبشــار اضافه کرد: در فاز دوم این پروژه، سالن 
آمفی تئاتر، بوستان گل رز، گلخانه، آبنمای مرکزی، جاده اصلی و آبنمای 

پلکانی، کافی شاپ و رستوران احداث می شود.
کریمی با تاکید بر اینکه برای احداث این پــروژه ۱۵ میلیارد تومان از 
منابع و اعتبارات منطقه ۶ شــهرداری اصفهان هزینه می شود، گفت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، عملیات اجرایی فاز دوم پردیس 

هنر آبشار تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

تا پایان سال جاری؛

فاز دوم پردیس هنر آبشار 
تکمیل می شود

تولیت آســتان قدس رضوی، در جمع اساتید و طالب حوزه 
علمیــه اصفهان در مدرســه علمیه امام صــادق )ع(، اظهار 
داشت: فقه ما، مبتنی بر اجتهاد تمدن ساز است و این توانایی 
را دارد که در پاسخ به سوال های جامعه به بن بست نرسد و در 
حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پاسخگو باشد. 
مجتهدان ما تالش کنند تا پاسخ سواالت و مسائلی که امروز در 
جامعه مطرح است را بیابند تا امروز آثار برکات این علم و دانش 

در جامعه روز به روز تجلی داشته باشد که این کار در پرتو امام 
رضا )ع( امکان دارد. حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 
رییسی گفت: در پرتو این شاخه از علم و سیره رضوی می توان 
برکات بســیاری برای زندگی اجتماعی امروز جامعه یافت.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مخاطبان مختلفی در 
سنین مختلف داریم که همه می توانند از این ظرفیت بهره مند 
شوند، ادامه داد: مســئله مزدوجان و تحکیم خانواده را که از 

مسائل مورد تاکید بزرگان است، باید دنبال کنیم، همچنین در 
راستای کاهش آسیب های اجتماعی مانند طالق باید تالش 
کنیم تا جامعه ما در برابر تهاجم فرهنگی دشــمنان مقاومت 
کند.رییسی تاکید کرد: با توجه به تبلیغات سوء، انقالبی گری 
در جامعه ما باید با اقدامی که برای منافع صورت می گیرد، برابر 
باشد؛ در حالی که این مسئله وجود ندارد و نگاه انقالبی با نگاه 
فردی و اجتماعی توأم اســت که باید با یک حرکت مخلصانه 
توأم با تعقل و نگاه به منافع صورت بگیرد، نگاه جامعه امروز در 
برابر نگاه انقالبی، احساساتی است و افراد انقالبی را احساساتی 

می نامند.

تولیت آستان قدس رضوی:

تحکیم خانواده، از مسائل مورد تاکید بزرگان است 

اعظم
 حاجی رضازاده
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 چگونه بین کار و زندگی
تعادل ایجاد کنیم؟)3(

به بازنشستگی فکر کنید
برخی از افراد بــا کار خود ازدواج کــرده  و حتی 
اگرخویش فرما هم باشند، دست از کار نمی کشند. 
اما آنها باید این ســوال را از خود بپرســند که اگر 
کسب وکارشان نباشــد یا با شکست روبه رو شود، 
چه خواهند کرد؟ نمی توان تاثیــر کار و درآمد را 
در زندگی افراد نادیده گرفــت، اما همواره باید به 
این نکته توجه کرد که برای همــه  افراد، خألها و 
مشــکالتی در کار به وجود می آید؛ در این مواقع 
چه باید کرد؟ اگر بازنشسته شوید، چه می کنید؟ 
شاید بهتر باشد در کارهای پاره وقت حضور یابید 
تا طعم شیرین زندگی را بیشــتر احساس کنید.
هر فردی عالیقی دارد و کار نیز ممکن است جزو 
عالیق بسیاری از افراد باشــد، اما اینجا از عالقه به 
جمع آوری تمبر یا عالقه به شــکالت یا فست فود 
صحبت نمی کنیم؛ چراکه همه این عالقه ها گذرا 
هستند. با روش هایی مثل ورزش، استرس خود را تا 

