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 بانک شهر بر اســاس ارزیابی و آنالیز فعالیت بانک های ایران در شبکه های 
اجتماعی )که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده است(، به عنوان بانک اول در 

سیستم بانکی کشور در سه ماهه دوم سال جاری معرفی شد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، حمید رضا عظیمی 
با بیان این مطلب گفت: با رشد شــبکه های اجتماعی و رونق اپلیکیشن ها 

و نرم افزارهای موبایلی به ویژه تلگرام و اینستاگرام و ورود 
سازمان ها به منظور اطالع رسانی و شــفاف سازی افکار 
عمومی و جذب مشتریان، بانک شهر نیز به این حوزه ورود 
کرد و با هدف گذاری و برنامه ریزی در مدت زمان کوتاهی 
موفق شد مقام نخست جذب مخاطب و بازدیدکنندگان 
فضای مجازی در شبکه بانکی کشور به عالوه تهیه و انتشار 

محتوای کارآمد را به خود اختصاص دهد.
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر افزود: بنابر 
اعالم بانک مرکزی، کانال تلگرام بانک شهر موفق شد در 
سه ماهه دوم سال، با جذب 112 هزار و 753 نفر، رتبه اول 

این بخش را به خود اختصاص دهد. 
به گفته عظیمی، همچنین در شبکه اینستاگرام، این بانک توانست با جذب و 
ارتقای مخاطبان خود به میزان 59هزار و 950 نفر، در این بخش نیز در جایگاه 

نخست قرار دارد.
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر خاطرنشان کرد: هم اکنون 
بانک شهر با 974.9 امتیاز در کانال تلگرام و با کسب 760.5 امتیاز در شبکه 
اینستاگرام، باالتر از سایر بانک های دولتی و خصوصی کشور در سه ماهه دوم 

سال، صدرنشین شبکه بانکی کشور درفضای مجازی است. 
وی با اشاره به دالیل این موفقیت افزود: تالش در شناخت نیاز مخاطبان، منجر 

بانک شهر، صدر نشین شبکه های اجتماعی بین بانک های کشور شد

به آن شد تا ماهیت شبکه تلگرام این بانک، با محور اطالع رسانی و همچنین 
شبکه اینستاگرام با محور مسئولیت اجتماعی، برنامه ریزی شود که همین 

اقدام، موجب افزایش تعداد مخاطبان این بانک شده است.
عظیمی با بیان اینکه با برنامه  ریزی های صورت گرفته، قطعا این روند رو به 
رشد ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: کمپین »مردمان خوب شهر« در 
ماه مبارک رمضان، عکاســی از نمادهای شهرهای ایران به 
مناســبت اعیاد قربان و غدیر، گزارش مردمی اهالی شهر با 
موضوعات اجتماعی روز، اخبار روزانه، اعالم نرخ سکه و ارز، 
تیزرهای تبلیغاتی بانک، صفحه اول روزنامه های صبح کشور، 
مستندهای بانکی، شهرآموز با موضوع آموزش مسائل بانکی، 
اعالم مناسبت ها ، نشریه دیجیتالی هفت شهر، کمپین »از 
مردم برای مردم« با محوریت اعالم فعالیت های بانک در حوزه 
شهری و مسئولیت اجتماعی و همچنین طراحی و تهیه روبات 
هوشمند تلگرامی به عنوان دستیار مشتریان بانک، از جمله 
برنامه هایی بود که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد و 

در نهایت تعداد اعضای کانال تلگرام و اینستاگرام بانک شهر را افزایش داد. 
گفتنی است بانک شهر با احترام به نگاه مخاطب و زمان و حجم اعتبار اینترنت 
اختصاص یافته از سوی مخاطبان خود، در تمام ایام هفته پیام های منتشر 
شده در این شــبکه ها را خاص فضای مجازی تولیدمی کند که عالقه مندان 
می توانند با عضویت در این فضا به آدرس ShahrBankOfficial  از این اطالعات 

بهره مند شوند.
وی در پایان تاکید کرد: کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رسمی بانک شهر 
تنها آدرس عنوان شده است و هیچ کانال و صفحه دیگری با آدرس و نام های 

مشابه، متعلق به این بانک نیست.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول زیر به فروش رساند همچنین در نظر دارد عملیات 
اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده  و مناقصه عمومی )نوبت اول(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/8/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/8/7

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

 شماره 
محل تامین موضوع مناقصهمزایده/ مناقصه

 مبلغ تضمینبرآورد )ریال(اعتبار
)ریال(

نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب و تعویض کنتور 96-3-204
2,056,029,117103,000,000جاریآب در منطقه شاهین شهر و میمه

825,000,000-جاریمزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان96-3-205

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/07/25

فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان می گوید که 
رویکرد پلیس نوپو علمی و اجتماعی است؛

»نـوپـو«یی ها

هشدار نمایندگان استان اصفهان نسبت 
به عدم پرداخت تنخواه پلی اکریل
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   برگزاری سومین نشست4
 »شب های شعر حوضخانه«

 بدهی قابل توجه ۵۵گلخانه
دهاقان

6

دیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با خانواده شهید حججي

8

ایران؛ نامی به بلندای تاریخ؛ نامی که  سعید نریمانی
یادآور تمدن با شــکوه قوم آریایی 
است؛ نامی که در ردیف اول دوستداران خاندان عترت و 
طهارت می درخشد؛ نامی که همواره و در طول تاریخ 
دربرابر ظلم و زورگویی ایســتاده است، بارها خنجر 
جفای دشمنان تا دندان مسلح را بر تن و جان خود 
احساس کرده،زخم ها برداشــته اما از پانیفتاده 
است.چنگیز و اسکندر و محمود افغان ها دست 
چپاول به این خاک دراز کرده اند، جوی های خون به راه 
انداخته و حتی بر تخت نشسته اند؛ ولی سرانجام چهره 
غارتگر خود را به خاک برده و نام زشت خود را بر دفتر 
تاریخ انگاشته اند و این ایران بوده است که باز هم برجای 
مانده است. چه بسیارند دشمنانی که در ردای دوستی، 
خود و طینت اصلی خود را پنهان کرده و دایه دلسوزتر از 
مادر شده اند و به قصد و غرض های مختلف دست طمع 
به سمت این خاک دراز کرده اند. در عصر اخیر که دوران 
مغول ها و تاتارها به پایان رسیده و ترک تازی دشمنان 
به فنا رفته است،هستند چهره ها و کشورهای به ظاهر 
متمدن که به جای لباس جنگ، کت و شلوار پوشیده اند، 
به جــای زره جنگی، دســتمال گردن بســته و جای 
شمشیر، قلم به دست گرفته اند؛ شیک پوشانی که خود 
را دلسوز مردم ایران جلوه داده و اشک تمساح بر گونه 
دوانده اند؛ حاکمانی که هنگام بــروز بال، چین اندوه بر 
جبین انداخته و سخن از همدردی با مردم بر زبان روان 
می سازند و در عین حال قلم خون آلود خود را هر چه 
بیشتر بر زخم مردم فشار می دهند. برای یافتن چنین 
افرادی کافی است به چهره های سرشناس حال حاضر 

جهان نگاهی بیفکنید...
ادامه در صفحه 2

   عدو شود سبب خیر
 اگر ... بگذارند!

 
طاهری: 

صفحه10
 سپاهان پشت کرانچار ایستاده  است
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ادامه در صفحه11

رییس سازمان نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس:

زنان، فرهنگ شهادت را نشر دادند
نخستین همایش تجلیل از والدین و همسران خیر شهدای اصفهان، صبح 
دیروز با حضور رییس سازمان نشر ارزش های مشارکت زنان دفاع مقدس 
در سالن همایش های اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان برگزارشد. 
رییس ســازمان نشــر ارزش های مشــارکت زنان در دفاع مقدس در نخستین 
همایش تجلیل از والدین و همسران خیر شهدای اصفهان اظهار کرد: زنان بزرگی 
 که الگوی زن مجاهد و مبــارز را ارائه دادند و خط بطالنی بــر الگوهای آن زمان

 کشیدند...

8

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان  خبر داد:

 ثبت نام 20 هزار اصفهانی
 برای سفر به کربال

وقتی مسئوالن فرودگاه نجف، از شوق زیارت ایرانی ها سوء استفاده می کنند؛

کاسبی به سبک عراقی!
3
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احتماللغونشستسرانشورایهمکاریخلیجفارس
به گزارش الیوم السابع؛ عربستان، امارات و بحرین اعالم کرده اند که در صورت حضور 
امیر قطر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس پیش از پاسخ به شروط این 

کشورها، در این نشست شرکت نمی کنند و احتماال این نشست لغو خواهد شد.

يادداشت

دیدگاه

پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی نژاد در گفت وگویی 
با سایت عصر ایران، در مورد برخی خبرها مبنی بر برنامه 
احمدی نژاد برای انتخابات آینــده مجلس گفت : آقای 
احمدی نژاد عالقه مند است که همیشه روی آنتن خبرها 
باشــد و در تمام جریانات به نحوی حضور داشته باشد. 
ایشــان بدش نمی آید در انتخابات مجلس هم به نحوی 
این قضیه حضور را رقم بزند شاید هم بگوید» از گرمسار 
می آیم« یعنی از شهر خودش تا مطمئن تر باشد. خیلی 
هم عالقه مند است که دوباره رد صالحیت شود و همیشه 
این چالش هــا را ادامه می دهد. کاظمــی افزود: ببینید 
ترامپ دارد چکار می کند، ترامپ با رییس جمهور شدن 
برای خودش یک سرگرمی درست کرد، او یک تاجر است. 
انگیزه اش از ریاســت جمهوری در سن 75 سالگی یک 
 کنجکاوی بود و احمدی نژاد هم همین ویژگی ها را دارد. 
احمــدی نــژاد دلــش می خواهــد یــک کاری انجام 
دهد کــه مــردم در مــوردش حــرف بزنند و شــلوغ 
شــود وهــدف منطقــی پشــت کارهایــش نیســت. 
پایــه فکــری احمــدی نــژاد مطرح شــدن اســت و 
 مصــداق هــای مختلفــی را برای ایــن موضــوع اجرا 

می کند.

 علی مطهری درباره زمان معرفی گزینه های پیشنهادی 
دولت بــرای وزارتخانه های علوم و نیــرو گفت: درباره 
وزارت نیرو دولت مهلت سه ماهه داشته که این مهلت 

هنوز به پایان نرسیده است. 
 نماینده مــردم تهــران در مجلس تاکید کــرد: علت 
 طوالنی شدن معرفی وزیر علوم به روش آقای روحانی 
بر می گردد. ایشــان می خواهد رضایت همه نهادها و 
دفتر رهبری را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست. 
رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند 

و مجلس باید نظر بدهد.
 نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید در این 
مواقع مســتقل تصمیم بگیرد و عمل کند، گفت: االن 
در معرفی وزیر علوم آقای روحانی باید آن کســی را که 
خودشــان اصلح می دانند، معرفی کنند و منتظر اعالم 
رضایت دیگران نباشند. همین سرپرست فعلی وزارت 
علوم آقای دکتر سید ضیاء هاشــمی به نظرم مناسب 
است. چرا کار را معطل کرده اند؟ آقای احمدی نژاد در 
اینگونه موارد مســتقل تر عمل می کرد و کمتر اجازه 

دخالت می داد.

وزير رفاه دولت احمدی نژاد:

هدف احمدی نژاد مطرح 
شدن است

مطهری:

 احمدی نژاد مستقل تر از 
روحانی بود

الريجانی: 

اگر برجام فقط صرف هزینه باشد 
تجدید نظر می کنیم

عضو هیئت ريیسه مجلس:

وزرای علوم و نیرو بعد از 
تعطیالت مجلس معرفی می شوند

علی الریجانی، رییس مجلس شــورای اسالمی در ادامه 
دیدارهای خــود در حاشــیه یکصد و ســی و هفتمین 
اجالس اتحادیه بین المجالس در روســیه در مالقات با 
»السینا زربو« دبیر اجرایی سازمان پیمان منع آزمایش 
هســته ای)CTBT(، اظهار داشــت: ما هم عضو آژانس 
هستیم و هم در برجام تعهداتی را پذیرفته ایم، در موضوع 
برجام هم هزینه های باالیی را متحمل شده ایم، اگر قرار 
باشد با رفتار نادرست ترامپ بهره ای از برجام نبریم و صرفا 
هزینه بپردازیم حتما در این موضوع تجدیدنظر خواهیم 
کرد.الریجانی بیان کرد: فتوای مقام معظم رهبری صرفا 
در حرام دانستن کاربرد سالح هسته ای نیست بلکه ایشان 
کاربرد سالح های کشتار جمعی، بیولوژیکی و شیمیایی را 

حرام می دانند.
الســنا زربو، دبیر اجرایی ســازمان پیمان منع آزمایش 
هســته ای نیز در این دیــدار با بیان اینکــه فتوای مقام 
معظم رهبری در ایــران مبنی بر حرام بودن اســتفاده 
از ســالح هســته ای موضــوع بســیار مهــم و درخور 
 توجهــی اســت، گفــت: معتقــدم برجام یــک توافق 
 بین المللی است و نباید یک کشور برای حذف آن تالش 

کند.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی، از معرفی 
وزرای پیشــنهادی علوم و نیرو بعد از تعطیالت مجلس 

شورای اسالمی خبر داد.
محمدحســین فرهنگی در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
گذشت حدود دو ماه از مهلت ســه ماهه رییس جمهور 
 برای معرفی وزرای پیشنهادی علوم و نیرو اظهار داشت:

 بر اساس اطالعی که داریم این موضوع در دست اقدام است 
و قرار اســت بعد از تعطیالت هفته جاری مجلس، وزرای 
پیشنهادی این دو وزارتخانه به مجلس معرفی شوند.وی 
درباره گزینه های احتمالی دو وزارتخانه مورد اشاره تصریح 
کرد: در رابطه با وزارت نیرو به احتمال زیاد آقای اردکانیان 
معرفی می شود، اما از گزینه پیشــنهادی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری اطالع دقیقی نداریم.
عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: 
با توجه به ضــرورت تعیین تکلیف ایــن دو وزارتخانه و 
اینکه مجلس باید وقت کافی برای بررسی صالحیت دو 
وزیر پیشنهادی و تصمیم گیری درباره آنها داشته باشد، 
توصیه ما به دولت این است که پیش از انقضای مهلت سه 
ماهه سرپرستی، گزینه های پیشنهادی خود را به مجلس 

معرفی کنند.

بین الملل

»مادورو« نفس راحتی کشید
ایسنا: حامیان دولت نیکوالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال 
در انتخابات منطقه ای این کشور پیروز شده و توانستند 
اکثریت فرمانداری های مناطق را به خود اختصاص دهند. 
به گزارش رویترز؛ این در حالی است که نظرسنجی های 
قبل از این انتخابات نشــان می دادند که مخالفان دولت 
ونزوئال در آستانه کسب پیروزی بزرگی در این انتخابات 
هستند و نتیجه مذکور سبب شده که آنها اتهام تقلب در 
انتخابات را مطرح کنند. تیبیسای لوسنا، رییس کمیته 
انتخاباتی ونزوئال گفت: در انتخابات منطقه ای این کشور 
حزب سوسیالیســت حاکم ۱7 فرمانداری از مجموع ۲۳ 
فرمانداری ایاالت این کشور را به خود اختصاص داده در 
حالی که ائتالف مخالف مشهور به وحدت دموکراتیک تنها 
پنج فرمانداری را به دست آورده و نتایج انتخابات در همه 

ایاالت به جز یک ایالت غیرقابل بازگشت است.

 درخواست رییس کاتولونیا
از  نخست وزیر اسپانیا

رییس دولت منطقــه ای کاتالونیا در اســپانیا در نامه ای به 
نخست وزیر این کشور خواستار دیدار با او و گفت وگو میان 
مادرید و کاتالونیا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز؛ کارلوس 
پوجدمون، رییس دولت منطقه ای کاتالونیا، در نامه ای به ماریانو 
راخوی، نخست وزیر اسپانیا، نوشت باید ظرف دو ماه آینده، 
گفت وگو میان این کشور و کاتالونیا برگزار شود. او از راخوی 
خواست در سریع ترین فرصت ممکن برای بحث درباره اوضاع 
 کاتالونیا با هم دیدار کنند. رییس دولت منطقه ای کاتالونیا از
 نخست وزیر اسپانیا خواســت اقدامات قضائی کنونی علیه 
رییس پلیس کاتالونیا را متوقف کند. پوجدمون در نامه اش 
به این مسئله اشاره نکرد که آیا اســتقالل کاتالونیا را اعالم 

کرده است یا نه.

هشدار کلینتون به بریتانیا 
درباره ترامپ

تسنیم:  هیالری کلینتون، نامزد سابق انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا نســبت به تالش هــای بریتانیا برای 
دســتیابی به توافق تجاری با دولت ترامــپ پس از ترک 
اتحادیه اروپا هشدار داده است.کلینتون همچنین گفته که 
بریتانیا اگر بدون دستیابی به توافق با بروکسل از اتحادیه 
اروپا خارج شود، با چالش های جدی روبه رو می شود. دولت 
بریتانیا قصد دارد توافق های تجاری  با آمریکا را امضا کند و 
بر این باور است که این قراردادهای تجاری از منافع بزرگ 

ترک اتحادیه اروپا خواهد بود.

جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا در یک سخنرانی درباره اقدام دونالد 
ترامپ برای تایید عدم پایبندی ایران به برجام در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آقای ترامپ یک توافق بهتر می خواهد گفــت: بگذارید درباره توافق بهتر 
صحبت کنم. دولت جورج بوش 8 سال به دنبال توافقی بود که شامل هیچ 
گونه غنی سازی نمی شد. منظور آنها از توافق خوب این است، اما ۲ نفر از 
ارشدترین مقامات دولت بوش به من گفتند که ما به این نتیجه رسیدیم که 

نیاز به توافقی با ایران داریم که به آنها اجازه غنی سازی بدهیم.
جان کری گفت: با اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نشســت 
توجیهی داشتیم. سفرای آلمان، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا هم حضور 
داشتند. تک تک آنها به نمایندگان کنگره گفتند که ما از تصمیم ترامپ برای 
تایید عدم پایبندی ایران به توافق هسته ای تبعیت نمی کنیم. وی افزود: به 
جای اینکه کشــورهای دیگر را با خود همراه کنیم همه آنها را از خود دور 

می کنیم.

جان کری:

همه کشورها از آمریکا 
دور خواهند شد

»استیون منوچین«، وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه تصریح کرد که  
قصد دارد به عنوان بخشی از راهبرد جدید واشنگتن در قبال ایران، سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی را هدف تحریم های تازه قرار دهد. 
به نوشته رویترز؛ منوچین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز در پاسخ 
به اینکه آیا قصد اعمال تحریم های بیشتر علیه ســپاه را دارد گفت: »بله، 
می خواهم ایــن کار را انجام بدهم.« وزیر خزانــه داری آمریکا اضافه کرد: 
در نشســت های اخیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درباره این 
رویکرد، آمریکا با همتایان بین المللی خود گفت وگو کرده است. وی گفت: 
»گفت وگوهای بسیار مستقیمی با همتایانم درباره کارهایی که می خواهیم 
با ایران انجام بدهیم داشتم. با آنها درباره این موضوع همکاری خواهیم کرد.« 
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای بعد از سخنرانی روز جمعه ترامپ اعالم 
کرد که سپاه پاسداران انقالب اســالمی را در فهرست سازمان های تحت 

تحریم به موجب اقدامات اصطالحا تروریستی قرار داده است.

وزير خزانه داری آمريکا تشريح کرد:

رونمایی از تحریم های 
بیشتر آمریکا علیه ایران

يادداشت

  عدو شود سبب خیر اگر ... بگذارند
... ادامه از صفحه اول

از مستشــاران اروپایــی گرفتــه تا  سعید نريمانی
سیاستمداران روســی و آمریکایی و 
چهره جنجالی این روزهای دنیای سیاست یعنی دونالد ترامپ.
سرمایه دار معروف آمریکایی که پس از عمری فعالیت در عرصه 
هتل و مراکز تفریحی آنچنانی پای به عرصه سیاســت گذاشت.
ترامپ از جمله دشمنانی بود که از همان ابتدا شمشیر دشمنی  را 
علیه ایران از رو بســت.وی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده پاره 
کردن برجام را می داد و طوری وانمود می کرد که بسیاری از افراد 
حمله آمریکا به ایران را محتمل ترین گزینه می دانستند.شرح 
ماجراجویی ها و سخنان جاه طلبانه رییس جمهور آمریکا، مثنوی 
هفتاد من کاغذ است و خود به کتاب طنزی شبیه می شود.رییس 
 جمهور آمریکا مانند همنوعان قبلی خود،نقاب مردم دوســتانه
 بررخســار افکند و خود را حامــی مردم جلــوه داد. ترامپ در 
ســخنرانی های خود از درد و رنج مردم گفــت. از ایرانیانی که 
سال هاست اسیر و بیچاره هستند و از کوچک ترین حقوق قانونی 
خود محروم!از زندانیانی که دســته دســته و بدون گناه اعدام 
می شوند و صدای مظلومیتشان به جایی نمی رسد!وی در جریان 
حمله تروریســتی تهران با قربانیان همدردی کرد و آرزو کرد تا 
همه رنج های مردم ایران به پایان برســد، اما در پس این ماجرا 
حکایتی دیگر در جریان بود.ترامپ صلح طلب)!( که از غم مردم 
درگیر جنگ و حمالت تروریستی خاورمیانه آرام و قرار نداشت، 
در جریان ســفر به کشــور عربی بــرای اربابــان قدیمی خود 
سوغاتی هایی از جنس سالح آورد.درست همان کاری که رییسان  
جمهور پیشین آمریکا با صدام دیوانه کردند و وی را تحریک به 
 حمله به ایــران نمودند.ترامپ در پس ســخنان مضحکانه خود 
در باره ایرانیان، بر تحریم های هرچه بیشتر علیه ایران اقدام کرد. 
وی حتی حاضر نشد پذیرای  ایرانیان اسیرظلم خیالی خود شود 
و کسی هم از وی نپرسید که جنابعالی که غصه مردم اسیر ایران 
را بر دل داری،چرا ورود آنها  را به مهــد آرامش  و امنیت)!( لغو 
می کنی؟تو که از ساخت موشک های ایران فریادها بلند کرده ای 
چرا برای همســایه هــای بی خــرد ایران ســالح جنگ هدیه 
می بری؟!ترامپ در ســخنرانی اخیر خود باز هم از تمدن ایران 
گفت!از آرزویی که برای بازیافتن ایــن تمدن بر دل دارد.ترامپ 
گفت، اما در پس این نمایش خیرخواهانه سخن از خلیج ع رب ی 
 بر زبان راند و مشــخص نکرد که ما باید دم خروسش را ببینیم
 یا ...؟! ترامپ در سخن گفتن از تمدن ایرانیان همان کاری را کرد 
 که رییســان جمهورپیشــین انجام دادند.حاکمانی که با سفره 
هفت سین عکس یادگاری می گرفتند و تبریک نوروزی مخابره 
می کردند ولی عیدی مردم را با تحریم هــای جدید می دادند.
ترامپ در سخنرانی های خود تالش بسیاری کرد تا حساب مردم 
را از دولت ایران جدا سازد و خود را خیرخواه مردم جلوه دهد ولی 
در این راه هنرپیشــه ماهری نبود.ترامپ با اقدامات خود نه تنها 
ایرانیان داخل کشور را خشمگین کرد بلکه صدای خارج نشینان 
را هم درآورد.کســانی که به هر دلیلی نظر مخالف با دولت ایران 
دارند ولی به کشور خود عشق می ورزند هم از توهین ترامپ به 
ایران خشمگین شده اند.ترامپ برخالف میل خود و ناخواسته، 
نقش عدویی را بازی کرد که سبب خیر شــده است.خیری که 
مردم را به این باور می رساند که راه خوشبختی و آسایش از آمریکا 
و سردمدارانش نمی گذرد.خیری که حتی خارج نشینان ایرانی را 
به این باور رسانده است که عشق وطن از هر چیزی باالتر است.
این خیر مــی تواند اتحاد مردم را بیشــتر کند؛البته اگر عده ای 
بگذارند.همان هایی که حتی پــس از اظهارات ضدایرانی ترامپ 
هم به دنبال بهره برداری های سیاسی خود و جناح شان بودند و 

برطبل تفرقه کوبیدند. آری عدو شود سبب خیر اگر.... بگذارند!

تاکید فرمانده کل سپاه بر نقش 
تعیین کننده شهید همدانی در سوریه

سرلشــکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی همزمان با ایام دومین سالگرد شــهادت سردار سرلشکر 
پاسدار حسین همدانی با حضور در منزل این سردار واالمقام سپاه 

اسالم با خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد.
سرلشکر جعفری در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
انقالب اســالمی، دفاع مقدس، مدافع حرم و جبهه مقاومت، پیام 
عمیق مقام معظم رهبری به مناسبت شــهادت سردار همدانی را 
ارائه کننده تصویری آموزنده از این مجاهد راه حق عنوان و تصریح 
کرد: توصیف شــهید همدانی به عنوان سردار ســرافراز و رزمنده 
قدیمی، صمیمی و پرتالش که سراسر عمر بابرکت خود را در دفاع از 
اسالم، اهل بیت)ع( و میهن اسالمی سپری کرد و در مسیر جهاد در 
راه خدا به شهادت رسید، برای تمامی انسان های آزاده و مجاهدان 
فی سبیل ا... درس آموز و الهام بخش است.  فرمانده کل سپاه دوران 
زندگی شهید همدانی را سراســر مجاهدت و تالش در اعتالی نام 
اسالم و دفاع از انقالب اسالمی قلمداد کرد و گفت: فعالیت های این 
شهید ســربلند در دوران طاغوت و مبارزه با رژیم پهلوی، پیروزی 
انقالب و نقش آفرینی در تشکیل سپاه همدان، حضور در جبهه های 
غرب و جنــوب و مقابله با ضدانقالب و متجاوزیــن در دوران دفاع 
مقدس و نقش آفرینی موثر در مقابله با فتنــه و برقراری امنیت و 
آرامش پایتخت در سال 88 و نیز ایفای نقش تعیین کننده در یاری 
رســاندن به جبهه مقاومت با راه اندازی بســیج مردمی در سوریه 

برگ هایی از زندگی یک مومن انقالبی و خستگی ناپذیر است.

 تعریف سفیر آلمان از توئیت
 محسن رضایی

محسن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش از دیدار سفیر آلمان با خود خبر 
داد و نوشت: سفیر آلمان در این دیدار گفت:» از توئیت شما خوشم 
آمد که گفته بودید ترامپ می خواهد یــک وزنه پانصد کیلویی 
بزند ، درحالی که کمتر از صد کیلو را هم نمی تواند بردارد«  وی 
در ادامه نوشته است؛ »آقای ترامپ بلوف های بسیاری زده است، 
انصراف او از اعالن تروریستی بودن سپاه و محول کردن بررسی 
برجام به کنگره، عقب نشینی محسوب می شود. وی نتوانست وزنه 
ایران را روی دست بلند کند. حتی نتوانست آن را تکان دهد. در 
نتیجه عصبانی شد و چندفحش به ملت ما داد!«. وی افزود: »ما 
عاقبت خوبی برای آقای ترامپ نمی بینیم، این که یک کشــور 
 به یک توافق بین المللی پشــت پا بزند، بی اعتباری خودرا نشان

 داده است«.

زاينده رود در این راســتا اخبار ضــد و نقیضی از 
رســانه های مختلف مخابره می شود و 
هنوز از آنچه در صحنه میدانی میــان نیروهای نظامی عراق و 
پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در حال رخ دادن است،تصویر 

واضحی وجود ندارد.
با این حال نکته قابل توجه  این اســت که وقوع تنش جدید در 
عراق اجتناب ناپذیر است ؛ چراکه بعید است طرفداران بارزانی 
از نتایج همه پرسی صرف نظر کنند و خب در چنین شرایطی 
اگر اقلیم کردستان مستقل شود و با توجه به آشفتگی هایی که 
در منطقه وجود دارد می توان گفت که مردم کشورهای مرتبط 
با این موضوع با چالش بسیار جدی روبه رو شده اند؛ در نتیجه 
کشــورهایی مثل ایران و ترکیه عراق برای جلوگیری از چنین 
اتفاقاتی، توسل به نیروی نظامی و جنگ سخت را در نظر دارند 
و مطمئنا در چنین اوضاعی وقوع اتفاقات غیر قابل پیش بینی 
یکی از حالت های محتمل اســت که پیامدهایشان می تواند 
گریبان همه را بگیرد.به گزارش سایت خبری انتخاب؛ شبکه 
العربیه مدعی شد که بعد از یک جلسه امنیتی به ریاست حیدر 
العبادی نخست وزیر عراق، نیروهای عراقی عملیات کرکوک را 
برای بازپس گیری چاه های نفت که در کنترل نیروهای پیشمرگه 
است، آغاز کردند. دقایقی بعد شبکه خبری »رووداو« کردستان 
عراق، به نقل از تلویزیون عراق گــزارش داد که حیدر العبادی، 
دســتور آغاز عملیات برای کنترل نیروهای امنیتی این کشور 

بر کرکوک و چاه های نفتی این منطقه را صادر کرده است.طبق 
دستور نخست وزیر، نیروهای امنیتی عراق وظیفه دارند کنترل 
و امنیت پایگاه های نظامی و تاسیسات متعلق به دولت فدرال 
را تامین و تضمین کنند.نیروهــای عراقی می گویند که به آنها 
دستور داده شده تا جای ممکن از بروز درگیری خودداری و با 
پیشمرگه همکاری و از جان همه شهروندان عراقی ساکن در 

کرکوک محافظت کنند. 
حیدر العبادی در نطق تلویزیونی خود همچنین از همه ساکنان 

کرکوک خواست با نیروهای عراقی همکاری کنند.
در مقابل، »نجم الدین کریم« اســتاندار کرکوک که پارلمان 
عراق او را برکنار کرده است، نیروهای پیشمرگه را به درگیری با 

نیروهای مسلح عراق تحریک کرد.
براساس گزارش ها، در ابتدای شروع حرکت نیروهای عراقی نیز 
مقاومتی از سوی پیشمرگه گزارش نشد. با این حال شبکه رووداو 
از شنیده شدن صدای تیراندازی در برخی مناطق خبر داده است.

شبکه العربیه نقل از تلویزیون عراق گزارش داد که نیروهای عراقی 
بر بخش بزرگی از کرکوک از جمله پایگاه خالد تسلط یافته  و در 
نزدیکی منطقه صنعتی کرکوک هستند.منابع کردی همچنین 
گزارش دادند که نیروهای عراقی درحال حرکت به سمت پایگاه 

نظامی مهم K1 هستند که در کنترل نیروهای پیشمرگه است.
شبکه خبری آفاق نیز گزارش داد که نیروهای عراقی بر فرودگاه 
کرکوک، برخی مناطق نفتی و پایگاه k1 تسلط یافته اند، اما منابع 

کردســتان گفته اند که این مناطق هنوز در کنترل پیشمرگه 
است. برخی منابع کردی از وجود درگیری و تبادل آتش توپخانه 
در جنوب کرکوک و منطقه اطراف صنعتی کرکوک خبر داده اند.

به گفته منابع آگاه، »نیروهای وابسته به الحشد الشعبی نیز تحت 
فرماندهی عملیات مشترک، در خارج از کرکوک در حال کمک 
به نیروهای مسلح هستند.«نیروهای عراقی از چند روز پیش 
به دستور حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در اطراف کرکوک 
مستقر شده  بودند. نخست وزیر عراق پنجشنبه هفته گذشته 
برای ورود نیروهای پلیس فدرال به کرکوک ضرب االجل 48 
ساعته تعیین کرده بود که ۲4 ساعت دیگر هم تمدید شد.مقامات 
کردستان عراق طی روزهای گذشته نیروهای پیشمرگه زیادی را 
از مناطق اطراف به داخل کرکوک منتقل کرده و در آنجا مستقر 
کرده اند.همچنین شبکه خبری »روسیا الیوم« به نقل از خبرنگار 
خود در بغداد و اربیل گزارش داد، قبــل از آنکه درگیری میان 
طرفین آغاز شود، نیروهای مسلح عراق بر پایگاه نظامی »خالد« 

مسلط شدند و نیروهای پیشمرگه از آن فرار کردند.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیــز در واکنش به این اتفاقات، 
نیروهای عراقی و کردی را به »اجتناب از تشدید تنش« و روی 

آوردن به گفت وگو برای حل مشکالت دعوت کرد.
با این حال معاون رییس جمهور عــراق گفت که رییس اقلیم 
کردستان با تعویق انداختن و لغو نتایج همه پرسی این منطقه 

موافقت کرده و گفته که خواهان مذاکره با بغداد است.
 ایاد عــالوی، معــاون رییس جمهوری عــراق در گفت وگو با 

ســومریه نیوز اظهــار کرد: 
مســعود بارزانــی، رییس 
منطقه کردســتان عراق در 
نامه ای به من نوشت که با به 
تعویق انداختن و لغو اجرای 
هرگونه تصمیم ناشی از نتایج 

همه پرسی موافق است.
عالوی افزود: بارزانی در این 
نامه به من عنــوان کرده که 
به دنبال برگــزاری مذاکرات 
بی قید و شرط با دولت مرکزی 
است و با مقید بودن به قانون 

اساسی موافقت دارد.
تنش میان بغداد و اربیل بعد 
از آن آغاز شــد که مســعود 
بارزانی در حرکتی یکجانبه، 
در روز بیست وپنجم سپتامبر، 
همه پرسی جدایی کردستان 
از عراق را برگــزار کرد. بغداد 
این اقــدام را خــالف قانون 

اساسی و وحدت ارضی عراق دانست و با آن مخالف بود.
عالوه بر بغداد، همســایگان عراق، برخی نهادهای منطقه ای و 
بین المللی مانند اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز با این همه پرسی 

مخالفت کرده بودند.

به گزارش رسانه های عراق؛ نخست وزير عراق دستور آغاز حرکت نیروهای عراقی برای تسلط بر نقاط مهم 
کرکوک و بازپس گیری چاه های نفت اين استان از پیشمرگه را صادر کرده است.

پارلمانواکنشبرجام

جرقه های آغاز بحران جديد منطقه ای؛

جنگدرکرکوک

معاون 
ريیس جمهور 
عراق گفت که 

ريیس اقلیم 
کردستان با 

تعويق انداختن 
و لغو نتايج 

همه پرسی اين 
منطقه موافقت 
کرده و گفته که 

خواهان مذاکره با 
بغداد است

کافه سیاست

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2261 | October 17,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



سوژه

افزایش 23 درصدی تولید »به« در استان اصفهان
مدیر امور باغبانی سازمان درخصوص برداشت محصول »به« در سطح استان اظهار کرد: 
برداشت این محصول از اوایل مهرماه در مناطق معتدل استان آغاز شده و پیش بینی می شود 

به 27 هزار تن برسد که نسبت به تولید سال گذشته 23درصد افزایش را نشان می دهد.

رکورد داران تورم جهان 
کدام کشورها هستند؟

نرخ تورم یکی از شاخص های سنجش توان رقابت پذیری 
کشورهاست که هر سال از ســوی مجمع جهانی اقتصاد 

منتشر می شود.
در اقتصادهای غربی بزرگ تورم نســبتا اندک اســت و 
بانک های مرکزی قادر بوده اند رشــد قیمت ها را کنترل 
کنند، اما این مسئله در همه نقاط جهان دیده نمی شود 
و کنترل رشــد قیمت های همه کاالها برای اقتصادهای 

نه چندان توسعه یافته اغلب دشوار است.
مجمع جهانی اقتصاد هر ســاله گــزارش رقابت پذیری 
جهانی را درباره وضعیت اقتصادهای جهان منتشر می کند 
و به بررســی آمار در بخش هایی مانند عملکرد بانک ها و 
پیشرفتگی شــرکت ها می پردازد. سپس از این آمار برای 
فراهم کردن تصویری از اقتصاد هر کشور جهان استفاده 
می کند. در  بررسی آمار تورم، کشورهای جمهوری سابق 
شوروی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، امسال باالترین 
نرخ تورم را داشته اند. با این همه کشور آمریکای جنوبی، 
ونزوئال که به دنبال سقوط قیمت های نفت در سال های 
اخیر، با فروپاشی اقتصاد خود روبه رو شده، باالترین نرخ 
تورم را در میان کشــورهای مورد بررسی مجمع جهانی 
اقتصاد داشته است. نرخ تورم ونزوئال بیش از 2۵۰ درصد 

یا بیش از ۱۰ برابر هر کشور دیگری است.
پایگاه خبری »بیزینس اینسایدر« در فهرستی به بررسی 
کشورهایی پرداخته که نرخ تورم آنها در سال گذشته باالتر 

از ۱۰ درصد بوده است.
این کشورها عبارت اند از:
۱. ونزوئال: 2۵۴.۹ درصد

2. جمهوری دموکراتیک کنگو: 22.۴ درصد
3. ماالوی: 2۱.7 درصد

۴. موزامبیک: ۱۹.2 درصد
۵. زامبیا: ۱7.۹ درصد

6. غنا: ۱7.۵ درصد
7. نیجریه: ۱۵.7 درصد

در شهر

با ارسال نامه ای به نوبخت صورت گرفت؛

هشدار نمایندگان استان اصفهان نسبت 
به عدم پرداخت تنخواه پلی اکریل

فارس: نمایندگان استان اصفهان در پی عدم توجه دولت به تعهدات 
مصوب خود در قبال پرداخت تنخــواه 2۰ میلیاردی دوم به کارخانه 
پلی اکریل، نامه ای خطاب به معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
برنامه  و بودجه نوشــتند. در این نامه که به امضــای اعضای مجمع 
نمایندگان استان اصفهان رسیده، بر مصوبه مورخ ۱۹ مرداد ۱3۹۵ 
هیئت دولت مبنی بر پرداخت دو تنخواه 2۰ میلیاردی به این کارخانه 
تاکید شده است. نمایندگان اصفهان همچنین عدم تزریق نقدینگی به 
شرکت را به مثابه بی نتیجه ماندن تالش های اخیر مسئوالن استانی و 
دست اندرکاران احیای کارخانه قلمداد کرده و اظهار داشتند که در این 
صورت، تامین مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و پرداخت حقوق کارگران 
امکان پذیر نخواهد بود. نمایندگان اصفهان با اشاره به احتمال بحرانی 
شــدن وضعیت پلی اکریل، اذعان کرده اند که از دست رفتن فرصت 
احیای این کارخانه می تواند منجر به بیکاری کارگران آن شــود و به 
دلیل پراکندگی کارگران آن در کل استان، این مسئله تهدیدی برای 

اشتغال کل استان خواهد بود.

طرح یکم پیوند مهر ایران
تعریف طرح

بانک قرض   الحسنه مهر ایران در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام 
به ارائه طرح یکم پیوند مهر ایران نموده اســت. در این طرح متقاضیان 
می توانند بامراجعه به شــعب بانک و یا از طریق پرتــال بانک به آدرس 
WWW.QMB.IR  ضمن افتتاح حســاب وانجام فعالیت های بانکی 
خود، عالوه بر اجر اخروی از تسهیالت قرض الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون 

ریال با کارمزد ۴ درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح

جامعه هدف این طرح افرادی هســتند که نزدیک به سن ازدواج بوده و 
یا قصد ازدواج در آینده ای نزدیک را دارنــد. این افراد می توانند با افتتاح 
حساب قرض الحسنه پس انداز- طرح یکم پیوند مهر ایران از تسهیالت 
قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال برخوردار 

گردند.
شایان ذکر اســت تســهیالت پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ایران 
هیچگونه منافاتی با تسهیالت ازدواج پرداختی در سایر بانکها نداشته و 

متقاضیان می توانند ازاین تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.
شرایط طرح

پرداخت تسهیالت در این طرح بر اساس میانگین موجودی حساب بوده 
و متقاضیان می توانند از محل رسوب موجودی حساب و یا واریز مستمر 
ماهیانه از مزایای آن بهره مند گردند. ســایر شرایط طرح یکم پیوند مهر 

ایران عبارت است از: 
 مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودی حداقل ۱ سال و حداکثر 3 سال

 مجموع تسهیالت پرداختی ۴۰۰ میلیون ریال
 دوره بازپرداخت تسهیالت 3 سال )36 ماه(

 پرداخت تســهیالت معادل ۱26 درصد میانگین ســالیانه موجودی 
حساب

 قابل انتقال به اقوام درجه یک
مثال 1(

پرداخت تسهیالت بر اساس واریز ماهیانه با ۴۵ درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال)ریال(واریز ماهیانه)ریال(شرح

۴/۵۰۰/۰۰۰37/۰۰۰/۰۰۰سال اول

6/۵۰۰/۰۰۰۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰سال دوم

۹/۵۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰سال سوم

مثال 2( 
پرداخت تسهیالت بر اساس میانگین موجودی حساب

تسهیالت در پایان سال)ریال(میانگین سالیانه)ریال(شرح

۱۰6/۰۰۰/۰۰۰۱3۴/۰۰۰/۰۰۰سال اول

۱۰6/۰۰۰/۰۰۰267/۰۰۰/۰۰۰سال دوم

۱۰6/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰سال سوم

طرح دوم پیوند مهر ایران
تعریف طرح

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تسهیل امر ازدواج و به منظور 
ایجاد اطمینــان خاطر والدیــن از تأمین آتیه فرزندان خــود، اقدام به 
ارائه طرح دوم پیوند مهر ایران نموده اســت. در ایــن طرح متقاضیان 
 می توانند با مراجعه به شــعب بانک و یا از طریق پرتال بانک به آدرس

 WWW.QMB.IR ضمن افتتاح حســاب و انجام فعالیت های بانکی 
خود، عالوه بر اجر اخروی از تسهیالت قرض الحسنه تا سقف 8۰۰ میلیون 

ریال با کارمزد ۴ درصد بهره مند گردند.
مخاطبین طرح

جامعه هدف این طرح افرادی هستند که فعاًل در سن ازدواج نیستند ولی 
بواسطه آینده نگری خود و یا والدینشان به تأمین آتیه خود می اندیشند. 
این افراد می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز- طرح دوم 
پیوند مهر ایران از تسهیالت قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج تا سقف 

8۰۰ میلیون ریال برخوردار گردند.
شایان ذکر اســت تســهیالت پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ایران 
هیچگونه منافاتی با تسهیالت ازدواج پرداختی در سایر بانکها نداشته و 
متقاضیان می توانند از این تسهیالت به صورت همزمان استفاده نمایند.