حد امکان پایین آورند.
بگذارید منتظر باشند

یکی از راه هایی که می توانید به خود وقت بیشتری 
بدهید، این اســت که بالفاصله جواب ایمیل ها یا 
پیام های همکاران خود را ندهیــد و بعد از ۲۴ تا 
۴۸ ساعت به آنها جواب دهید. به طورکلی تا زمانی 
که دیر جواب دادن باعث تخریــب وجهه کاری و 
شخصیتی شــما نزد دیگران نمی شود، این کار را 
به تعویق بیندازید. بعد از مدتی متوجه می شــوید 
که همین تمریــن کوچک چقدر بــرای دیگران 
آزاردهنده است. درعین حال در پاسخ دادن به پیام 
کوتاه اطرافیان درنگ نکنید و تاحدممکن در اسرع 
وقت پاسخ دهید، اما از نه گفتن به آنها نیز نهراسید. 
باید این موضوع را برای دیگران مشــخص کنید 
که در خارج از ســاعت کاری برای امور کاری در 

دسترس نیستید.
قوانین خود را وضع کنید

شما باید به قانون خاص خود برای برقراری تعادل 
در کار و زندگی خود برسید که البته در برخی موارد 
برای این کار به کمک دیگران نیــز نیاز دارید. در 
وضع این قوانین از اســتفاده از بایدهای بی جهت 
بپرهیزید؛ چراکه بایدها درواقع نشــأت گرفته از 
ذهنیت اطرافیان درباره  شماست. شما باید برپایه 

آسایش خود، قوانین خاصی  وضع کنید.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

احسان
جزای اشعار 

 منصوردوانیقی که بعد از برادرش ابوالعباس ســفاح به خالفت رسید
 امام کاظم علیه السالم را امر کرد که در مجلس روز عید نوروز بنشیند و 
مردم برای تبریک بیایند و هدایای خود را نزدش بگذارند و حضرت آنها 
را قبول کند. حضرت فرمود: عید نوروز، عید ســنتی ایرانیان است و در 
اسالم درباره آن چیزی وارد نشده است. منصورگفت : این کار را به خاطر 
سیاست لشکر و سپاه انجام می دهم، شما را به خداوند عظیم سوگند می 
دهم که قبول کنید و در مجلس بنشینید ، حضرت هم قبول کردند و در 
مجلس نشستند و اعیان لشکر و امراء و مردم خدمتش شرفیاب می شدند 
و تهنیت می گفتند و هدایا را نزد حضرتش می گذاشتند . منصور، خادمی 
را موکل کرده بود که نزد حضرت بایستد و اموال را که می آورند ثبت و 
 ضبط کند. آخرین نفرات از مردم، پیرمردی بود که واردشد و عرض کرد: 
یابن رسول ا... من مردی فقیر هســتم و مالی ندارم که برای شما هدیه 
بیاورم؛ لیکن هدیه من سه بیت شعری است که جدم در مرثیه جدشما 
حسین بن علی)ع( سروده است، سپس اشعار را خواند. حضرت فرمود: 
هدیه شما را قبول کردم و در حقش دعای خیر کرد. پس به خادم منصور 
فرمود: برو نزد منصور و او را از این اموال جمع شــده خبر بده و بگو چه 
باید کرد؟ خادم رفت و برگشت و گفت: امیر می گوید تمام آن را به شما 
بخشیدم در هر راهی که می خواهی صرف کن. پس حضرت به آن پیرمرد 

فرمود: تمام این اموال را بردار که همه را به تو بخشیدم.
 امام حسین)ع( و ساربان 

امام صادق علیه السالم فرمود: زنی در کعبه طواف می کرد و مردی هم 
پشت سر آن زن می رفت . آن زن دست خود را بلند کرده بود که آن مرد 
دستش را روی بازوی آن زن گذاشت، خداوند دست آن مرد را به بازوی زن 
چسبانید. مردم جمع شدند حتی قطع رفت و آمد شد. کسی را به نزد امیر 
مکه فرستادند و جریان را گفتند. او علما را حاضر کرد  و مردم هم جمع 
شده بودند که چه حکم و عملی نسبت به این خیانت و واقعه کنند، متحیر 
شدند! امیر مکه گفت: آیا از خانواده پیامبر)ص( کسی هست؟ گفتند: بلی 
حسین بن علی اینجاست . شب  امیر مکه حضرت را خواستند و حکم را 
از حضرتش پرسیدند. حضرت اول رو به کعبه کرد و دست هایش را بلند 
کرد و مدتی مکث فرمود و بعد دعا کردند، سپس آمدند دست آن مرد به 
قدرت امامت از بازوی آن زن جدا کردند . امیرمکه گفت: ای حسین! آیا 
حدی نزنم ؟ حضرت فرمودند: نه. صاحب کتاب گوید: این احسانی بود 
که حضرت نسبت به این ساربان کرد، اما همین ساربان در عوض خوبی و 
احسان حضرت ، در تاریکی شب یازدهم به خاطر گرفتن بند شلوار امام 

دست حضرت را قطع کرد.