شرایط طرح
پرداخت تسهیالت در این طرح بر اساس میانگین موجودی حساب بوده 
و متقاضیان می توانند از محل رسوب  موجودی حساب و یا واریز مستمر 
ماهیانه از مزایای آن بهره مند گردند. سایر شرایط طرح دوم پیوند مهر 

ایران عبارت است از:
 مدت زمان الزم جهت تکمیل موجودی حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ 

سال
 مجموع تسهیالت پرداختی 8۰۰ میلیون ریال

 دوره بازپرداخت تسهیالت ۵ سال ) 6۰ ماه(
 پرداخت تسهیالت معادل ۱3 درصد میانگین سالیانه موجودی حساب

 قابل انتقال به اقوام درجه یک
مثال 1(

پرداخت تسهیالت بر اساس واریز ماهیانه با 26 درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال)ریال(واریز ماهیانه)ریال(شرح

-۴۵۰/۰۰۰سال اول

-۵7۰/۰۰۰سال دوم

-7۰۰/۰۰۰سال سوم

-۹۰۰/۰۰۰سال چهارم

۱/۱۵۰/۰۰۰۱22/8۰۰/۰۰۰سال پنجم

۱/۴3۰/۰۰۰۱۹3/6۰۰/۰۰۰سال ششم

۱/8۰۰/۰۰۰28۹/8۰۰/۰۰۰سال هفتم

2/27۰/۰۰۰۴۱8/۰۰۰/۰۰۰سال هشتم

2/86۰/۰۰۰۵86/8۰۰/۰۰۰سال نهم

3/6۰۰/۰۰۰8۰۰/۰۰۰/۰۰۰سال دهم

مثال 2(
پرداخت تسهیالت بر اساس واریزماهیانه با ۱۵ درصد افزایش در سال

تسهیالت در پایان سال)ریال(واریز ماهیانه)ریال(شرح

-6۵۰/۰۰۰سال اول

-7۵۰/۰۰۰سال دوم

-86۰/۰۰۰سال سوم

-۹۹۰/۰۰۰سال چهارم

۱/۱۴۰/۰۰۰۱۵۴/8۰۰/۰۰۰سال پنجم

۱/3۱۰/۰۰۰23۴/2۰۰/۰۰۰سال ششم

۱/۵۰۰/۰۰۰33۵/7۰۰/۰۰۰سال هفتم

۱/73۰/۰۰۰۴62/۵3۰/۰۰۰سال هشتم

۱/۹۹۰/۰۰۰6۱8/۵2۰/۰۰۰سال نهم

2/2۹۰/۰۰۰8۰۰/۰۰۰/۰۰۰سال دهم

مثال 3(
پرداخت تسهیالت بر اساس میانگین موجودی حساب

تسهیالت در پایان سال)ریال(میانگین سالیانه)ریال(شرح

-6۱/۵۰۰/۰۰۰سال اول

-6۱/۵۰۰/۰۰۰سال دوم

-6۱/۵۰۰/۰۰۰سال سوم

-6۱/۵۰۰/۰۰۰سال چهارم

6۱/۵۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰سال پنجم

6۱/۵۰۰/۰۰۰۴8۰/۰۰۰/۰۰۰سال ششم

6۱/۵۰۰/۰۰۰۵6۰/۰۰۰/۰۰۰سال هفتم

6۱/۵۰۰/۰۰۰6۴۰/۰۰۰/۰۰۰سال هشتم

6۱/۵۰۰/۰۰۰72۰/۰۰۰/۰۰۰سال نهم

6۱/۵۰۰/۰۰۰8۰۰/۰۰۰/۰۰۰سال دهم

تیرماه امسال بود که رییس انجمن 
صنفی کارفرمایی شرکت ها و دفاتر سمیه پارسادوست

خدمات زیارتی اســتان اصفهان، از لغــو تمامی پروازهای 
اصفهان به مقصد نجف خبر داد و علــت این کار را هم باال 
بردن نرخ عوارض توسط عوامل فرودگاه نجف عنوان کرد. 
بعد از مخالفت های قاطعانه دولت عراق با لغو ویزای اربعین، 
حاال ناز و غمزه های فرودگاهی هم به لیســت همکاری و 

همراهی عراق با ایران اضافه شده است!
با لغو پروازهای اصفهان-نجف، قرارشــد فرودگاه بغداد به 
عنوان جایگزین انتخاب شود. آن طور که »ابراهیم توکلی« 
رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و دفاتر خدمات 
زیارتی استان اصفهان خبر داده بود، نرخی که در فرودگاه 
نجف به عنوان عوارض گرفته می شود، حدود 8۰ دالر است 
و این فرودگاه عــالوه بر عوارض پرواز، به ازای هر مســافر 
مبلغی را مطالبه می کند؛ در صورتی که نباید این گونه باشد 

و نرخ معقول ۱۰تا۱۵دالر است.
ماجرای پروازهای ایران به مقصد فرودگاه نجف، کم کم به 
داستانی دنباله دار تبدیل می شــود. سال گذشته هم این 
موضوع تبدیل به مناقشه میان مسئوالن فرودگاهی ایران 

و عراق شد. 
پورمختار، رییس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس، در واکنش 
به این موضوع اخذ عوارض های فــرودگاه نجف از زائران و 
شرکت های هواپیمایی ایرانی را غیرقانونی و آن را مصداق 
ســوء اســتفاده دانســت و ضمن انتقاد از رفتار مسئوالن 
فرودگاه نجف در ایــن باره و بی تفاوتی مســئوالن ایرانی 
گفته بود که در فرودگاه نجف دو نوع عوارض غیرقانونی از 
ایرانیان اخذ می شود که به شــکلی اجحاف در حق زوار و 
شرکت های هواپیمایی ایرانی است. فرودگاه نجف به ازای 
هر مســافر ایرانی مبلغ ۱۰دالر عوارض اخذ می کند که در 
هیچ کشــوری در دنیا مرسوم نیست و مســتقیما از جیب 
مســافر پرداخت می شــود چرا که کاروان داران و دولت 

مسئولیت پرداخت آن را به عهده نمی گیرند.
گویا عراقی ها اعالم کرده بودند که این مبالغ طبق مصوبه 
فرودگاه و برای توسعه آن اخذ می شود؛ در حالی که بخش 
خصوصی نیز قاعده دارد و کار عراقی ها نوعی بی قاعدگی 

محسوب می شد.
 البته موضوع فقط این نبود. فــرودگاه نجف مبلغی معادل 
۱۴هزار دالر هم جهــت هزینه های مربوط به نشســت و 
برخاست هر هواپیمای ایرانی) لندینگ( دریافت می کند؛ 
در حالی که مبلغ معمول جهانــی این عوارض ۴هزار دالر 

است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ سال گذشــته عنوان کرده بود 
که در رایزنی با دستگاه دیپلماسی کشورمان به نتیجه ای 
نرســیده اند چون وزارت خارجه مدعی است که فرودگاه 
نجف توســط بخش خصوصی اداره می شود و چون ما زوار 
داریم، باید این هزینه ها را پرداخت کنیم؛ چرا که ما به آنها 

نیاز داریم!
 گویا مجلسی ها هم در واکنش به این توضیح وزارت خارجه، 
به دستگاه دیپلماســی اعالم کردند که با مذاکره و رایزنی 
مشــکل را حل کنند و در غیر این صورت باید اقدام متقابل 
صورت گیرد. یکی از این اقدامــات هم این بود که از زائران 
بخواهند هوایی به نجف نروند تا شــأن و منزلت شان حفظ 

شود! 
مشابه این داستان را در عربستان و در داستان حج، البته به 
نوعی دیگر شاهد بودیم. مسئوالن سعودی در راه پذیرش 
حجاج ایرانی در کشــور خود ســنگ اندازی های زیادی 
کردند؛ از ندادن ویــزا تا ممنوع اعالم شــدن ورود حجاج 
ایرانی و گذاشتن شرط و شروط های مختلف. میز و مذاکره 
هم جواب نداد تا برخی مسئوالن و حتی مراجع کشورمان 
در راستای حفظ شأن و منزلت ایرانی ها، خواستار تحریم 

حج شوند. 
داســتان ما و ســعودی ها اما با داســتان مــا و عراقی ها 
تفــاوت هــای چشــمگیر دارد. دولــت ایران و عــراق با 
یکدیگر رابطه دارند، ایــران در بخش هایی از عراق حضور 
مستشــاری دارد تا بــا کمک حشدالشــعبی، بــه بیرون 
رانــدن داعش و بازگشــت آرامش و امنیــت به این 
کشــور کمک کند. علمــا و مراجع 

بطــه حســنه  دو کشــور بــا یکدیگــر مــراوده و را
 دارند. 

با سعودی ها اما روابط دیپلماتیک نداریم . سعودی ها سایه 
ایرانی ها را با تیر می زنند و مسئوالن این کشور هرروزشان 
با توطئه و تهمت زنی به ایران شــب می شود؛ با این حال 
مذاکرات برای حل مشکل حج جواب داد و ایرانی ها امسال 
بدون مشکل و در امنیت کامل به زیارت خانه خدا رفتند و 
برگشتند؛ اما مذاکرات چندساله با کشور دوست و همسایه 
برای لغو ویــزای اربعین، نــه تنها جواب نــداده که اخیرا 
مسئوالن حج و زیارت کشورمان اعالم کردند دولت عراق، 
زوار بدون ویزا را بازداشــت کرده و حکم حبس سه ســاله 
برایشان صادر می شود؛ بنابراین هیچ کس نباید بدون ویزا 
به مرز برود! به نظر می رســد مســئوالن فرودگاه نجف، از 
اشتیاق ایرانیان برای سفرهای عتبات عالیات سوءاستفاده 

می کنند. 
این موضوعی اســت که اســعدی ســامانی دبیــر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی هم به آن اشــاره کرده و خواهان 
»متعارف کردن نرخ ها« از ســوی مســئوالن این فرودگاه 
است؛ خواســته ای که گویا اجابت نشده و به ویژه حاال و در 
آستانه اربعین، باردیگر طرح توقف تمامی پروازها به نجف 
مطرح شده است. معاون سابق ســازمان هواپیمایی معتقد 
است هرچند طرح توقف یکباره تمام پروازهای ایرالین های 
ایرانی به فرودگاه نجف، از نظر اقتصادی منطق قابل دفاعی 
ندارد، اما در این مورد خاص تنها اهرم فشار بر این فرودگاه 

به حساب می آید.
 مسئوالن فرودگاه نجف در آستانه ســفرهای اربعین، بار 
دیگر اقدام به افزایش قیمت ســوخت هواپیماها کرده اند 
که این موضوع برای ایرالین های ایرانی پذیرفتنی نیست و 
منجر به واکنش ایران شده است. درچنین شرایطی شاید 
حق با معاون ســابق سازمان هواپیمایی باشــد: تنها اهرم 
فشــار روی این فرودگاه عراقی، توقف پروازهــا یا تهدید 

 نسبت به اجرای آن است؛ شــاید این یکی 
جواب بدهد!

سکه تمام بهار آزادی
12،760،000 ریال)طرح جدید(

6،620،000 ریالنیم سکه

۳,790,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،244،980 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کاسبی به سبک عراقی!

وقتی مسئوالن فرودگاه نجف، از شوق زیارت ایرانی ها سوء استفاده می کنند؛

طرح جدید تسهیالت در بانک قرض الحسنه مهر ایران 
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مفادآراء
7/136  آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که به 
آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق 
آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود. 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راي شــماره 139660302019000160-1396/4/1 خانم مريم رضواني دهاقاني 
فرزند بهرام تمامت ششدانگ يکدرب باغ پالک شماره 70 فرعي از 124 اصلي به مساحت 
1290 مترمربع واقع در اراضي برآفتاب دهاقان انتقال عادي مع الواسطه از طرف چراغعلي 

فرنيسي )مالک رسمي(.
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/7/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/7/25
م/الف: 96/199   ثبت اسناد وامالک دهاقان
مفادآراء

7/556 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در ثبت دهاقان

مفاد آراء هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده 1 
قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه کثير االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي که 
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشــار آگهي و در روستاها از تاريخ 
الصاق آگهي در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد 
اخذ نمايدو معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمايند. بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه 
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود 

. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رأ ی شماره 139660302019000219-1396/05/23- آقای حبيب اله هاشم زاده 
فرزند عبدالحسين ششدانگ يکدرب باغ پالک شماره 18 فرعی از 123 اصلی به مساحت 
1193 متر مربع واقع در اراضی خلف جمبد دهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن 

اشراقی )مالک رسمی(
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1396/07/25

تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1396/08/15        
م الف:96/216  ثبت اسناد وامالک دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
7/320  شماره: 96/2027005931 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شماره  
11548/3275 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســين نواب 
راد فرزند سيد علی در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده 

اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/8/17 ساعت 9 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که 
 در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان امالک مطابق

 ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز پذيرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  
م الف:22276 هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)177 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/321 چون تحديد حدود ششــدانگ يکباب خانه پالک 21 فرعــی از 12132 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام فخــری خليليان گورتانی 
فرزند احمــد در جريان ثبــت اســت و رای شــماره 13960302027004344 مورخ 
1396/4/19 از طــرف هيات حــل اختالف موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه 
شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گرديده اســت و با توجه به اينکه تحديد 
حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اينک بنا به دســتور قســمت اخير از 
ماده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحديد حــدود ملک مرقوم 
 در تاريخ 1396/8/24 روز چهارشــنبه ســاعت 9 صبــح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بــه موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اخطــار می گردد که 
در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضور يابنــد اعتراضيــات مجاوريــن و صاحبان 
امــالک مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيــم صورتمجلــس تحديد حدود 
تا ســی روز پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئيــن نامه قانون ثبــت معترض بايد 
ظرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض به ايــن اداره با تقديم دادخواســت به 
مراجع ذيصــالح قضايی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به ايــن منطقه ثبتی ارائه 
 نمايد در غير اين صــورت متقاضی ثبت و يا نماينــده قانونی وی می توانــد به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:22164 هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه،

 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902121000016 آگهــی:  شــماره   7 /384
139604002121000114 آگهی مزايــده اموال غيرمنقول پرونده اجرايی کالســه: 
9600160 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 277  فرعــی از 165 اصلی واقع در خمينی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمينی شهر محله اســالم آباد )کشتارگاه ( خ 
مولوی بن بست 5 حســب نامه شــماره 960705841461968-96/6/19 ثبت اسناد 
خمينی شهر تمامت شــش دانگ پالک مذکور به نام ايرج صيفوری آرپناهی فرزند علی 
اکبر ذيل ثبت 106988 صفحه 441 دفتر 492 نســبت به ششــدانگ ثبت و سند صادر 
گرديده و محدود است: شمااًل: پی به پی به طول 11/00 متر به شماره 279 فرعی شرقًا: 
پی به پی به طول 24/00  متر به شــماره 278 فرعی جنوباً: پی است به طول 11/00 متر 
به کوچه به عرض هشــت متر غربًا: پی به پی به طول 24/00 متر به شماره 276 فرعی 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مســاحت 264 متر مربع به صورت يک 
قطعه زمين باير فاقد ســاختمان اعيانی می باشد بنا به اعالم بســتانکار به موجب وارده 
شــماره 139605002121001122-96/7/16 فاقد بيمه می باشــد کــه ملکی ايرج 
صيفوری آرپناهی فرزند علی اکبر به موجب ســند رهنی شــماره 96/10/17-98412 

تنظيمی دفترخانه 46 خمينی شــهر موضوع پرونده اجرايی کالسه 9600160 در رهن 
بانک کشاورزی خمينی شهر می باشد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ  يک ميليارد 
و چهارصد و پنجاه ميليون ريال ) 1/450/000/000 ريال( ارزيابی شده است. بدينوسيله 
شش دانگ پالک مذکور با جميع توابع و لواحق ضمايم شرعيه و عرفيه از ساعت 9 الی 
12 روز سه شنبه مورخ 96/8/23 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمينی شهر از طريق 
مزايده حضوری به فروش می رسد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به حق 
انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزينه های فوق  از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و نيم عشر و حق 
مزايده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری 
بعد ازتعطيلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار: 96/7/25.  
م الف:5233 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر )واحد اجرای 

اسناد رسمی( )388 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/488 شماره ابالغنامه:9610106797200738 شماره پرونده:9609986797200586 
شماره بايگانی شعبه:960586 ابالغ شــونده حقيقی: محمد ولی زاده به نشانی مجهول 
المکان، تاريخ حضور:1396/09/04 شــنبه ســاعت: 16/30 ،محل حضور: اصفهان- 
خيابان ســجاد- خيابان آيت ال ارباب- روبروی مدرســه نيلی پور- جنب ســاختمان 
صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مهداد اخالقی به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگی در اين شــعبه حاضر شــويد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ 
اوراق قضايی به صورت الکترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين 
ابالغيه و ابالغيه های آتی از طريق ســامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حســاب کاربری) شناســه و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، بــه يکی از دفاتر 
خدمات الکترونيک قضائی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزديکترين واحد قضائی 
 مراجعه نماييد. م الف:22830 شــعبه 42 حقوقی شــورای حــل اختالف اصفهان

) مجتمع شماره يک( ) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/490 شماره ابالغيه: 9610106797100858 شماره پرونده: 9609986797100415 
شماره بايگانی شعبه: 960415  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
عبدا... آقايی لندری، خواهان آقای بهزاد قاراخانی ده سرخی دادخواستی به طرفيت  خوانده 
آقای عبداله آقايی لندری به خواســته مطالبه مطرح که به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986797100415 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شماره يک( ثبت و  وقت رســيدگی  مورخ  1396/09/04 ساعت 16/30 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
 المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشار

 آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان 
خيابان سجاد خيابان آيت اله ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب ساختمان صبا پالک 
57( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 22836 شــعبه 
 41 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره يک( )170 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/491 در خصوص پرونده کالســه 960397 خواهان عنايت اله نکوئيان دادخواســتی 
مبنی بــر مطالبــه مبلــغ 174/000/000 ريــال بابت دو فقره ســفته بــه طرفيت 

مســعود خوش نواز – بدری رشــيديان تقديم نموده و وقت رســيدگی بــرای مورخ 
96/9/4  ســاعت 4/30 عصر تعيين گرديده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانــون آئين دادرســی مدنی مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســيدگی به اين شــعبه واقــع در اصفهان 
 چهار راه سپهســاالر ابتدای خيابان حاج رحيم ارباب مجتمع شــماره يک شــوراهای
  حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت

 عدم حضــور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميــم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف:22845 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/492 شماره ابالغنامه: 9610106805101088 شماره پرونده: 9609986805100757 
شماره بايگانی شــعبه: 960757  خواهان مبين معين  دادخواســتی به طرفيت خوانده 
آقای مجتبی وکيلی به خواســته مطالبه مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609986805100757 شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 
شماره 3( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1396/09/04 ســاعت 9 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يک نوبــت در يکی ازجرايد کثيراالنتشــار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- 
کنار گذر اتوبان شــهيد خرازی- حد فاصل خيابان آتشــگاه و ميــرزا طاهر- مجتمع 
شماره ســه شــورای حل اختالف( مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف: 22928 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 

سه( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/493 شماره ابالغنامه: 9610106805101090 شماره پرونده: 9609986805100758 
شماره بايگانی شــعبه: 960758  خواهان مبين معين  دادخواســتی به طرفيت خوانده 
آقای محمود يخچاليان به خواســته مطالبه مطرح که به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609986805100758 شــعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) 
مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1396/09/04 ســاعت 9/30 تعيين که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثيراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانــده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه) 
اصفهان- کنار گذر اتوبان شهيد خرازی- حد فاصل خيابان آتشگاه و ميرزا طاهر- مجتمع 
شماره سه شورای حل اختالف( مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 22927 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)156 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
 ســند قطعی به نام مســعود علیخانــی خولنجانی و 
زیر ســندهای مربوطه به وانت مزدا 1600 مدل 1376 به 
شماره پالک 43-298 ج 54 شماره شاسی 7616001176 
شــماره موتور  226454 مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط گردیده است.

اجرای  نمایش»اناری که از شاخه هفتم افتاد« در سالن سوره اصفهان
کارگردان تئاتر اصفهان گفت: تئاتر »اناری که از شاخه هفتم افتاد« به نویسندگی محمدرضا 

آریان فر تا فردا در سالن سوره اصفهان روی صحنه می رود.

خواننده ایرانی در کافه رضویان
مجید خراط ها به کافه جواد رضویان رفته و این عکس را در کنار او 
گرفته است. مجید، عکس را در اینستاگرامش منتشر کرده ولی جواد 
بر خالف تمامی چهره هایی که به کافه اش می روند، به حضور مجید 

بی اعتنایی کرده و عکسش را پست نکرده است.

اینستاگردی

در شهر

 با حضور میالد عرفان پور انجام می شود؛

   برگزاری سومین نشست
 »شب های شعر حوضخانه«

دفتر تخصصی ادبیات و زبان ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان سومین برنامه »شب های شعر 
حوضخانه« را با حضور میالد عرفان 

پور برگزار می کند. 
این برنامه فردا  ســاعت 16  با 
حضور »میالد عرفان پور« در 
محل حوضخانه الغدیر واقع در 
خیابان عالمه امینی، باغ غدیر 

برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ میالد عرفان پور شاعر 
جوان، متولد 1367 شــیراز و ساکن تهران 

است؛ وی سابقه  12 سال فعالیت در حوزه شعر را دارد.
 این عضو بنیاد ملــی نخبگان، تا به حــال  مقام های بســیاری را در 
ده ها جشنواره شــعر از آن خود کرده اســت که از آن جمله می توان 
بــه مقــام اول جشــنواره جــوان خوارزمی 1385، کســب ســرو 
 زرین جشــنواره بین المللی شــعر فجر 1386، کســب جایزه ادبی 
قیصر امین پور 1386، برگزیده جشــنواره تقریب مذاهب اســالمی 
 1389، برگزیده شــب شعر بزرگ عاشــورا در چهار ســال 84 تا 88 

اشاره کرد.

خبر 

 مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی خبرداد:

 نمایش آثار عکاس اصفهانی
 بعد از 75 سال

 آثار عکاســی هنرمنــد اصفهانی که 75 ســال پیش از 
مهاجران لهستانی در اصفهان گرفته شده است، در موزه 
هنرهای معاصر به نمایــش درآمد. موزه هنرهای معاصر 
ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان میزبان 
برگزاری نمایشگاه عکس مجموعه عکس های ابوالقاسم 
جال، عکاس اصفهانی با عنوان »متولدین لهستان مستقل، 
لهستانی ها«می شود. علی اکبر بقایی، مدیرعامل سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اظهار داشت: شاید ما 
از لحاظ جغرافیایی با لهستان مرز مشترکی نداشته باشیم، 
اما از نظر احساس و اندیشه مشترک هستیم و مانند این 
است که با لهستان در یک مرز مشترک زندگی می کنیم. 
وی با اشاره به اهمیت این نمایشگاه و ضرورت برگزاری آن 
ادامه داد: این نمایشگاه از جنس خاطره هایی است که در 
برهه ای از زمان رقم خورده است. بقایی در پایان تاکید کرد: 
این اتفاق باید در اصفهان و سایر شهرهای خواهرخوانده نیز 
رقم بخورد و سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
این اقدامات را حمایت می کند. محمدعلی صرامی، رییس 
موزه هنرهای معاصر نیز از اختتامیه  این نمایشــگاه در 
ابتدای آذرماه خبر داد و گفت: اختتامیــه ای در ابتدای 
آذرماه که ماه اصفهان اســت در این زمینه برگزار خواهد 
شد که شامل برنامه های مختلفی از جمله برنامه های تئاتر 

و موسیقی است.

فراخوان

از 20 تا 30 مهرماه انجام می شود؛

فراخوان رونمایی از بازی های 
جدید  در اصفهان اعالم شد

به گــزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، فراخوان ثبت نام ارائه و رونمایی از 
بازی های جدید از ســوی دفتر تخصصی بازی ســازمان 
 فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان اعالم شــده که 
عالقه مندان ایــن عرصه می توانند تــا 30 مهرماه اقدام 
کنند. همچنین شهروندان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر با شــماره 32683484 تماس حاصل کرده و یا به 
محل مرکز خانه خالقیت واقع در خیابان هشــت بهشت 

شرقی مراجعه کنند.

 نام »مجید« برای همه ما بسیار آشناست. او شــخصیت اصلی قصه های مجید است که
 در 5 جلد توسط هوشــنگ مرادی کرمانی نوشته شده اســت. مجید و بی بی با حقوق 
بازنشستگی پدربزرگ روزگار می گذرانند ولی بی بی با بافتن ژاکت و فروش آنها و مجید با 
کار در نانوایی در بعدازظهرها و ایام تابستان کمک خرج خانه هستند. قصه های مجید در 
واقع اشاره ای به گوشه هایی از زندگی نوجوانی آقای مرادی کرمانی »نویسنده« است. او 
در برخی درس ها ضعیف است ولی خوب انشا می نویسد و آرزو دارد روزی نویسنده شود. 
او زیاد کتاب می خواند و عاشق فیلم و بازیگری است،  اما به دلیل وضعیت نامناسب مالی 

و نبود پدر و مادر، حامی برای رشد ندارد.
همه این موارد همراه با شیرین کاری های او دستمایه ای برای خلق قصه های مجید است. 

داستان ها از طنز خوبی برخوردارند که با نثر عامیانه و زبانی صمیمی به دل می نشینند. 
نوجوانان با خواندن این اثر متوجه می شــوند که حتی مســائلی مانند فقر و یتیمی 
نمی تواند مانع انجام خیلی از کارها شود و آنان را با نوجوانی خودساخته و با اعتماد 
به نفس رو به رو می سازد که از پس خیلی از کارها بر می آید. همچنین نویسنده با 
انتخاب زبان عامیانه، به زنده کردن و یادآوری بسیاری از لغات، نکته ها، اصالح ها 

و ضرب المثل های شیرین و پرمعنای زبان فارسی کمک می کند.
صورت پنج جلد جداگانه منتشــر »قصه های مجید« هــم در یک مجلد و هم به 

شده است. نخستین جلد از این مجموعه در 
سال 1353 منتشر شده و تاکنون بیست 
و سه بار بازچاپ و از برخی از داستان های 
آن نیز مجموعه تلویزیونی به کارگردانی 

کیومرث پوراحمد، ساخته شده است.
»قصه هــای مجید« جوایــزی از قبیل: 
کتاب برگزیده شورای کتاب کار کودک، 
کتاب برگزیده ســال ،کتــاب برگزیده 
مجله ســروش نوجــوان و همچنین 
کیهان بچه ها ، کتــاب برگزیده کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان را 
دریافت کرد. »قصه هــای مجید« از 
آن دست داستان های ناب و عمیقی 

اســت که مخاطبان و عالقه مندان آن خاطره زیادی از این کتاب و فیلم ســاخته شده 
توســط کیومرث پوراحمد دارند. این کتاب با توجه به اینکه در دهه 60 منتشــر شــد 
 عالقه مندانی از نســل امــروز را به خود جذب کــرده و همچنان محبوب نســل دیروز

 است.
هوشنگ مرادی کرمانی هم که از جمله نویسندگان برجسته در تاریخ ادبیات معاصر ایران 
است، عالوه بر کسب موفقیت روزافزون برای نوشتن قصه های مجید، آثار درخشان دیگری 
را هم به ادبیات کشورمان اعطا کرده است. این نویسنده صاحب 
سبک که از جشنواره های مختلف داخلی و خارجی 
موفق به کسب عناوین و جوایز متعدد شده، به 
تازگی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به عنوان نامزد 
جایــزه آســترید 
لیندگرن 2018 
شــده  معرفی 

است.

کودکان و نوجوانان ایرانی در بیســت و چهارمین مســابقه  
بین المللی نقاشی »هیکاری « کشــور ژاپن در سال 2016 
خوش درخشــیدند. ایــن مســابقه  بین المللی نقاشــی با 
موضوع های »کشــاورزی«، »زمین زراعــی«، »طبیعت«، 
»محیط زیست«، »مردم« و »خانواده« برگزار شد و از میان 
19هزار و 987 اثر رسیده از 58 کشور جهان 10عضو مراکز 
فرهنگی هنــری کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
موفق به دریافت نشان های »طال، نقره و برنز« و دیپلم افتخار 
شدند.براساس این خبر، »میالد میکائیلی« 12 ساله از مرکز 
فرهنگی هنری شــماره 11 کانون کرمانشاه و »محمدمتین 

وحیدی« 13 ســاله از مرکز فرهنگی هنری کانون قاین در 
استان خراسان جنوبی موفق به دریافت نشان طالیی و دیپلم 

افتخار این رویداد بین المللی شدند.
برهمین اســاس، »فاطمه عبیری« 6 ســاله از مرکز شماره 
28 کانــون تهــران، »طراوت ملکــی« 12 ســاله از مرکز 
فرهنگی هنری کانون انزلی در استان گیالن، »بهنام دانش« 
14 ســاله از مرکز فرهنگی هنــری کانون لنده در اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد و »راســتین تاجیک« 9 ساله از مرکز 
فرهنگی هنری کانون بهبهان در اســتان خوزســتان دیگر 
اعضای کانون هستند که نشان های نقره به همراه دیپلم افتخار 

این دوره از مسابقه  بین المللی نقاشی »هیکاری« ژاپن را از 
آن خود کردند. در عین حال، نشان های برنز و دیپلم افتخار 
این مسابقه  نقاشی ســهم »علیرضا شاکرنسب« 10 ساله از 
مرکز فرهنگی هنری بهبهان کانون در اســتان خوزستان، 
»فرانک سعیدی« 14 ساله از مرکز شماره 8 کانون کرمانشاه 
و »فاطمه مسعودی« 14 ساله از مرکز فرهنگی هنری کانون 

صفاشهر در استان فارس بود.
گفتنی است »سایه بوســتان چی« 8 ساله از مرکز شماره 1 
کانون سقز در استان کردســتان نیز موفق به کسب دیپلم 

افتخار این دوره از رقابت شد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال یک هزار 
و 300 اثر در بیست وچهارمین مســابقه  بین المللی نقاشی 

»هیکاری «کشور ژاپن در سال 2016 شرکت کرده بود.

درخشش کودکان و  نوجوانان ایرانی در مسابقه  نقاشی »هیکاری« ژاپن

به وقت نوستالژی 
دهه شصتی ها؛

قصه های مجید
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ویژه 

به همراه بردن دوچرخه در محیط های شلوغ و محدود شهری یکی از آرزوهای 
افرادی است که از دوچرخه ســواری لذت می برند. تولید یک دوچرخه تاشو 
نیز این کار را راحت کرده اســت. این دوچرخه که »روم ســیتیزن« نام دارد، 
نه تنها به راحتی قابل تازدن اســت، بلکه همراه با یک ســاک کوچک عرضه 
می شود تا بعد از بسته بندی بتوان آن را داخل هواپیما یا قطار و غیره قرار داد و 
به سادگی با خود به هر نقطه ای برد. دوچرخه یادشده وزن زیادی هم ندارد و 
پس از بسته بندی، به اندازه یک ساک مسافرتی عادی فضا اشغال می کند. این 
دوچرخه ۹.۵کیلوگرمی را می توان در عرض چند ثانیه تا زد یا برای استفاده 
به حالت عادی بازگرداند.یکی دیگر از مزایای این دوچرخه تایرهای فاقد هوای 
خاص آن موســوم به Airless Muffin  است که باعث می شود افراد، نگران 
پنچر شدن دوچرخه خود نباشند. زنجیر این دوچرخه هم به گونه ای طراحی 
شده که برای مدت طوالنی قابل استفاده باشد و به استفاده از گریس برای چرب 

کردنش نیازی نباشد. قیمت این دوچرخه ۵۰۰ دالر است.

 دوچرخه تاشدنی که هیچ وقت پنچر 
نمی شود

مقاوم در برابر انفجارهای هسته ای؛

روس ها برای سربازان، زره روباتیک ساختند

روسیه از زرهی برای سربازان رونمایی کرده که عملکرد آنها در ماموریت های 
نظامی را ۱.۵ برابر ارتقا می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از دیفنس وان، روســیه نمونــه اولیه از 
اگزواسکلتونی را رونمایی کرده که مجهز به فناوری های نوین جنگی است.

این اگزواسکلتون یا زره روباتیک با هدف ارتقای قدرت و تحمل بدن سربازان 
ساخته شده است.  زره مذکور حتی دارای ساعت مچی است که در برابر انفجار 
هسته ای  مقاومت می کند. در اوایل ماه جاری ژنرال اولگ سالیوکف، یکی از 
مقامات ارتش روسیه گفت: ما مشغول انجام تحقیقات علمی روی نسل سوم 
گجت های جنگی Ratnik-۳ هستیم. اجرای این پروژه عملکرد سربازان در 

ماموریت های نظامی را ۱.۵ برابر ارتقا می دهد.
این زره طوری ساخته شده که ســرباز بتواند  در تمام مدت روز و در هر آب و 
هوایی از آن استفاده کند.  اگزواسکلتون مذکور دارای صفحه نمایشی است که 
اطالعات را روی شیشه محافظتی کالهخود نشان می دهد و همچنین مجهز 

به نشانگرهای سالمتی است.

دو موج سوار استرالیایی یک سطل زباله ساخته اند که قابلیت مکش زباله، برخی 
روغن ها و موادشوینده از سطح آب را دارد. تاکنون چند پروژه برای از بین بردن 
زباله های اقیانوس ها ارائه شده است. هرچند هیچ کدام از آنها به تنهایی راه حل 
کاملی به حساب نمی آید  اما در هرحال کمکی برای حل این مشکل است. یکی از 
این طرح ها Seabin است. این گجت در حقیقت یک دستگاه شناور مکش زباله 
 Seabin .محسوب می شود. دو موج سوار استرالیایی این دستگاه را ساخته اند
در حقیقت یک سیستم فیلترینگ است که روی سطح آب در بنادر، ساحل هاو 
آب های آرام  شناور می ماند تا زباله ها را جمع آوری کند. این دستگاه طوری روی 
آب قرار می گیرد که از باد و جریان امواج برای جمــع آوری زباله کمک بگیرد. 
عالوه بر آن دارای  کیسه جمع آوری زباله و پمپ کوچک ۱۱۰ یا۲۲۰ ولتی است. 
کیسه  مخصوص این گجت از پالســتیک های بازیافتی ساخته شده و عالوه بر 
زباله، برخی روغن ها و مواد شوینده را نیز جمع آوری می کند. به گفته سازندگان 

Seabin این گجت می تواند روزانه ۱.۵کیلوگرم زباله را جمع آوری کند.

علم پژوهی

دومین ماهواره جاسوسی آمریکا به فضا رفت
آمریکا در کمتر از سه هفته دومین ماهواره جاسوسی خود را به فضا فرستاد. البته ارسال ماهواره با 
یک هفته تاخیر انجام شد. ماهواره NROL-۵۲ دو شب گذشته سوار بر یک موشک اطلس V از 

ایستگاه نیروی هوایی کیپ کارناوال در فلوریدا به آسمان رفت.

این سطل، زباله های اقیانوسی را جمع آوری 
می کند

 گاز دی اکسید کربن 
به سنگ تبدیل شد

محققان ایســلندی با استفاده از روشــی نوین برای 
نخستین بار در جهان گاز دی اکسید کربن را به سنگ 

تبدیل کردند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از انگجت، 
متاســفانه هیچ اقدامی به طور کامل برای قطع انتشار 
دی اکسید کربن در جهان کارآمد نبوده است.  به همین 
دلیل باید راهی برای از بین بردن این گاز پیدا شــود.
Reykja� و Climeworksدرهمین راستا دو شرکت 
vik Energy  نخستین واحد تولید برقی را در ایسلند 
ساخته اند که هیچ نوع گاز گلخانه ای منتشر نمی کند. 
به عبارت دیگر این واحد تولید برق، دی اکسید کربنی 

را که تولید کرده است، از بین می برد.
واحد تولید برق زمیــن گرمایی مذکور با کمک ماژول 
شــرکت Climeworks و گرمای زمین، دی اکسید 
کربن را از طریق فلیترهای هوا جذب کرده، آن را با آب 
ترکیب می کند و دوباره به زیر زمین می فرســتد تا به 
کربنات های بی ضرر تبدیل شــود. البته طرح مذکور 

هنوز در مرحله آزمایش است.
دی اکسید کربن با بســتر صخره های بازالتی واکنش 
نشان می دهد. در نتیجه مواد معدنی سختی، ایجاد و 

درحقیقت یک مخزن دائمی ساخته می شود.
دی اکســید کربنی که از طریق فیلترهای هوا جذب 
می شــود، برای میلیون ها ســال زیر زمین باقی می 
ماند. از آنجا که الیه های بازالتی مورد نیاز برای تولید 
دی اکسید کربن تقریبا همه جا یکسان است، به راحتی 
می توان واحدهای تولید برقی را که دی اکسید کربن 

تولید نمی کنند، در هر نقطه ای از جهان احداث کرد.
از ســوی دیگر الزم اســت هزینه های مربوط به این 
عملیات نیز کاهش یابد. در حال حاضر برای حذف هر 
متر یک تن دی اکسید کربن باید ۱۰۰ دالر هزینه شود.

باتری آیفون 8 بار دیگر خبرساز شد
زومیت: اخبار منتشرشده از چین می گویند که یک دستگاه آیفون ۸ 

ترک خورده و سپس دود از آن بلند شده است.
گزارشــات جدیدی که از چین به بیرون درز کرده ، نشان می دهند 
که اســمارت فون جدید اپل با مشــکالت بزرگی دست و پنجه نرم 
می کند. قبول داریم که تاکنون گوشــی های آیفون ۸ زیادی بدون 
مشکل عرضه شده اند و انفجار باتری این گوشی در چین نمی تواند به 
همه  نسخه های آن ربط پیدا کند؛ اما به هر حال ایجاد چنین مشکل 
بزرگی برای حتی یک دستگاه، می تواند زنگ خطری برای اپل باشد.

ناخودآگاه با شنیدن خبر مشکالت باتری آیفون ۸، ذهنمان به سمت 
فاجعه  انفجار باتری های گلکسی نوت ۷ سامسونگ معطوف می شود 
و با خود می گوییم که آیا این گوشی قرار است سرنوشتی مشابه نوت 

۷ داشته باشد؟
 چند وقت پیش در زومیت به اطالعتان رساندیم که چندین دستگاه 
آیفون ۸ در سراسر دنیا با مشــکل باد کردن یا انفجار باتری مواجه 
شده اند. اپل هم به دنبال انتشار اخبار متعدد در مورد مشکل باتری 

آیفون ۸، تحقیقات گسترده اش را آغاز کرد. 
اما به تازگی خبر مهمی در مورد مشکالت باتری آیفون ۸ از چین به 
بیرون درز کرده است. گفته می شود یک خانم چینی به نام شیائومین 
بعد از اینکه گوشی خود را برای شارژ شدن در طول شب به آداپتور 
متصل کرده، متوجه بروز برخی مشکالت شده است. مدتی پس از 
اتصال به شارژر، صدای ترک خوردن گوشــی به گوش شبائومین 

رسیده و او دیده است که از گوشی اش دود بلند می شود.
این امکان وجود دارد که او پس از دیدن این صحنه، با ریختن آب روی 
گوشی اش، اوضاع را بدتر کرده باشد. شیائومین معتقد است که حتی 
ریختن آب هم نتوانسته صدای ترک خوردن گوشی و بلند شدن دود 
از آن را متوقف کند. پس از بروز این اتفاق، او چندین عکس از آیفون 
۸ تخریب شده  خود گرفت و برای اپل ارسال کرد. شیائومین امیدوار 
است که اپل، گوشی تخریب شده اش را با یک مدل جدید عوض کند؛ 
این در حالی اســت که کوپرتینویی ها هنوز اطالعیه ای در این باره 

منتشر نکرده  و ترجیح داده اند فعال سکوت کنند. 
کاربران دیگری از جای جای جهان گــزارش داده اند که پس از باز 
کردن کارتن آیفون ۸، دیده اند که گوشی  انحرافاتی پیدا کرده است. 
همچنین گفته می شود که تاکنون چندین دستگاه با مشکل انفجار 

یا باد کردن بیش از حد باتری مواجه شده اند.
با تمام این اوصاف، این نخستین باری است که یک آیفون ۸، ترک 

می خورد و دود از آن بلند می شود.

 کدام یک از مرورگرهای اینترنت
در برابر بدافزارها ایمن ترند؟

زومیت: به گزارش آزمایشگاه NSS، مرورگر پیش فرض ویندوز ۱۰ 
در مقایسه با رقبایی نظیر کروم و فایرفاکس، در زمینه  جلوگیری از 
حمالت فیشینگ و بدافزارها عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

بر اساس آزمایشات انجام شده توسط شرکت امنیتی NSS، مرورگر 
اج در زمینه  مقابلــه با حمالت فیشــینگ و بدافزارهای اجتماعی 
)SEM( بهتر از گوگل کروم و فایرفاکس عمل می کند. طبق ادعای 
این شرکت، مرورگر نوپای مایکروسافت موفق شده است از ۹۲ درصد 
حمالت فیشــینگ جلوگیری کند؛ در زمینه  مقابله با بدافزارهای 
اجتماعی نیز اج توانسته اســت به طور صد درصد با تمام آنها مقابله 
کند. بدافزارهای اجتماعی انواع گســترده ای از حمالت را شــامل 
می شوند؛ اما وجه مشترک تمام آنها فریب دادن کاربران جهت دانلود 

کدهای مخرب است. 
از دیگــر تاکتیک های استفاده شــده جهت حمــالت بدافزارهای 
اجتماعی، می توان به استفاده از لینک  شبکه های اجتماعی همچون 
فیسبوک و توییتر و همچنین نشان دادن اخطارهای دروغین مبنی 
بر وجود مشــکالت در رایانه کاربر یا آلوده شــدن رایانه به ویروس 

اشاره کرد.
جالب است بدانید که اختالف اج با دو رقیب سرسخت خود، گوگل 
کروم و موزیال فایرفاکس، بســیار چشمگیر است. گوگل کروم تنها 
موفق شــده از ۷۴ درصد حمالت فیشــینگ و ۸۸ درصد حمالت 
بدافزارهــای اجتماعی جلوگیری کند؛ این ارقــام برای فایرفاکس 

به ترتیب به ۶۱ و ۷۰ درصد کاهش می یابند.
اگر طی ســال های گذشــته گزارش های NSS را دنبال کرده اید، 
گزارش اخیر این شرکت برایتان تعجب آور نخواهد بود. در گذشته نیز 
مرورگرهای ساخت مایکروسافت، از جمله اینترنت اکسپلورر موفق 

شده بودند جایگاه برتر در مقابله با بدافزارها را کسب کنند.