باغ 
کاغذی

             
 »صادق کرمیار« در کتاب »نامیرا« لحظه ای شما را تنها 
نمی گذارد. نگارش این کتاب به هیچ وجــه افت ندارد و 
تمام داستان در اوج قرار دارد. از ابتدای داستان که روایت 
ساده ای از اوضاع کوفه داریم تا انتهای کتاب که به کربال 
می رسیم هنوز جایگاه افراد بد و خوب کامل خود را نشان 
نمی دهند. اگر هنوز این کتــاب را مطالعه نکرده اید همه 
کارهایتان را کنار بگذارید و حتما آن را مطالعه کنید.پیش 
از این مطالب زیادی درباره حوادث کوفه در روز های ورود 

مسلم ابن عقیل)ع(خوانده و معرفتی نسبی درباره آن به 
دست آورده بودم، اما تفاوت جدی این کتاب و نثر روان و 
شیوای آن با مطالب تاریخی و علمی در این بود که انسان 
را به درون خانه هــای کوفیان مــی برد.توگویی در آنجا 
زیسته ای و با مردمان آن همراه بوده ای. کتاب نامیرا من را 

با عبدا... ابن عمیر آشنا کرد.
کتاب نامیرا، نوشــته صادق کرمیار را انتشارات نیستان 

منتشر کرده است.

نامیرا

درختان بازمانده 

دانستنی ها

دوست، فروشی نیست
آدم ها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند. 
همه چیزها را ســاخته و آماده از فروشنده ها 
می خرند ولی به دلیل آن که کسی که دوست 
بفروشــد در جایی وجود نــدارد، آدم ها دیگر 

دوستی ندارند.

 »شازده کوچولو« 
»آنتوان دوسنت اگزوپری«

انســان در طول تاریخ همیشــه با فجایع و آســیب های حرف حساب
فراوانی مواجه بوده و به روش های گوناگون در مقابل آنها 
ایستادگی کرده است، اما گیاهان و درختان قادر نیستند 
همچون انسان از خود در برابر سوانح و مصیبت ها محافظت 
کنند و از این رو، پس از وقایعی همانند ســیل یا بمباران، 
مشاهده زمین های بدون بافت گیاهی و درخت چندان دور 
از انتظار نیست.شاید برایتان جالب باشد تا بدانید که نمونه 
های بی شماری از انواع درختان در سراسر جهان توانسته 
اند از آســیب های طبیعی و غیرطبیعی خالص شوند و 
همچنان به حیات خود ادامه دهند. به همین خاطر آنها را 
نماد امید نامیده و توسط انسان ها گرامی داشته می شوند.
به لطف رسانه های دیجیتال، برخی از این درختان، با وجود 
محدوده های مرزی و سیاسی مکانی که در آن حضور دارند، 
برای بیشتر مردم جهان شناخته شده و مورد احترام هستند 

و به صورت رسمی »درختان بازمانده« لقب گرفته اند.
درخت گالبی؛ باز مانده از حادثه ۱۱ سپتامبر

این درخت، زیر آوار برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی 

همچنان زنده مانده و به حیات خــود ادامه می دهد. این 
درخت که در حــال حاضر ۲/۴ متر ارتفــاع دارد، در دهه 
۱۹۷۰ میالدی کاشته شــده، اما وقتی در سال ۲۰۰۱ در 
زیر آوار کشف شد، شکل نامناسبی پیدا کرده بوده و تنها 
یکی از شاخه هایش سالم باقی مانده بود.شهرداری آن را به 
مکانی جدید و در کنار ساختمان یادبود حادثه ۱۱ سپتامبر 
منتقل کرد و پس از مراقبت های فراوان، جانی دوباره به آن 
بخشیده شد.گفتنی است؛ از سال ۲۰۱۳ میالدی حرکتی 
جالب آغاز به کار کرده و به موجب آن، بذر درختان بازمانده 
را به کشورهایی که درگیر جنگ یا بالیای طبیعی بوده یا 
هستند، ارسال می کنند. هدف از این کار، گسترش امید 
و پایداری در برابر مشکالت است.در حال حاضر، بذر این 
درخت برای قربانی های کشتار نیوتاون و کلین، توفان ها 
و توفندها در جاپلین، گولفپــورت و فار راکوی در آمریکا، 
قربانی های حادثه بمب گذاری در مادرید اسپانیا و بوستون 
آمریکا و حوادث آتش سوزی و سیل در گوشه و کنار کشور 

آمریکا فرستاده شده است.
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