آلکاتل، ۶ گوشی جدید معرفی 
می کند

دیجی کاال: به تازگی اطالعات جدیدی از گوشی های معرفی نشده 
شرکت آلکاتل به بیرون درز کرد. براســاس اطالعات لو رفته، این 
شرکت قصد دارد ۶ گوشی جدید را به بازار بفرستد. حتی تصویری 

هم از این گوشی های جدید به بیرون درز کرده است.
به نظر می رسد آلکاتل دست به تغییر طراحی گوشی های جدیدش 
زده و از متریال های جدیدی برای ساخت آنها استفاده کرده است. 
در تصویر لو رفته به نظر می رســد این گوشی ها از بدنه پالستیکی 
بهره می برند و آن ظاهر درخشان مدل های قبلی را ندارند. همچنین 
مشخص شــده که سنسور تشخیص اثر انگشــت این گوشی ها در 
پشت قرار گرفته است. گوشی های جدید شرکت آلکاتکل با نام های 
 Alcatel 5، Alcatel 3v، Alcatel 3x، Alcatel 3، Alcatel 3c

و Alcatel 1x راهی بازار خواهند شد.
دو مدل Alcatel 3v و Alcatel 3x از دوربین دوتایی بهره می برند 
و صفحه نمایش بزرگی هم برای آنها در نظر گرفته شده است. البته 
با مشــاهده تصویر منتشر شــده نمی توان به جزئیات ظاهری این 
محصوالت پی برد. بعید نیست این گوشــی ها به بلندگوی استریو 

مجهز شده باشند.
مشخصات ســخت افزاری این گوشی ها هنوز مشــخص نشده و 
نمی دانیم کدام یک از آنها پرچم دار و کدام یک میان رده و رده پایین 
هستند. گفته شــده اکثر این محصوالت در سال ۲۰۱۸ راهی بازار 

می شوند.

فناورانه

همه ما دربین مخاطبین تلفن خود افرادی را داریم که در 
طول روز، بیشتر از دیگران با آنها در ارتباطیم؛ چه ازطریق 
ارتباط تلفنــی و چه مکالمات متنی در پیام رســان های 
مختلف. برای دسترسی به حساب های کاربری این افراد 
در برنامه های مختلف، طبیعی است که باید هر اپلیکیشن را 
به صورت جداگانه باز کنیم و آنگاه به جست وجوی هر کدام 
از این مخاطبین در هر اپ بپردازیم. drupe میانبری است 

که چنین مشکلی را از پیش رویتان بر می دارد.
پس از نصب و اجازه دسترسی کامل به drupe، آیکن آن به 
شکل یک ردیف از نقطه ها در گوشه سمت چپ تصویر جا 
خوش می کند. با کشیدن این آیکن به سمت مرکز تصویر، 
منوی اصلی دروپ نمایان می شــود؛ منویی که در سمت 
چپ آن آیکن مخاطبین و در سمت راست، اپلیکیشن های 

مختلف قرار خواهد گرفت.
فرض کنید می خواهید به یکی از دوستانتان در واتس اپ 

پیغامی بدهید. با داشتن دروپ، کافی است آیکن دایره ای 
مخاطب را به ســمت راست تصویر کشــیده و روی آیکن 
واتس اپ رهایش کنید. در این صورت مستقیما و به سادگی 
به صفحه چت با او در اپلیکیشن راهنمایی می شوید و این 
رویه در مورد تمامی اپ های ارتباطی صدق می کند؛ مثال 
برای برقراری تماس، کافی است آیکن هر فرد را روی نماد 
تلفن در ستون راست تصویر بکشید و با این کار، حسابی در 
زمان صرفه جویی کنید. مشــاهده آخرین مکالمات با هر 
مخاطب، اضافه سازی اپلیکیشن های ارتباطی به ستون 
ســمت چپ، حاالت مختلف برای میانبر در قفل صفحه 
نمایش و تغییر تم و محل قرارگیری میانبر )سمت راست 
یا چپ صفحه( از سایر امکانات این ابزار کاربردی محسوب 
می شوند. توصیه می کنیم اگر یک گجت اندرویدی دارید، 
 حتما این اپلیکیشن رایگان و کاربردی را با استفاده از لینک 

goo.gl/FeUK9w دانلود و روی آن امتحان کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

در یک مجموعه  تفریحی تمریــن تیراندازی در نظر 
گرفته شده است. با هر بلیت می توان  ۵  تیر شلیک کرد 
و به ازای هر تیر که به هدف بخورد،  ۲  تیر جایزه خواهی 
گرفت. علی با یک بلیت  ۱۷  شلیک انجام داده؛ او چند 
بار به هدف زده است؟ الف(   ۳ بار  ب(   ۶ بار  ج(   ۱۲ بار   

د(   ۱۵ بار  هـ( نمی توان به صورت یکتا تعیین کرد .

  معمای شماره 22۶1

  جواب معمای شماره 22۶0
پاســخ معمای گروه بنــدی دانش آمــوزان: گزینه 
)۱( درست اســت. در اجرای این پروژه یا هیچ گروه 
دونفره ای وجود ندارد و یا یک گروه دو نفره، دو گروه دو 
نفره و یا سه گروه دو نفره وجود دارد؛ پس تعداد حاالت 

ممکن عبارت اند از:
 c(6 0)+c(6 2)+c(6 2).c(4 2) ÷
 2! + c(62).c(42).c(22) ÷ 3! =

1+15+45+15=76

معرفی اپ drupe؛ 

آسان ترین راه برای دسترسی به مخاطبین

یاشیکا   Y35 ؛  تلفیقی از دوربین دیجیتال و آنالوگ

شرکت مشهور »یاشیکا« با دوربین خالقانه  Y35 سعی دارد لذت عکاسی نگاتیوی را به دوربین های دیجیتال بیاورد.

شرکت یاشیکا بعد از  هفته ها  تبلیغ درخصوص بازگشت 
شکوهمندانه  خود به دنیای دوربین، باالخره از محصول 
جدیدش رونمایی کرد. Yashica Y35، دوربین جدید 
و دیجی فیلمی این شــرکت مشهور است که عکس های 

دیجیتال را به کمک حلقه فیلم های نمادین ثبت می کند.
یاشیکا Y35 ظاهری شبیه به دوربین قبلی این شرکت 
با نام Electro 35 دارد. الکترو 35 اولین دوربین دنیا 
 Y35 .با شــاتری دارای قابلیت کنترل الکترونیکی بود
به سنســور CMOS با اندازه  1/3.2 اینچ مجهز است 
و با شیشــه ای 35 میلی متری و دیافراگم f/2.8 خود، 
عکس هایی ۱۴ مگاپیکســلی ثبت می کند. این دوربین 
طوری طراحی شــده اســت که حس خوب عکاسی با 
دوربین های آنالوگ را منتقل کند و در عین حال سختی و 

زمان بر بودن ظاهر کردن عکس را نداشته باشد.
از این دوربین عکس نگاتیوی خارج نمی شود. در عوض، 
یاشــیکا معتقد اســت بخش عمده ای از ماهیت و لذت 
عکاسی نگاتیوی در این اســت که شما هرازچندگاهی 
مجبورید حلقه های نگاتیو را بیــرون آورده و جایگزین 

کنید.
برای اســتفاده از ایــن دوربین دیجیتال، الزم اســت 
دیجی فیلم های یاشیکا را همراه خود داشته باشید. هر 
یک از این حلقه  نگاتیوهای نمادین برای یک نوع تنظیم 
دقیق ایزو و نسبت تصویر در نظر گرفته شده است. به جای 
تغییر این تنظیمات از طریق منوی تنظیمات دوربین، در 
این مدل از یاشیکا باید حلقه فیلم نمادین را عوض کنید؛ 
یعنی مثال اگر قصد دارید تنظیمات را از روی حالت مدیوم 
با ایزوی ۱۶۰۰ به سیاه و سفید با ایزوی ۴۰۰ تغییر دهید، 
باید دیجی فیلم را در آورده و حلقه  جدید را قرار دهید، اما 
نمی توانید بالفاصله بعد از این کار عکس بگیرید. دوربین 
زمان کوتاهی الزم دارد تا به اصطــالح نگاتیو را در خود 
بگیرد. برای این منظور یک تنظیم کننده  و پیش برنده  فیلم 

نیز تعبیه شده است که باید از آن استفاده کنید.
یاشیکا می گوید در این زمان کوتاه، این فرصت در اختیار 
کاربر قرار می گیرد که فکر کرده و با دقت بیشتری تصویر 
را ثبت کند. همراه با این دوربین ۴ حلقه دیجی فیلم ارائه 
می شود؛ ایزوی ۱۶۰۰ و سرعت شاتر باال، سیاه و سفید با 
ایزوی ۴۰۰، فوق  عالی با ایزوی ۲۰۰ برای گرفتن عکس های 
رنگی استاندارد و فرمت ۱۲۰ که نسبت تصویر ۶ در ۶ را با 

ایزوی ۲۰۰ ارائه می دهد و برای اینستاگرام عالی است.
حلقه های نمادین نگاتیو فقط بــه منظور تنظیم حالت 
عکاسی در نظر گرفته شده اند و عکس ها در کارت حافظه  

اس دی موجود در اسالت کارت حافظه ذخیره می شوند.
از ویژگی ها و مشخصات این دوربین می توان به منظره یاب 
داخلی، حداقل فاصله کانونی یک متر، پنج حالت تنظیم 
سرعت شــاتر )1s ،1/30s ،1/60s ،1/250s و 
1/500s(، یک درگاه میکــرو یواس بی، محل اتصال 

سه پایه، محل قرارگیری دو عدد باتری AA و یک دکمه  
برای حالت اتوماتیک که به ثبت تصاویر با روشنایی مناسب 

کمک می کند، اشاره کرد.
از نکات منفی این دوربین می توان به دو مورد اشاره کرد: 
اول نبود ال سی دی برای بررسی عکس گرفته شده و دوم 

راهی برای پاک کردن عکس ذخیره شده.
یاشیکا در این خصوص می گوید:

دنیایی که از دریچه  یاشــیکا Y35 به تصویر کشــیده 
می شود، کمی آهسته تر و زیباتر اســت و ما را به زمانی 
می برد که همگی توجه بیشتری به خرج می دادیم و برای 
هر تصویر قبل از فشردن دکمه  شاتر بیشتر تأمل و درنگ 
می کردیم؛ چرا که یا باید اولین عکس ما تصویر خوبی از 

آب درمی آمد یا صحنه از دست می رفت.

خبرآنالیــن: بــه تازگــی یــک اســتارتاپ بــه نــام »بیبــی 
گلیمپس«)BABYGlimpse( راه اندازی شده که برای پیش بینی 
ویژگی هایی که یک کودک به ارث می برد از دی. ان. ای اســتفاده 
می کند.به نقل از گیزمودو، ما دارای دو نسخه از هر ژن هستیم، زیرا 
از هر یک از والدین خود یک نسخه را به ارث می بریم و این دو ژن 

برای تشکیل ما با یکدیگر ادغام می شوند.
اما حتی صفات ظاهری ساده نیز بر اساس دی. ان. ای قابل تشخیص 

نیستند زیرا به عنوان مثال تغییرات ژنتیکی که سالیان قبل رخ داده، 
علت اصلی رنگ آبی در چشم انسان است. محققان این شرکت ادعا 
می کنند که از یادگیری ماشــینی و شبکه های عصبی برای ایجاد 

دقیق ترین نمرات خطر پلی ژنیک)چند ژنی( استفاده کرده اند.
به عبارت دیگر، آنها از الگوریتم های فانتزی برای پیش بینی اینکه 
چگونه تمام ژن های مختلف شــما ممکن است با ژن های شریک 

زندگی شما ارتباط برقرار کنند، استفاده کرده اند.
این شرکت چنین می گوید که در این روش جدید ویژگی هایی از 
قبیل ظاهر فیزیکی و اجدادی و همچنین مواردی مانند آلرژی و 
شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد و به جای اینکه بگویند شما و 

همسرتان قطعا یک بچه با چشم آبی خواهید داشت، می گویند به 
احتمال ٪50 آنها دارای چشم های آبی خواهند بود و نسبت به چه 

چیزهایی حساسیت خواهد داشت.
با این حال، این شرکت پیش از این اعالم کرده که فناوری جدید آنها 

نبایست چیزی فراتر از یک سرگرمی برای والدین باشد.
این شرکت در وب ســایت خود می نویسد: »شما نتیجه میلیاردها 
تعامل زنجیره ای ناشناخته هستید که در بدن شما رخ می دهد. ما 
دی. ان. ای شما را تفسیر می کنیم، اما در این زمینه نمی توان نقشی 
را که محیط زیست و شانس، در گذشــته، حال و آینده فرد بازی 

می کند، نادیده گرفت.

پیش بینی چهره کودک قبل از تولد!
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يادداشت
برخورد خودرو با گارد ریل۳مجروح داشت

حسین مخلصی، مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نطنز گفت: 
برخورد خودروی پژو با گاردریل در آزاد راه نطنز- اصفهان محدوده رحمت آباد 

کیلومتر ۱۰ نطنز، ۳ مجروح برجای گذاشت.

ابالغ وقت رسیدگی
7/497 در خصــوص پرونــده کالســه 960622 خواهــان حبیــب حجــری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت علی رضا پارســا تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/9/5  ســاعت 12/30 عصــر تعیین گردیده اســت با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این 
 شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شــورای
  حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف:22923 شعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/498 شماره ابالغنامه:9610100370003415 شماره پرونده:9409983761900104 
شماره بایگانی شعبه:960258 ابالغ شونده حقیقی: حسین زارع به نشانی مجهول المکان، 
تاریخ حضور از تاریخ ابالغ:10 روز، محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 455، نوع علت 
حضور: اعمال ماده 384 و 387 ق.ا.د.ک )تعیین وکیــل(، با توجه به علت حضور مندرج 
در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد. ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف:22897 شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان 

اصفهان) 16 کیفری استان سابق( ) 93 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/499 در خصوص پرونده کالســه 960735 خواهان نوراله نصیری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت  حامد زمانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخه 
96/9/5 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
 صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9
 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22866 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/500 در خصوص پرونده کالسه 960261 خواهان آقای حسن شهری زاده دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال خودروی سواری روآ به شــماره انتظامی ایران 13- 447 ت 43 
به طرفیت 1- نوراله شهرستانی 2  - طلعت شهرســتانی 3- معصومه تاج پور 4- طاها 
شهرستانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/9/5  ساعت 18 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22840 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/501 در خصــوص پرونــده کالســه 960587 خواهــان حمیــد جمشــیدیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت  هاشــم فرجی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 96/9/6  ســاعت 3/30  تعیین گردیده اســت با 

توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابــر ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهارراه وکال مجتمع شــماره 2 
 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22884 شعبه 31 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/502 در خصــوص پرونــده کالســه 960936 خواهــان مهــدی خــرد پیشــه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجــه به طرفیت  محمد تقی خســروی و ســید محمد 
هاشمی شــجاعی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخه 96/9/7 ساعت 
9 صبــح تعیین گردیده اســت بــا توجه بــه مجهول المــکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهــان مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این 
 شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب
 ســاختمان صبــا- پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمــع شــورای حــل 
اختــالف اصفهان شــعبه 9 شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعه و نســخه 
ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نمایــد.در صورت عــدم حضور وقت رســیدگی 
ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخــاذ می شــود. م الف: 22867 شــعبه 
 9 مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )123 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/503 شماره ابالغنامه: 9610106795700431 شماره پرونده: 9609986795700690 
شماره بایگانی شعبه: 960690  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به  آقای 
هادی امینی نسب فرزند اسدا...، خواهان آقای وحید صفائی دادخواستی به طرفیت خوانده 
1- هادی امینی نسب 2- بهنام امینی نسب 3- نسیم زیوردار به خواسته مطالبه  مطرح 
که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795700690 شعبه 27 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/09/07 ساعت 18 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
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 رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 
22900 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

7/507 شماره ابالغنامه: 9610100358900488 شماره پرونده: 9509980358401263 
شماره بایگانی شعبه: 960573  در پرونده کالسه 960573 این شعبه آقای مجید یوسفی 
فرزند علیرضا به اتهام کالهبرداری به مبلــغ 265/900/000 تومان و خیانت در امانت 
نسبت به یک دستگاه شنوایی سنجی به ارزش 40/000/000 تومان تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون 
آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف: 22905 شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

)مجتمع 5( )123 کلمه، 2 کادر(

ابالغ تجدید نظر خواهی
7/506 در خصوص پرونده کالسه 960350 شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان تجدید 
نظرخواه بانک ملت به مدیریــت هادی اخالقی با نمایندگی هــادی حطیم به طرفیت 
1- بتول جاللی عاشــق آبادی 2- محمدرضا جاللی عاشق آبادی 3-مجتبی سدهیان 
عاشق آبادی 4- حمید ذوالفقاری تجدید نظر خواهی نموده است، لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن تجدید نظر خواندگان  برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان 
 خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل
 اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم 
حضور دادخواســت ابالغ شــده تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد. 
م الف:22879 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدید نظر خواهی

7/505 در خصوص پرونده کالسه 960349 شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان تجدید 
نظرخواه بانک ملت به مدیریت هادی اخالقی با نمایندگی هادی حطیم به طرفیت 1- 
محمد رضا جاللی 2- حسین کبیری 3- مجتبی سدهیان عاشق آبادی 4- ابراهیم امینی 
تجدید نظر خواهی نموده است، لذا با توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان  
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز 
پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدید 
نظر ارسال خواهد شد. م الف:22878 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/513 آقــای محمد عموشــاهی خوزانی دارای شناســنامه شــماره 1130218546  
شرح دادخواست به کالســه  607/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حبیب اله عموشــاهی به شناســنامه 290 در 
تاریــخ 1396/6/28 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- جمیله شمشــی خوزانی فرزند مصطفــی، ش.ش 391 
)همســر( 2- مســعود عموشــاهی خوزانی فرزند حبیب الــه، ش.ش 9183 )فرزند( 
3- روح اله عموشــاهی خوزانی فرزند حبیب اله، ش.ش 19240 )فرزند( 4- حجت اله 
 عموشاهی خوزانی فرزند حبیب اله، ش.ش 3397 )فرزند( 5- محمد عموشاهی خوزانی

 فرزند حبیــب الــه، ش.ش 1130218546 )فرزنــد( 6- زهره عموشــاهی خوزانی 
فرزند حبیب الــه، ش.ش 3398 )فرزند( 7- فرزانه عموشــاهی خوزانــی فرزند حبیب 
الــه، ش.ش 1130369234 )فرزنــد( و الغیر. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هــر کســی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظــرف یک ماه به 
شــورا تقدیم دارد و اال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 5301 شــعبه 7 حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر)مجتمع شــماره یک( ) 182 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/512  آقای علی شفیعی خوزانی دارای شناســنامه شماره 15819 به شرح دادخواست 
به کالسه  603/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  فاطمه شــفیعی به شناســنامه 9137 در تاریخ 1396/4/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- کرمعلی 
شفیعی خوزانی فرزند محمد علی، ش.ش 162 )فرزند( 2- سیف اله شفیعی خوزانی فرزند 

محمد علی، ش.ش 174 )فرزند( 3- علی شــفیعی خوزانی فرزند محمد علی ،ش.ش 
15819 )فرزند( 4- عبدالکریم شفیعی خوزانی فرزند محمد علی، ش.ش 1767 )فرزند( 
5- خدیجه شــفیعی خوزانی فرزند محمد علی ،ش.ش 613 )فرزند( 6- محترم شفیعی 
خوزانی فرزند محمد علی، ش.ش 339 )فرزند( 7- سکینه شفیعی خوزانی فرزند محمد 
علی، ش.ش 10160 )فرزند( 8- صدیقه شــفیعی خوزانی فرزنــد محمد علی، ش.ش 
182 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 5303 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر ) 190 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ تجدید نظر خواهی
7/527  شماره نامه : 9610110351400803 شماره پرونده: 9409980351400946 
شماره بایگانی شعبه: 941055 بدینوسیله یک برگ دادخواست تجدید نظر خواهی آقای 
عبدالحسین علیرضایی به طرفیت شما )رباب دیانی( نشر متقضی است حسب ماده 346 
قانون آیین دادرسی در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه 
به این دادگاه اعالم یا تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می 
گردد. نشر و یک نسخه از آگهی منتشــره را جهت انضمام به پرونده به این شعبه ارسال 
نمایید. م الف:21637 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )92 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/496 در خصوص پرونده کالسه 960528 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت سمیرا غالمی- امیرحســین موید- اقدس کاظمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/9/4  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22906 
شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 

2 کادر(
تبادل لوایح

7/504 در خصوص پرونده تجدید نظرخواهی 95-283 )عبدالرضا موسوی( به طرفیت 
تجدید نظر خوانده محمد امیر رسولی به دادنامه شماره 9609976797901234 مورخه 
96/6/16 مطروحه در پرونده کالســه 95-283 شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان 
واقع در محتشم کاشانی خطاب به تجدید نظر خوانده محمد امیر رسولی جهت تبادل لوایح 
و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید. عدم حضور وفق 
مقررات اقدام می گردد. م الف:22839 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )82 کلمه، 1 کادر(

همايشيادداشت

جانشین فرمانده سپاه گلپايگان:

انقالب اسالمی نشأت گرفته از مکتب 
عاشوراست

جانشین فرمانده  گلپايگان
سپاه 
گلپایگان با اشاره به 
اینکه انقالب اسالمی 
یک انقالب زنده و 
پویــا و همچنین 
از  نشــأت گرفته 
مکتب عاشوراست 

گفت: در طــول این 
انقــالب هــر روز بــا 

جریان های جدیــدی رو به رو 
بوده ایم و موضوعــی که می تواند ما را از این مشــکالت نجات دهد 

پویایی ماست.
ســرهنگ حمیدرضا یاوری با بیان اینکه از ابتــدای انقالب، آمریکا 
همواره به عنوان شیطان بزرگ در رأس دشــمنی ها با نظام ما بوده 
است، تصریح کرد: دولت آمریکا دولتی مســتقل نیست و مدیریت 
آن در دســت صهیونیســم اســت. وی بیان کرد: آمریــکا باوجود 
مشــکالت ســنگین اقتصادی  خود، چیزی حــدود 6۰۰ میلیون 
دالر که برابر 6۰ ســال در آمد نفتی کشــور عراق است، طی مدت 
 اخیر برای به وجــود آمدن گروهک های تروریســتی در خاورمیانه

 هزینه کرده است.

با مسئوالن

مدير کل میراث فرهنگی اصفهان خبرداد:

 راه اندازی خانه مسافر 
در شش شهرستان

مدیر کل میــراث فرهنگی 
اصفهــان با اشــاره به 

اینکــه طــرح خانه 
مســافر در شش 
شهرستان در غرب 
و جنوب اســتان 
راه اندازی می شود، 

اظهارداشــت: پس 
از انتخــاب از میــان 

متقاضیــان راه اندازی خانه 
مســافر و اخذ مجوز از میــراث فرهنگی 

اســتان و راجع ذی صالح این طرح در شهرستان های 
لنجان، گلپایگان، خوانســار، شــهرضا، فریدونشهر و 

چادگان اجرایی می شود.
فریدون  الهیاری ابراز داشت: با توجه به افق هدف افزایش 
تعداد گردشگران تا ســال ۱۴۰۴، هتل ها و مکان های 
اقامتی اصفهان هنوز پاسخگوی این ظرفیت زیاد جذب 

گردشگری نیست.
وی تاکید کرد: اقامتگاه بوم گردی ضمن تاثیر در اقتصاد 
گردشگری و توزیع عادالنه آن در تمام نقاط استان، در 
معرفی سنت ها و جاذبه های میراث معنوی هر کشور نیز 
تاثیر بسزایی دارد و به منظور رفاه و جذب گردشگران در 

محیط بومی هر استان ایجاد می شود.

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبرداد:

بدهی قابل توجه ۵۵گلخانه 
دهاقان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با  اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۴ دهاقان
هزار مشترک در شهرستان دهاقان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هســتند اظهار داشت:خوشبختانه مراقبت از 
شبکه ها و شناسایی وضعیت نشــتی ها به خوبی انجام 
گرفته و فرآیند گازرسانی به مشترکان از نظم و استمرار 
خوبی برخوردار است.ســیدمصطفی علــوی  به بدهی 
گلخانه های بدهکار این شهرستان به شرکت گاز خبرداد 
و گفت: از ۴۱۸ گلخانه این شهرســتان، ۵۵ گلخانه به 
میزان قابل توجهی بدهی گازبهــا دارند و بدهی معوق 

برخی از آنها به چندین دوره می رسد.
وی بیان داشــت: همه اطالع دارند کــه تامین بخش 
عمده ای از یارانه مردم از طریق وصول گازبهاســت؛ لذا 

باید دولت را در پرداخت یارانه ماهانه مردم یاری کرد.

جوانان عالقه مندی در این سال ها پا به عرصه هنر خوشنویسی نهادند که با بهره گیری از تجربه 
استادان بزرگ این دوران وتالش و پژوهش بسیار، برگی روشن را در تاریخ خوشنویسی رقم 

زدند. در دهه های نخســتین پس از انقالب اســالمی استقبال از هنر 
خوشنویسی زیاد شد و در مراکز استان ها و شهرهای  کشور 

یکی پس از دیگری شعب انجمن خوشنویسان به راه 
افتاد. روش آموزشی تقریبا یکسان که در شعب 

انجمن خوشنویسان وجود دارد و برگزاری 
آزمون های سراســری که همزمان در 

برخی کشــورهای دیگر نیز انجام 
می شــود، بــرای انجمن ها در 

جذب هنرجوی بیشتر باعث 
موفقیتی چشمگیر  شد. از 
ســوی دیگر فعالیت هایی 
همچون چاپ کتاب های 
هنری مرتبــط وتوزیع 
آن در ســطح کشــور، 
گســترش بیشــتر این 
هنــر را موجــب شــد. 
همچنین جشــنواره ها 
نمــایشگـــــاه های  و 

شهرستانی، استانی و ملی 
نیز تقویت کننده این مسیر 

بودند. همراهــی و همکاری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  

درایــن دوران خــوب و قابل قبول 
است.

در نیمه های دهه هشتاد جرقه های تغییر 
و تحول و گونــه ای میل به نوزایــي در انجمن 

پدیدار شد. برخی از جوانان دیروز که اکنون به مرحله 
میانســالی و پختگی رســیده اند، مجال جوالن وعرض هنر 

می طلبند و این مهم مستلزم درایتی است تا زمینه آن فراهم آید.
از این زمان چالش ها در بین هنرمندان شکل تازه ای به خود گرفت، تحوالتی رخ داد وتا جایی پیش 
رفت که وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی وارد کار شد؛ البته با آگاهی ناکافی از مسئله وتدابیر ناقص. 
متاسفانه رفتارها وکنش ها به چند دستگی میان خوشنویسان انجامید وبخشی از نیروی توانمندی 
که می توانست به پیشبرد اهداف فرهنگی کشور کمک کند سرگرم بازی های ناخواسته شد و این 
روند تا دولت یازدهم ادامه یافت. اکنون نوید فصل تازه ای در روابط فرهنگی به گوش می رسد و 
انتظار می رود با مشورت پیران آگاه و دلسوزان واقعی، تدبیری آگاهانه به اصالح کارها بینجامد که 
تا اواخر دولت یازدهم چنین رویدادی را شاهد نبودیم. اکنون نامگذاری ملی هفته خوشنویسی 
از2۱ تا 27 مهرماه را به فال نیک می گیریم وبه همه خوشنویسان این سرزمین شادباش می گوییم 
که میراث دار این هنر ارزشمند و مقدس هستند؛ کسانی که مسئوالنه برای تعالی فرهنگی کشور 
عزیزمان، به پیشرفت وگسترش این هنر کمر همت بسته اند که آرزو می کنیم این امر، سرآغازی 
باشد برهمدلی های دوباره واقتدار بیشترخوشنویسان کشور. در این بخش از سخن به پیشنهادهایی 

برای گسترش هرچه بیشتر خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسان ایران ومسئوالن فرهنگی 
کشور اشاره می کنیم.

اصالح ساختاری انجمن خوشنويسان:
الف(ساختار اداری

ب(ساختار آموزشی
پ( امور شعب

از آنجا که مجال توضیح مطلب اندک است تنها 
به نکاتی کوتاه اشاره می کنیم.

نظربــه اینکــه آمــوزش در انجمن 
خوشنویســان با رشــد وگسترش 
امکانــات، شــرایط و روش های 
نوین به روز نشده است و هنوز 
در بسیاری از شعب همچنان 
با روش های یک قرن گذشته 
آمــوزش می دهنــد، این 
روش ها برای نسل امروز ما 
دیر بازده و خســته کننده 
اســت. انجمن باید با بهره 
گیری از خالقیت مدرسان 
خوشنویســی کــه صاحب 
روش هــای نوین آموزشــی 
هســتند، در ارائــه روش های 
خالقانه و تاثیرگذارتر  پیشــرو 
باشــد.امور اداری نیــز در انجمن 
به روز رسانی نشده است که این مسئله 
دردسرهایی را موجب می شود و به لحاظ 
ساختار ســازمانی و تشــکیالتی مشکالت 
به مراتب بیشتری دارد. روابط عمومی وتبلیغات از 
ضعف های بزرگ انجمن بوده و مهم تراز آن، بی توجهی به 
پژوهش است که خود علت بسیاری از مسائل یادشده محسوب 
می شود. به هر صورت خوشنویسی ایرانی از زیباترین جلوه های هنری ایرانی 
اسالمی است، بسیاری از مردم جهان آن را می شناســند و زیور و زینت موزه ها و منازل و فضای 
زندگی آنهاست که این خودمیراثی بس ارزشمند برای ما ایرانیان است. وظیفه نگاهبانی و ترویج 
آن برعهده ماست و باید گفت در این وظیفه کوتاهی کرده ایم.اکنون باید  با برنامه ریزی درست و 
واقعی این ظرفیت و فرصت ارزشمند را دریابیم زیرا کشورهای دیگری همچون ترکیه با برنامه ریزی 
های منسجم و نگاه جهانی در برگزاری جشنواره های معتبر در تبلیغات گوی سبقت را از ما ربوده 
اند؛ تا جایی که خوشنویسان ایرانی، شرکت در آن جشنواره ها را از امتیازات برجسته خود عنوان 
می کنند. به هوش باشیم که مبادا خوشنویسی ایرانی به سرنوشت برخی دیگر از رشته ها و مفاخر 
کشور، دچار و براثر غفلت ما از میراث ملی خارج شود.تالش کنیم تا دیر نشده، خوشنویسی ایرانی 
به ویژه نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ وثلث ایرانی در میراث جهانی به نام ایران عزیز ثبت گردد.
محمدعلی جعفری
 استاد انجمن خوشنويسان ايران و ريیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان شهرضا  

خوشنویسان، میراث دار هنر ارزشمند و مقدس هستند

به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید رجايی 
کاشان؛

 نخستین همایش خط عاشورا 
برپا شد

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد کاشان در گفت وگو با  خبرنگار تســنیم در کاشان، ضمن اشــاره به هفته کاشان
خوشنویســی از 2۱ تا 2۸ مهرماه، از برگزاری نخستین همایش 
فرهنگی هنری »خط عاشورا« در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید 

رجایی این شهر  خبرداد.
مصطفی جوادی مقدم، با اشــاره به حضور خوشنویســان منطقه 
فرهنگی کاشــان در نخســتین همایش فرهنگــی هنری خط 
عاشــورا افزود:اعتالی فرهنگ خوشنویســی به عنــوان یکی از 
هنرهای ماندگار تمدن ایران و اســالم ، ارج نهادن به ارزش های 
 مذهبــی، ترویــج پیــام عاشــورا و فرهنــگ حســینی برگزار

می شود.
وی، موضوع همایش را کتابت ترکیب بند عاشــورایی محتشــم 
کاشــانی عنوان کرد و گفــت: جمعی از هنرمندان خوشــنویس 
شهرستان های کاشــان، قم، اراک ، آران و بیدگل، نطنز و بادرود 
با حضور اســتاد ســید محمد علــی میر مومنی رییــس انجمن 

خوشنویسان استان مرکزی در این همایش شرکت کردند.

ديدگاه

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت شــخصی تویوتا لندکروز مدل 
1983 به شــماره پالک 63-126 ص 63 شــماره موتور 
762686 و شماره شاســی 389592 به نام جمال پاکباز 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اگر به خوشنویسی معاصر به دیده انصاف بنگریم، آشکارا پیشرفت و تعالی آن را به ویژه در چند دهه گذشته می بینیم. شهرضا
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“آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا 
ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  گردیده  صادر  متقاضی  مفروزی 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
تاریخ تسلیم  از  ماه  در مهلت یک  و  نموده  اداره تسلیم  این  به 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت  دارند  فرصت  اعتراض 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
مالکیت  اعتراض طبق مقررات سند  انقضا مهلت و عدم وصول 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027011622 مورخ 1395/09/17 رضا خداداديان  
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271432341 
از قطعه زمين پالک  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب ساختمان  در ششدانگ 
3748 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027016144 مورخ 1395/12/03 اصغر بلوچيان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   54906 شناسنامه  بشماره  رحيم  فرزند  زاده 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1281646040
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   8 پالک  زمين 
مساحت 38/41 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمعلی احمدی هارونی .
اله  ولي   1396/01/19 مورخ   139660302027000558 شماره  راي   -3
بشماره  شميران  از  صادره   522 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  جزه  حسيني 
ملي 0451042174 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 182/46 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
زهرا   1396/04/21 مورخ   139660302027004460 شماره  راي   -4
شعباني فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 98 صادره از اصفهان بشماره ملي 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291438181
زمين پالک 6192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/8 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
سيدمرتضي   1396/05/08 مورخ   139660302027005156 شماره  راي   -5
بني هاشمي فرزند سيدمحمدباقر بشماره شناسنامه 23505 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1292152303 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
مساحت 116  به  اصفهان  ثبت  بخش 18  در  واقع  زمين پالک 19  قطعه  از 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مليحه دهخدا 

فرزند صادق.
6-  راي شماره 139660302027005214 مورخ 1396/05/08 صندوق قرض 
الحسنه بعثت به شماره ثبت 170 و شناسه ملي 10260043930 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11559 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

7-  راي شماره 139660302027005220 مورخ 1396/05/08 محمد قاسمي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  خياداني 
1291305505 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
مترمربع.   306/82 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج علی حاج خيادانی 

فرزند ابوالحسن.
عظمت   1396/05/09 مورخ   139660302027005256 شماره  راي   -8
مظلومي  فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 920 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1198917067 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 154/13 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
9-  راي شماره 139660302027005259 مورخ 1396/05/09 منيژه بابايي 
شهرستاني فرزند عبدالحميد بشماره شناسنامه 428 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283970686 در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/13 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
آرزو   1396/05/09 مورخ   139660302027005262 شماره  راي   -10
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1110 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  صفي 
روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  از ششدانگ  مشاع  يکدانگ  در   1284921182
قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/13 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
11-  راي شماره 139660302027005528 مورخ 1396/05/16 محمد حسن  
از اصفهان  قربانعلي بشماره شناسنامه 71 صادره  عموعلي خوراسگاني فرزند 
روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  در   1291437916 ملي  بشماره 
قسمتي از قطعه زمين پالک 5053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

189/63 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
پروانه   1396/05/21 مورخ   139660302027005820 شماره  راي    -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   869 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  نوري 
1289016331 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

248 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مسعود   1396/05/21 مورخ   139660302027005821 شماره  راي   -13
ملي  بشماره  برخوار  از  بشماره شناسنامه 8076 صادره  فرزند عطاءاله  صنما  
6609150842 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

248 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
نجمه   1396/05/22 مورخ   139660302027005871 شماره  راي   -15
ملي  بشماره  اصفهان  از  1384 صادره  شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  عاقريان 
از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  1288092482 در ششدانگ يکباب کارگاه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12384 اصلي  از  فرعي   2 پالک  زمين 
مساحت 179/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

پروانه عابدی.
گل  پري  مورخ 1396/05/30  راي شماره 139660302027006293    -15
از شهر  شناسنامه 1178 صادره  بشماره  ابراهيم  محمد  فرزند  هوره  درخشان 
کرد بشماره ملي 4621122487 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
اکبر    1396/05/30 مورخ   139660302027006299 شماره  راي   -16
از اصفهان بشماره ملي  ياري  فرزند علي بشماره شناسنامه 47 صادره  علي 
1291358080 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
احمد   1396/06/02 مورخ   139660302027006468 شماره  راي   -17
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 168 صادره  اسداله  فرزند  سلطاني 
1291127879 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها 
ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 
12195 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/71 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
حميدرضا   1396/06/02 مورخ   139660302027006469 شماره  راي   -18
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 473 صادره  فرزند مصطفي  ساوج 
1285555058 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها 
ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 
12195 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/71 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
سيداحمد  مورخ 1396/06/02  شماره 139660302027006490  راي    -19
صالحي ابري فرزند محمود بشماره شناسنامه 57 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291212728 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 345 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
اشرف   1396/06/02 مورخ   139660302027006493 شماره  راي   -20
شجاعي ابري فرزند نظرعلي بشماره شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره 
احداثي بر  از ششدانگ يکباب خانه  ملي 1291265686 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 345 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21-  راي شماره 139660302027006844 مورخ 1396/06/11  سيد حبيب 
اله رضويزاده فرزند سيد رضي بشماره شناسنامه 36 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1199746924 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 56/83 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدين کاشفی.
عليرضا   1396/06/12 مورخ   139660302027006897 شماره  راي   -22
بشماره  اصفهان  از  صادره   2797 شناسنامه  بشماره  عباسعلي  فرزند  سلماني 
ملي 5659028421 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 13021 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/36 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
23-  راي شماره 139660302027006974 مورخ 1396/06/13 محمدرضا 
اصفهان  از  صادره   20 شناسنامه  بشماره  حسينعلي  فرزند  حيدرآبادي  بهمني 
بشماره ملي 5649719251 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
نفيسه   1396/06/14 مورخ   139660302027007069 شماره  راي   -24
مرادي نجار فرزند يداله بشماره شناسنامه 501 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288058705 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  زمين پالک 275 فرعي 

مساحت 182 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027007075 مورخ 1396/06/14 سيدعبدالقيوم 
ملي  بشماره  کوهپايه  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  آقاعلي  فرزند  احمدي 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  در   5659484328
قطعه زمين پالک 12657 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/77 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
جواد   1396/06/14 مورخ   139660302027007076 شماره  راي   -26
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   50 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  برومندآزاد 
1291393961 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 7 فرعي از اصلي 5934 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

147/40 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
27-  راي شماره 139660302027007251 مورخ 1396/06/21 محمد علي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   29446 شناسنامه  بشماره  باقر  فرزند  عبادي 
1282221991 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلي 15190  از  فرعي  باقيمانده  زمين پالک 3737 

اصفهان به مساحت 102/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
رحمت    1396/06/23 مورخ   139660302027007344 شماره  راي   -28
ملي  بشماره  منظريه  از  صادره   15 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  ربيعي  اله 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1199585777
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  زمين پالک 249 فرعي 

مساحت 14/19 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29-  راي شماره 139660302027007386 مورخ 1396/06/25 پريسا شايق 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 192 صادره از بروجن بشماره ملي 4650403431 
از  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در 
قطعه زمين پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 162 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
بهروز   1396/06/25 مورخ   139660302027007387 شماره  راي   -30
عالئي فرزند درويشعلي بشماره شناسنامه 9851 صادره از بروجن بشماره ملي 
4650098556 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
عباسعلي   1396/06/25 مورخ   139660302027007390 شماره  راي   -31
کرمي پزوه فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 18804 صادره از اصفهان بشماره 
بر  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه  ملي 1283889390 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 38 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 179/21 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
اله  روح   1396/06/25 مورخ   139660302027007391 شماره  راي   -32
کرمي پزوه  فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشماره 
بر  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه  ملي 1291529179 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 38 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 179/21 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
صديقه    1396/06/25 مورخ   139660302027007396 شماره  راي   -33
ملي  بشماره  اهواز   از  صادره   874 شناسنامه  بشماره  حيدر  فرزند  حيدري  
1752748212 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  زمين پالک 108 فرعي 
مساحت 167/12 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

بنياد مستضعفان.
علي   1396/06/25 مورخ   139660302027007405 شماره  راي   -34
قاسمي فرزند محمود بشماره شناسنامه 157 صادره از فالورجان بشماره ملي 
1110724081 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 196/9 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
35-  راي شماره 139660302027007425 مورخ 1396/06/25 الهام عباسي 
از شهرکرد بشماره ملي  هفشجاني فرزند کرم بشماره شناسنامه 303 صادره 
4621533177 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 3767 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 336/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
عباس   1396/06/26 مورخ   139660302027007445 شماره  راي   -36
جوادي خوراسگاني فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 112 صادره از اصفهان 
بر  احداثي  آهنگری  کارگاه  يکباب  در ششدانگ  ملي 1291287523  بشماره 
از قطعه زمين پالک 7202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  روي قسمتي 

مساحت 210/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محمد   1396/06/26 مورخ   139660302027007480 شماره  راي   -37
ايزدی فرزند حيدرعلی بشماره شناسنامه 1065 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1198536683 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 183/84 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مژگان   1396/06/26 مورخ   139660302027007482 شماره  راي   -38
از اصفهان بشماره  ايزدی فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 1980 صادره 
بر  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه  ملي 1288027095 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 183/84 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محمدرضا   1396/06/27 مورخ   139660302027007565 شماره  راي   -39
بشماره  شهرضا  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  يحيي  فرزند  بابوکاني  ربيعي 
ملي 1199629278 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9631 باقيمانده اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
207/77 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی 

نيلفروشان .
حسين   1396/06/27 مورخ   139660302027007576 شماره  راي   -40
پورجليلي  فرزند جواد بشماره شناسنامه 2138 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286640660 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 161/52 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
ليال   1396/06/28 مورخ   139660302027007591 شماره  راي   -41
ملي  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 992 صادره  بشماره  عباس  فرزند  حسيني 
1285837231 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  زمين پالک 279 فرعي 

مساحت 81/23 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
زهرا   1396/06/28 مورخ   139660302027007607 شماره  راي   -42
از سميرم بشماره ملي  بابائي فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 1511 صادره 
1209338157 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
 199/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 پالک  زمين 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
احمد   1396/06/28 مورخ   139660302027007612 شماره  راي   -43
بزرگيان فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 237 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286774489 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 58/55 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محمود   1396/07/01 مورخ   139660302027007718 شماره  راي   -44
اصفهان  از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  يداله  فرزند  خوراسگاني  عبداللهي 
بشماره ملي 1291368086 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/58 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن و حسين 

برهانی.
فاطمه   1396/07/01 مورخ   139660302027007722 شماره  راي   -45
جعفري سنجوانمره  فرزند علي بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291273468 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
 303/31 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11516 پالک  زمين 

مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زهرا بهزاد .
46-  راي شماره 139660302027007754 مورخ 1396/07/02 حسين علي 
برهاني شيداني فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 955 صادره از اصفهان بشماره 
بر  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه  ملي 1287531830 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 164/57 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسين علي برهاني شيداني.
شهناز    1396/07/02 مورخ   139660302027007756 شماره  راي   -47
مشکل گشا  فرزند علي بشماره شناسنامه 43368 صادره از اصفهان بشماره 
بر  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه  ملي 1280859271 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 164/57 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي  شهناز مشکل گشا .
زهره   1396/07/03 مورخ   139660302027007772 شماره  راي   -48

از دهاقان بشماره ملي  فاتحي فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 51 صادره 
5129641159 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5  از قطعه زمين پالک 146 فرعي  قسمتي 
ثبت اصفهان به مساحت 59/98 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي زهره فاتحي.
49- راي شماره 139660302027007773 مورخ 1396/07/03 سيد محمد 
اصفهان  از  صادره   297 شناسنامه  بشماره  اله  فضل  سيد  فرزند  فاطمي  رضا 
بشماره ملي 1288403585 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي 
در  واقع  اصلي 15192  از  فرعي  زمين پالک 146  قطعه  از  بر روي قسمتي 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   59/98 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

بصورت عادي از مالک رسمي زهره فاتحي.
50-  راي شماره 139660302027007784 مورخ 1396/07/03  محمدحسن 
اعتصام  فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1290947430 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
 123/74 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12518 پالک  زمين 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن فروغی .

51- راي شماره 139660302027007813 مورخ 1396/07/04 فرحناز رهنما 
فالورجاني  فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 4147 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1110040563 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9177 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 127/05 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
ناعم  امير  52- راي شماره 139660302027007815 مورخ 1396/07/04  
اصفهاني فرزند حسين بشماره شناسنامه 1767 صادره از اصفهان بشماره ملي 
از  بر روي قسمتي  احداثي  1286033391 در ششدانگ يکباب خانه وياليی 
قطعه زمين پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 841/50 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027007818 مورخ 1396/07/04 اکبر آقابابائي 
بشماره ملي  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 3 صادره  فرزند مرتضي  کردآبادي 
1291457461 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  پالک 4 فرعي 
108 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيف اله 

آقابابايی .
حسن   1396/07/05 مورخ   139660302027007851 شماره  راي   -54
مساحيان خوراسگاني فرزند حسين بشماره شناسنامه 147 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291326812 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 9503 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/78 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
رسول   1396/07/05 مورخ   139660302027007856 شماره  راي   -55
ابراهيم عابدي  فرزند علی  بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291380302 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
مترمربع.   140/95 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5491 پالک 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رسول ابراهيم عابدي .
اله  راي شماره 139660302027007858 مورخ 1396/07/05 هدايت   -56
ملي  بشماره  کوهپايه  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  کشاورزي 
5659769896 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/65 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خديجه امينی سدهی .
57- راي شماره 139660302027007859 مورخ 1396/07/05 اصغر شفيعي 
خوراسگاني فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 641 صادره از خوراسگان بشماره 
ملي 1291386912 در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک - فرعي از اصلي 6564 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
از مالک رسمي ملک  الواسطه بصورت عادي  13/12 مترمربع. خريداري مع 

برومند  .
58- راي شماره 139660302027007952 مورخ 1396/07/11 فخري باقري 
گورتي فرزند حسن بشماره شناسنامه 53140 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280956992 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
مترمربع.   89/90 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11842 پالک 

خريداري طي سند رسمي.
حسين   1396/07/17 مورخ   139660302027008202 شماره  راي   -59
شمالي خياداني فرزند حسن بشماره شناسنامه 771 صادره از اصفهان بشماره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283914697 ملي 
قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/43 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيد عبدالرحيم 

روغنی فرزند حاج سيد علی روغنی.
  1396/07/16 مورخ   139660302027008185 شماره  اصالحی  راي    -60
کيارش استيري فرزند عباس بشماره شناسنامه 2545 صادره از سبزوار بشماره 
اعياني  بها ثمنيه  باستثناء  ملي 0793715954 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12812باقيمانده واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 100 مترمربع. خريداري طي سند رسمي صحيح 
مورخ1396/01/19به  رای شماره139660302027000528  در  که  باشد  می 

اشتباه ثبت شده بود.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006988 شماره  اصالحی  راي   -61
شرکت ساختمانی و بازرگانی پارس پي چهلستون فرزند  بشماره ثبت 42094 
روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  دانگ  سه  در   10260598623 ملی  بشناسه  و 
قسمتي از قطعه زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
رای  در  که  باشد  می  صحيح  رسمي  سند  طي  خريداري  مترمربع.   287/90
شماره139560302027005945 مورخ1395/05/14 به اشتباه ثبت شده بود.

 1396/06/13 مورخ   139660302027006990 شماره  اصالحی  راي   -62
اصفهان  از  صادره   144 شناسنامه  بشماره  هاشم  سيد  فرزند  قائمي  جمشيد 
بشماره ملي 1284614166 در سه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 پالک  زمين  قطعه  از 
رای  در  که  باشد  می  صحيح  رسمي  سند  طي  خريداري  مترمربع.   287/90
شماره139560302027005949 مورخ1395/05/14 به اشتباه ثبت شده بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/07/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/10

اصفهان  شرق  امالک  و  اسناد  ثبت  منطقه  رييس   - هاديزاده   حسين 
م الف : 22957                                                                            
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 6 هزار و 324 کیسه تخمه 
آفتابگردان خارجی قاچاق در انبار یک شرکت خصوصی توسط ماموران 

پلیس آگاهی کشف شد.
 غالمرضا صالحی اظهار کرد: 6 هزار و 324 کیسه تخمه آفتابگردان خارجی 
قاچاق در انبار یک شرکت خصوصی توسط ماموران پلیس آگاهی کشف 

شد.
وی افزود: پرونده نگهداری این میزان تخمه خارجی قاچاق جهت رسیدگی 
به شعبه نهم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان ارسال شــد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان در پایان مطرح کرد: شعبه مذکور عالوه بر صدور حکم ضبط کاالی 
مکشوفه، مدیرعامل شرکت مذکور را به پرداخت مبلغ 33 میلیارد و 233 

میلیون و 442 هزار و 120 ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان 
خبر داد:

ثبت نام 20 هزار اصفهانی 
برای سفر به كربال

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان خبر داد:

كشف تخمه آفتابگردان 
خارجی قاچاق 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تاکنون 20 هزار نفر برای سفر 
کربال در اربعین امسال ثبت نام کردند.

غالمحســین زاهدی اظهار کرد: ثبت نام براي سفر به کربال تنها از طریق 
سامانه حج و زیارت انجام مي شود.

وي با بیان اینکــه تاکنون برای 10 هزار داوطلب شــرکت در راهپیمایي 
اربعین ویزا صادر شده است، افزود: داوطلبان باید براي هزینه صدور ویزا 
40 دالر، برای بیمه درمانی 25 هزار تومان و برای کارگزاری 10 هزار تومان 

پرداخت کنند.
مدیر کل سازمان حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اینکه عبور از مرز 
فقط با داشتن گذرنامه ممکن اســت، ادامه داد: امکان سفر به عراق بدون 
گذرنامه وجود ندارد و با افراد ســودجو که تالش مي کنند زائران را بدون 

گذرنامه از مرز عبور دهند برخورد می شود.

500میلیون مژدگانی 
برای یافتن پارسا 

كوچولو

یازدهم تیرماه امسال خانواده ای پس ازسفر پنج روزه از شمال کشور راهی تهران شده بودند که حوالی عصر برای استراحت در منطقه »وانا«، نزدیکی خروجی تونلی به همین 
نام و در محلی که به »نقش شاه« معروف است در کنار رودخانه خروشان هراز توقف کردند، اما پس از دقایقی متوجه ناپدید شدن »پارسا«ی هشت ساله شدند. همزمان با 
شروع جست و جوها، امدادگران هالل احمر و نیروهای پلیس هم وارد ماجرا شدند.گروه اعزامی با جست و جو در منطقه و رودخانه هراز، پس از سه روز گزارشی درباره احتمال 
سقوط پارسا در رودخانه هراز تنظیم کردند و به خانواده او اطمینان دادند که پسرشان در رودخانه سقوط کرده اســت؛ فرضیه ای که خانواده پارسا آن را هنوز باور ندارد و 
معتقدند احتمال دارد فرزند شان ربوده شده باشد. پدر پارسا می گوید: هر هفته برای پیدا کردن اثری از پارسا به منطقه می رفتم و نقاط زیادی از رودخانه را با ابزاری چنگک 
مانند به طول 5 متر می گشتم.از النه حیوانات وحشی گرفته تا استخرهای پرورش ماهی و کارخانه های اطراف رودخانه، همه را گشتم اما دریغ از یافتن اثری هرچند کوچک. 

محسن قندی گفت: برای کسی که پسرم را پیدا کند یا اطالع دقیقی دراین باره بدهد، 500 میلیون تومان مژدگانی در نظر گرفتیم. 

 تشکیل ستاد  هماهنگی مناسب سازی شهری در اصفهان 
 سعید صادقی، مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، از تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی 
شهری به ریاست استاندار و معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری و بیش از 20 دستگاه 

و تشکل مرتبط با  معلوالن در اصفهان خبر داد.

محیط زیست

دیدار مدیر كل حفاظت 
 محیط زیست استان اصفهان 

با خانواده شهید حججي

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با 
خانواده شهید محســن حججي دیدار کرد؛ سپس بر 
سر تربت پاك این شهید مدافع حرم حاضر شد و ضمن 
 قرائت فاتحه ای، بــا آرمان هاي شــهدا تجدید میثاق 

کرد.
دکتر ســید رحمان دانیالي در این دیدار، ضمن تقدیر 
از خانواده این شــهید جاوید به خاطــر تربیت چنین 
فرزندي که الگوي راستیني براي همگان است گفت: 
این شهید  با اهداي خون خود در راه دفاع از حریم اهل 
بیت)ع( و ارزش هاي انقالب اسالمي، اخالص و آزادگي 
را براي همه ملت  به گونه اي زنده کرد که باعث همدلي، 
وحدت ملي و اعتــالي  بیش از پیــش نظام مقدس 

جمهوري اسالمي شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان درادامه 
اظهار داشت: خانواده محیط زیســت استان و کشور 
نیز افتخار دارد که با عنــوان مدافعین حریم طبیعت 
الهي، با الگو قرار دادن این شهید مدافع حرم، خلوص 
در خدمت به ملت را ســر لوحه امور خــود قرار دهد 
 که الزمه موفقیت در این مســیر دعاي خانواده معزز

 شهداست.
در پایان این دیدار پدر شــهید مدافع حرم محســن 
حججي ضمن تشکر از حضورنمایندگان خانواده محیط 
زیســت، از درگاه خداي منان براي موفقیت مدافعین 
حریم طبیعت الهي در انجام رســالت هاي بزرگ خود 

آرزوي موفقیت کرد.

نیروهای یگان ویــژه از باالترین اعتقــادات معنوی و روحیه 
شهادت طلبی و ایثارگری برخوردارند و خوشبختانه تاکنون 

عملیاتی منجر به شکست در کشور نداشته اند.
واحد »نوپو« یک نیروی ویژه تمــام عیار با نیروهای متفاوت 
و فاکتورهای بومی اســت که به نام »نیروهای ویژه پاسداران 
والیت« نام گذاری شــده اســت. رویکرد پلیس نوپو علمی و 
اجتماعی است و این رویکرد آنها را متصل به مردم می کند تا از 

توانی که در مردم وجود دارد هم استفاده شود.
وظایف خطیر این پلیس طاقت فرساست و البته جوانانی که 
فرزندان این آب و خاك هستند با آموزش هایی که می بینند در 
آمادگی کامل به سر می برند. برای آگاهی از فعالیت های نوپو 
در استان اصفهان، »ایمنا« گفت وگویی را با سرهنگ حسین  
امجدیان، فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

انجام داده که گزیده ای از آن را در ادامه می خوانید: 
یگان ویژه استان اصفهان دارای جوانانی مومن و انقالبی 
اســت که با بهره گیری از الگوی فرهنگ عاشورایی، آمادگی 
جسمانی خود را قوی می کند تا چنانچه ماموریت هایی به آنها 
واگذار شد، از جمله کنترل نظم و امنیت در ورزشگاه ها، کنترل 
اجتماعات، برقراری اردوهای جهادی، پشتیبانی عملیاتی از 
واحدهای انتظامی کــه یکی از مولفه های یگان یژه اســت، 
آمادگی صد درصدی برای پشــتیبانی داشته باشد. وظایف 
خطیر این پلیس طاقت فرساست و البته جوانانی که فرزندان 
این آب و خاك هســتند با آموزش هایی کــه می بینند، در 

آمادگی کامل به سر می برند.
ما شبانه روزی در حال آموزش هستیم تا بتوانیم کمک به 
انتظام و امنیت استان داشته باشیم. حتی در شرایط خاص هم 
پلیس نوپو با توانمندی نیروهای خود، شــرایط ســخت را 
مدیریت می کند. آمادگی جسمانی شامل مواردی همچون: 
چتربازی، اعتماد به نفس، کارگاه های مختلف در سطح یگان، 
کوهنوردی و زندگی در شرایط ســخت انجام می شود تا در 

شرایط خاص بتوانیم بحران ها را مدیریت کنیم.
در یگان ویژه دنبال شناسایی تهدیدها هستیم تا واکنش 
سریع را به دست بیاوریم، کار ما علمی است. ما چند راهبرد 
آمادگی جسمی، عملیاتی و علمی و بصیرتی داریم و به دنبال 
شناخت آگاهانه هســتیم تا با آگاهی کامل و بهره گیری از 
تجهیزات پیشرفته ای که در اختیار داریم، در ماموریت ها 
حضور پیدا کنیم. رویکرد پلیــس نوپو علمی و اجتماعی 
است و این رویکرد ما را متصل به مردم می کند تا از توانی 
که در مردم وجود دارد هم اســتفاده کنیــم. ما در دفتر 
تبلیغات کارهای پژوهشــی و علمی انجــام می دهیم تا 
تهدیدات را شناسایی کنیم و متناســب با این تهدیدات 
عملکردی هوشمندانه داشته باشیم و با کمترین هزینه و 

خسارت، خدمات خود را به مردم ارائه دهیم.
با انجام هر ماموریت کارکنان خود را از نظر توانایی تحلیل 
می کنیم و متناســب با تحلیل های انجام شده، نیروها را به 
اصطالح ریکاوری می کنیم. گاهــی مانورها و ماموریت های 
آکادمیکی انجام می شود تا نظرسنجی صورت گیرد و میزان 
توانمندی نیروهای یگان ویژه ســنجیده شود. راهبردهایی 
همیشــه در دســتور کار ما قرار دارد که از جمله آنها اشراف 

اطالعاتی و آمادگی های عملیاتی کامل است. جوانانی که در 
نوپو خدمتگزار مردم هستند، بسیار هوشمند، با ایمان، با تقوا و 
دارای آمادگی جسمانی بســیار قوی می باشند به طوری که 
خوشــبختانه تاکنون عملیاتی منجر به شکســت در کشور 

نداشته اند.
 نیروهای نوپو، نیروهای فوق تخصصی و ویژه ای هستند که 
از میان برترین هــای یگان ویژه کــه این نیروهــا نیز خود 
برترین های نیروی انتظامی به شــمار می رونــد، با توجه به 
مالك ها و معیارهایی خاص انتخاب می شوند؛ البته دواطلبان 
پیوستن به واحد نوپو یگان ویژه، بسیار زیاد هستند و ما از میان 
داوطلبان گزینش الزم را برای عضویت در این واحد به عمل 

می آوریم.
 پیوستن به نیروهای نوپو نیازمند گذر از مراحل مختلف و 
موفقیت در آزمایشات و امتحانات بسیاری است که مهم تر از 
تمامی آنها، التزام و پایبندی عمیق بــه اعتقادات مذهبی و 
والیت فقیه است؛ چرا که الزمه موفقیت در ماموریت های ما 
ایمان و اعتقاد قوی است تا اعضای این نیرو بتوانند در شرایط 
حساس و ماموریتی خود همچون رهایی یک گروگان بی گناه 
از دســت گروگانگیران، به راحتی بهترین انتخاب ممکن را 
داشــته باشــند و در صورت لزوم از جان خود بــرای آزادی 

گروگان ها، مایه بگذارند.
 فیزیک جسمی متناسب و آمادگی بدنی بسیار باال جزو 
شرایط اولیه است که اگر داوطلبان موفق به داشتن این موارد 

شــوند به مرحله سنجش 
روحی و شرایط شخصیتی 
می رسند که در این مرحله 
نیــز تســت های مختلف 
شــخصیتی از ایــن افراد 
گرفته می شود که شامل 
تست های شــخصیت، 
روان شناســی و هوش 

است.

مــا  در بین نیروهای نوپوشــهیدانی همچون »شــهید 
سهرابی« را داشتیم که برای نجات جان یک کودك، جان خود 

را فدا کرد و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
یک نیروی ویژه در نوپو باید تحت آموزش هایی قرار بگیرد 
که به توانایی و مهارت الزم برای رویت، هدف گیری و شلیک 
در حداقل زمان ممکن که یک تا 3 ثانیه است، دست پیدا کند. 
یعنی باید در مهارت تیراندازی به باالترین حد ممکن برسد و 
امروز ما مدعی هستیم که تیراندازان نوپو بهترین تیراندازان 

نیروهای مسلح هستند .
بزرگ ترین هــدف ما در انجــام ماموریت هایمان آزادی 
گروگان ها و در عین حال ســالمت آنهاســت؛ حتــی ما در 
ماموریت های خود تاکید داریم که گروگانگیران نیز به سالمت 
دستگیر شوند و کمترین تلفات را هم به آنها وارد کنیم؛ لذا یکی 
از اولویت های ما بهره گیری از فن مذاکره و کاهش خشونت در 

ماموریت هاست.
طبق مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح، لباس سراپا مشکی، 
مخصوص نیروهای ویژه پاسدار والیت یا نوپو است و این که 
سایر نیروها از این لباس اســتفاده می کنند موضوعی است 
غیرمعمول؛ ولی طراحی این لبــاس و انتخاب نوع رنگ آن با 
هدف ایجاد رعب و وحشت در اهداف مورد نظر طراحی شده 
است؛ البته در خصوص کیفیت لباس های این واحد، اصالحاتی 
در راستای کاهش وزن این لباس ها و کمک به انجام هرچه بهتر 

ماموریت های این نیروها، انجام شده است.

فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

می گوید که رویکرد پلیس نوپو علمی و اجتماعی است؛

»نـوپـو«یی ها 

24 تا 30 مهرماه به نام هفته پیوند اولیا و مربیان نامگذاری 
شــده اســت و از آنجا که هر دو کانون خانه و مدرسه، به 
تنهایی امکان عمــل موفقیت آمیزی نخواهند داشــت، 
لذا انجمن ها به عنوان یک نهاد تعلیمــی و تربیتی تلقی 

می شوند.
انجمن اولیا و مربیان، جمع منتخبــی از پدران و مادران 
دانش آموزان و مربیان مدرســه اســت که با هدف تالش 
و همــکاری در جهت پیشــبرد امور آمــوزش و پرورش 
دانش آموزان تشکیل می شــود. این هیئت، پیشنهادات و 
طرح های مفید را به مدیر و دیگر مســئوالن مدرسه ارائه 
می کند و در اداره بهتر امور، یار مدیران محسوب می شود.

4هزار و 700 مدرســه در استان، دارای انجمن 
اولیا و مربیان هستند

علیرضا سلطانی رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: انجمن های اولیا و مربیان در 
تمام مدارس دولتی، غیرانتفاعی، نمونه دولتی، تیزهوشان 
و هیئت امنایی ها در تمام مقاطع باید تشکیل شوند؛ بجز 
مدارسی که کمتر از 10 نفر دانش آموز دارند یا مدارسی که 
مختص بزرگساالن هستند و ما به تعداد مدارس استان که 
رقمی حدود 4هزار و 700 مدرسه است دارای انجمن اولیا 

و مربیان هستیم.

سلطانی در تشــریح وظایف انجمن اولیا و مربیان مدارس 
گفت: وظایف این انجمن ها بسیار زیاد است اما اصلی ترین 
وظیفه آنها این اســت که در کنار کادر مسئولین مدرسه، 
فضا را برای تعلیم و تربیت فراهم کنند و در همه برنامه های 

مدرســه مشــارکت داشــته باشد 
و بــرای آموزش، پــرورش، اردوها، 
مناسبت ها، جشــن ها و مراسمات 
و آمــوزش خانواده هــا و غیــره 
برنامه ریزی کنند. به طور کلی اولیای 
این انجمــن در تمــام برنامه های 
مدرسه نقش دارند و کمک مدیران 

ما هستند.
۱۲ گروه استانی بر انتخابات 
انجمن اولیــا و مربیان نظارت 

می کنند
ســلطانی درخصــوص نظــارت بر 
انتخابات انجمــن اولیــا و مربیان 

مدارس نیز گفت: 12 گروه دونفره اســتانی در قالب 24 
بازرس در استان بر این انتخابات نظارت دارند. این بازرسان 
استانی به مدت 2 روز بر تمام شهرستان ها نظارت خواهند 
داشــت؛ این درحالی است که تمام شهرســتان ها و همه 

نواحی آموزش و پرورش برای مدارس خود ناظر انتخابات 
خواهند داشت و این 12 گروه بازرس صرفا از طرف اداره 
کل هســتند. رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و 
پرورش استان یادآور شــد: در اداره کل استان ناظران ما 
فرم های خاص خود را دارند؛ امتیازات 
مدنظر و بازخورد آنها به نواحی داده 
می شــود و به جهت اینکه کار بسیار 
سنگین اســت، امکان دارد در برخی 
موارد از بین این 4هزار و 700 مدرسه، 
یک مدرسه انتخابات را درست برگزار 
نکند یا حتی ناظر فرصت نظارت نیابد؛ 
اما اگر در هر نقطه استان شکایتی به 
ادارات برســد بالفاصله بر آن نظارت 
می شود و در صورت برگزاری غلط با 
دستور مدیرکل انتخابات، ابطال شده 
و بعد از 2 هفته با نظــارت اداره کل، 

مجددا انتخابات برگزار خواهد شد.
انجمن ها، بازوان توانمند پیشــرفت مدارس  

هستند
ســید مرتضی حســینی یکی از مدیران با سابقه مدارس 
اصفهان، درخصوص اهمیــت و جایگاه انجمن های اولیا و 

مربیان گفت: اگر هر کدام از طرفین، چه مدیران مدارس و 
چه انجمن های اولیا و مربیان، جایگاه خود را رعایت کنند 
و هیچ کدام طالب قدرت گرفتن بر دیگری نباشند، قطعا 
انجمن ها می توانند بازوان بســیار مهمی برای پیشــبرد 

اهداف و برنامه های ساالنه مدارس باشند.
وی در ادامه تصریــح کرد: اگر انجمن ها بــا رعایت حد و 
شأن خود و آشنا بودن به شرح وظایف شان فعالیت کنند، 
مطمئنا بازوان بسیار خوبی برای مدارس خواهند بود؛ کما 
اینکه چه انجمن و چه شورای دانش آموزی به مثابه بازوان 
پیشرفت یک مدیر هستند و یک مدیر خوش فکر می تواند 
از هر دوی این نهادهای درون ســازمانی اســتفاده بهینه 

داشته باشد. 
حسینی با ابراز تاسف از نگاه مادی گرایانه به این انجمن ها 
عنوان کرد: متاسفانه در مدارس دولتی تمکن مالی افراد 
برای انجمن ها سنجیده می شود؛ اما اگر مدیران خواهان 
این موضوع باشــند که در انجمن هــا از توانایی فکری و 
مهارتی افراد و والدین برای مدارس اســتفاده کنند، قطعا 
این شیوه، از تمکن مالی والدین عایدات بیشتری خواهد 
داشــت و اگر نگاه مادی گرایانه از انجمن ها گرفته شــود، 
بی شک پیشــرفت های بیشــتری برای مدارس حاصل 

می شود.

ایران؛ بازار فروش اعضای بدن!
لس آنجلس تایمز در گزارشــی با عنوان»ایران؛ بازار بزرگ فروش 
اعضای بدن«، به موضوع آگهی های فروش اعضای بدن که بر دیوار 

شهرهای مختلف ایران نصب می شود، پرداخته است.

عکس روز

به بهانه هفته پیوند اولیا و مربیان؛ 

انجمن های اولیا و مربیان، بازوان توانمند پیشرفت مدارس  هستند + گزارش

چهره روز

 واكنش نجفی
 به شائبه ممنوع التصویر شدنش

شهردار تهران در نشســت خبری روز گذشــته  خود در پاسخ به 
سواالت خبرنگاران درخصوص شائبه ممنوع التصویر 
شــدنش گفت: در روز پنجشنبه نشستی با 
فرماندهان نیروهای انتظامی داشــته 
و حتــی مصاحبه ای با شــبکه های 
تلویزیونــی انجــام دادم؛ امــا این 
مصاحبه پخش نشــد و با وجود این 
مسئله شــایعه ممنوع التصویری ام 
را شــنیدم. نجفی با بیــان اینکه روز 
گذشــته می خواســتم از آقــای علی 
عسگری بپرســم که اگر ممنوع التصویر 
هســتم فکری به حال این موضوع کنم، 
گفت: من هم درخصوص ممنوع التصویری ام خبرهایی شنیده ام؛ 

اما دقیقا نمی دانم این اتفاق افتاده است یا خیر؟

حادثه روز

جنایت به خاطر نیم كیلو تریاک
فردی که به خاطر حدود نیم کیلوگرم تریاك فردی را شکنجه کرده 

و به قتل رسانده بود، دستگیر شد.
مرکز اطالع رســانی پلیــس آگاهی تهران 
اعالم کرد: حدود یک سال پیش پرونده 
کشف جسد در یکی از مناطق تهران 
به کارآگاهان اداره 10  پلیس آگاهی 
اطالع داده شد و رسیدگی به موضوع 

در دستور کار ماموران قرار گرفت.
روی جســد کشــف شــده آثاری از 
شــکنجه و آزار و اذیت مقتول به چشم 
می خورد که در این راســتا رسیدگی به 
پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار داشت و آنها به سرنخ هایی از قاتل دست پیدا کردند.
سرانجام قاتل که فردی میانســال بود پس از حدود یک سال فرار ، 
توسط ماموران پلیس آگاهی، دســتگیر و به مرکز انتظامی منتقل 
شد. این فرد در اعترافاتش اعالم کرد که برای حدود نیم کیلوگرم 
تریاك با مقتول درگیر شده و پس از شکنجه کردن، وی را به قتل 
رسانده است. این فرد هم اکنون تحت بازجویی است و تحقیقات از 

وی ادامه دارد.

واکنش روز

واكنش فرمانده ناجا به اظهارات ترامپ
رییس پلیس کشور اظهارات دونالد ترامپ علیه کشورمان را ناشی 

از کم عقلی و ناآگاهی وی دانست.
سردار حسین اشــتری در آیین افتتاحیه 
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
ایپاس که پیش از ظهر دیروز در محل 
مصالی تهران برگزار شد، با اشاره به 
اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهور 
ایاالت متحده گفت: سپاه پاسداران 
که مورد هجمه یاوه گویان قرار گرفته 
و می بینیم که مقامات آمریکایی علیه آن 
صحبت می کنند، نیرویی مردمی است. 

حرف هایی که این افراد علیه سپاه مطرح 
کرده اند ناشــی از کم عقلی، ناآگاهی و ناآشنایی آنان با امور جهان 
است. آنها باید بدانند که انسجام و قدرت در نیروهای مسلح کشور 

ما روزافزون است. 
وی با بیان اینکه همین انســجام سبب امنیت جمهوری اسالمی و 
حتی کشورهای منطقه اش شده است، گفت:  امروز قدرت دفاعی و 
توان سپاه پاسداران نیروی انتظامی در کنار ناجا و ارتش، توانسته 

امنیت را برای ما تامین کند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: امنیتی که امروز در ایران حاکم 
است نه تنها برای کشور خودمان است بلکه توانسته ایم این امنیت 
را به دیگر کشورهایی که در آن ناامنی وجود دارد توسعه دهیم. در 
سوریه چه کسانی از ما کمک خواستند؟ دولت قانونی و مردم این 
کشور بودند که از ما برای اقدامات مستشاری دعوت کردند و اقدامات 
ما در این کشور شروع شد که در نتیجه آن، با همکاری ارتش سوریه 
امنیت در این کشور برقرار شد. در عراق نیز همین اتفاق رخ داد و این 
نشــان می دهد که امنیت جمهوری اسالمی باعث خیر و برکت در 

منطقه و کشورهای همجوار نیز شده است.
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اســترس، بخشــی اجتنــاب ناپذیــر در 
زندگی اســت که بســته به فشــار روانی و 
 کیفیت انطباق فــرد با آن ممکن اســت منجر به بیمــاری و یا

 بر عکس ، به تجربه ای مثبت تبدیل شود.
عوامل روانی محیط کار و استرس شغلی بر خالف سایر عوامل زیان 
آور محیط کار مختص شغل خاصی نیســتند و در همه مشاغل به 

اشکال گوناگون و با درجات متفاوت وجود دارند.
طبق تعریف انستیتو ملی ایمنی و سالمت شــغلی آمریکا که در 
سال 1999 ارائه شده است، استرس شــغلی وقتی رخ می دهد که 
بین نیازهای شــغلی با توانایی ها،  قابلیت ها و خواسته های فرد 

هماهنگی نباشد.
ســازمان جهانی بهداشت بر 
اســاس شــاخص بار جهانی 
بیماری ها، بــرآورد کرده که 
بیماری های روانــی از جمله 
استرس ها دومین علت ناتوانی 

ها تا سال 2020 خواهند بود.
ارزیابی شــرایط کار در اروپا 
نشــان داده که در سال 2015، 

36 درصد شــاغلین در اروپا تقریبا همیشه تحت 
فشارهای روانی بوده و حدود 33 درصد مجبور 

به کار با سرعت باالتر از حد توان خود بوده اند.
حدود 16 درصد از ایــن افراد برخوردهای 
اجتماعی نامناســب شــامل درگیری 
فیزیکی،  توهین و ... را در محیط کار تجربه 

کرده اند.
در ژاپن یک ارزیابی در خصوص حوادث 
شغلی مشخص کرد که حدود 32 درصد 
شاغلین در معرض اضطراب و استرس 

شغلی طی یک سال گذشته هستند.
اگر چه میزان کمی از اســترس، سودمند 

است و انسان را در جریان انجام کار هوشیار نگه 
می دارد، اما اگر میزان استرس ناشی از انجام کار 

بیش از مقدار مجاز شود باعث بروز اختالالت جسمانی، 
روانی و رفتاری در شاغلین شده و تاثیر زیادی در کاهش بهره وری 

سازمانی و افزایش حوادث دارد.
در شاغلین مراکز خدمات سالمت به خاطر ماهیت کار و محیط کار 
 این عوامل روانی و استرس شغلی با شدت باالتری دیده می شوند و 
عالوه بر این مسلما شاغلینی که دچار استرس هستند بیشتر اشتباه 

کرده و احتمال حوادث بیشتری در محیط کاریشان وجود دارد.
عوامل متعددی باعث بروز حوادث محیط کاری می شوند، اما عوامل 

انسانی باعث بروز حدود 80 درصد این حوادث هستند.
با افزایش عوامل اســترس زای محیط کار، عــوارض مختلفی در 
شاغلین بروز می کند که در سه گروه پیامدهای جسمانی استرس 

شــغلی، پیامدهای روانی و پیامدهای رفتاری استرس شغلی قرار 
می گیرند.

پیامدهای جسمانی استرس شــغلی ، در کوتاه مدت تپش قلب، 
برفروختگی ،  لرزش و تحریک پذیری و در بلند مدت بیماری های 
قلب،  اختالالت گوارشی ، آسم و درد را شامل می شود. پیامدهای 
روانی شامل: اضطراب ،  احساس ناخرسندی،  افسردگی و  انزواست 
و انجام نامنظم کار،  افزایش حوادث، افزایش مصرف سیگار،  الکل و 

مواد مخدر از پیامدهای رفتاری استرس شغلی است.
زمان طوالنی و پیاپی انجام کار یا حجم باالی کار، انجام کار در ساعات 
غیر متعارف شب و انجام کار شیفتی، فقدان استراحت کافی حین 
کار، داشتن مسئولیت جان دیگران، احتمال بروز برخورد و درگیری 
با مراجعین یا همکاران از عوامل 
اصلی اســترس زای شــغلی در 

محیط های کاری به شمار می رود.
عملکــرد نامناســب ابــزار و 
وســایل کار، نــور نامناســب 
در محیــط کار،  وضعیــت های 
ناجور بدنی و غیــر ارگونومیک 
در محیــط کار ، عــدم وجود 
حمایت های شــغلی،  بیمه ای و اجتماعی مناسب و 
 محرومیت های اجتماعی و خانوادگی از دیگر عوامل

 استرس زای شغلی در محیط های کاری هستند.
احساس عدم توانایی در انجام مسئولیت های 
محوله،  نخوابیدن به مقدار کافی یا خوابیدن 
بیشتر از حد معمول ،  تغییرات قابل توجه در 
وزن،  احساس خستگی مداوم،  از دست دادن 
عالقه به فعالیت هایی که قبال موجب لذت فرد 
بوده و به سادگی خشمگین یا تحریک شدن، 
بروز سردرد های مکرر یا سایر دردهای حاد و 
مبهم ، روی آوردن به داروهای روانگردان یا الکل 
و داروهای آرامبخش و خواب آور و احساس مداوم 
نگرانی با اندوه از نشــانه های هشدار دهنده وجود 

استرس شغلی در کارکنان به شمار می رود. 
از راهکارهای پیشگیری و کنترل استرس شغلی در کارکنان می 
توان به شناسایی و کنترل عوامل استرس زای محیط کار توسط تیم 
سالمت ، طراحی و تنظیم ساعت کار در شیفت های کاری تا در آنها 
زمان اســتراحت و خواب کافی برای شاغلین فراهم شود، طراحی 
ارگونومیک محیط کار به منظور راحتی و احساس آرامش کارکنان ، 
انجام ورزش به طور متناوب و منظم در زمان های ممکن، انجام تنفس 
آهسته و عمیق هنگام احساس استرس و فشار)به آرامی از بینی 
نفس بکشید چند ثانیه نگه دارید و آرام از دهان خارج کنید و تکرار 
این عمل 5 الی 10 بار(، داشتن خواب کافی در فواصل شیفت کاری، 
انجام اقدامات درمانی و بازتوانی مناسب در کارکنان دچار مشکالت 

روانی و بیماران، اشاره کرد.

   کارشناس مسئول برنامه سالمت روان،  اجتماعی و پیشگیری 
از اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

سالمت روان در محیط کار ، شعار امسال هفته سالمت روان

کارشناس مســئول برنامه 
سالمت روان،  اجتماعی و پیشگیری 
از اعتیاد معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد، با توجه به فرا رســیدن هفته 
ســالمت روان )24 الی 30 مهرماه( روزشــمار این هفته را 

اعالم کرد.
مصطفی شاکری،  در ادامه از انتخاب عبارت »سالمت روان در محیط کار« به 
عنوان شعار این هفته خبر داد و تصریح کرد: عبارت »نیروی کار سالم= جامعه سالم« 
برای 24 مهر )روز گذشته( و عبارت »پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار« 

برای امروز انتخاب شد.
وی گفت: عناوین 26 مهــر )فردا( و 27 مهرماه نیز به ترتیب شــامل: »محیط کار 

دوستدار سالمت روان« و »مدیریت استرس در محیط کار« است.
 کارشناس مســئول برنامه سالمت روان،  اجتماعی و پیشــگیری از اعتیاد معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد افزود: برای جمعه مورخ 28 مهرماه 
نیزعنوان »سبک زندگی و ســالمت روانی در محیط کار« و برای  شنبه مورخ 29 
مهرماه عنوان » نقش کارفرما در سالمت روان محیط کار« و برای یکشنبه مورخ 30 

مهرماه و آخرین روز از این هفته عنوان »رویکرد جامعه نگر در سالمت روان 
محیط کار« انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه، طی 20 ســال اخیر این اولین باری 
است که ســالمت روان در محیط کار به عنوان 

شــعار و محوریت فعالیت های آموزشــی و 
فرهنگی در هفته ســالمت روان قرار گرفته 

اســت افزود: آنچه بیش از ســایر مولفه ها در 
خصوص سالمت روان در محیط کار مطرح شده 

مهارت مدیریت استرس و کنترل خشم است.
وی اظهار داشت: مشــکالتی همچون عدم امنیت 

شــغلی و درآمد کم، ضمن ایجاد فرسودگی شغلی 
برای فرد در محیط های کاری موجب فراهم آوردن 
زمینه برای ابتالی فرد به بیماری های روانی می شود.

شــاکری با اشــاره به اجرای برنامه های آموزشی مداوم و 
مستمر بر اســاس برنامه های عملیاتی ابالغی از سوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گروه های هدف در طول 
سال گفت: در طول هفته سالمت روان نیز این فعالیت ها برجسته سازی 

و حرکت های نمادین و تبلیغاتی مرتبط با سالمت روان با هدف حساس سازی کلیه 
اقشار جامعه و اطالع رسانی همگانی صورت می پذیرد.

 کارشناس مســئول برنامه سالمت روان ، اجتماعی و پیشــگیری از اعتیاد معاونت 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی شــهرکرد، برگزاری همایش های راهپیمایی و 
سخنرانی و برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشــی برای کارگران و کارفرمایان با 
توجه به انتخاب شعار »سالمت روان در محیط کار« برای هفته سالمت روان امسال 
را از جمله اقدامات شبکه های بهداشت و درمان در شهرستان های تابعه در راستای 

ارتقای سالمت روان عنوان کرد.
شاکری در ادامه از فعالیت بیش از 30 کارشناس مسئول سالمت روان و روانشناس 
در شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشــگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: هــم اکنون 21هزار و یکصد نفر از 
بیماران و افراد مبتال به اختالالت روانی در استان تحت درمان دارویی قرار گرفته و 

برای آنها پرونده سالمت روان تشکیل شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت اظهار داشت: هم 
اکنون درصد آموزش مهارت زندگی نسبت به شاخص کشوری 6/3 و درصد مهارت 
فرزند پروری 13/3  است.وی، میزان پوشــش برنامه پیشگیری از اعتیاد در استان 
چهارمحال و بختیاری را 5 درصد اعالم کرد و افزود: این رقم پیش از اجرای برنامه 
تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت صفر بوده است.به گفته این کارشناس مسئول؛ 
در حال حاضر بیماران روانی ســایکوتیک، مبتالیان به  افسردگی، افراد  اضطرابی و 
مبتال به بیماری صــرع و عقب ماندگی ذهنی تحت پوشــش خدمات درمانی قرار 

گرفته اند.

راهکارهای موثر در ایجاد 

سالمت روان در محیط کار

با این خوراکی ها به جنگ سرطان بروید
زمانی که صحبت از بیماری های ترسناک می شود، سرطان در باالترین 

قسمت لیست قرار دارد.رشد کنترل نشده ســلول ها به عنوان سرطان 
شناخته شــده و بیش از 8 میلیون نفر در سرتاسر جهان به این بیماری مبتال 

هستند.انتظار می رود این عدد تا سال 2030 به 13 میلیون نفر برسد. حاال این آمار هشدار 
دهنده را با این حقیقت پزشکی قدرتمند مقایســه کنید: یک سوم از مرگ و میرهای 
مرتبط با سرطان به خاطر خطرات رفتاری و غذایی است. در ادامه با مواد غذایی 

آشنا می شوید که پتانسیل مبارزه با سرطان را دارند، با ما همراه باشید:

یک پیمانه از حبوبات تقریبا 
13 گرم فیبر فراهــم می کند. همین 

مقدار قادر است نیمی از نیاز روزانه شما به فیبر 
را تامین کند. این مواد همچنین سرشار از پروتئین 

)تقریبا 15 گرم بــه ازای هر پیمانــه( و مواد مغذی 
کلیدی همچون پتاسیم و منیزیم هستند.لوبیای قرمز 
و چیتی دارای آنتی اکسیدان بسیار باالیی هستند. 

لوبیای سیاه نیز می تواند انتخابی عالی برای شما 
باشد.

حبوبات شیر گاو منبع عالی از کلسیم و ویتامین 
D است. ســعی کنید از شیر طبیعی استفاده 

کنید که امگا 3 بیشتری دارد.بر اساس مطالعات 
انجام شده مصرف شــیر می تواند ســالمت قلب را 
تضمین کند. اگر دوســت ندارید از شیر گاو استفاده 
کنید، شــیرهای گیاهی نیز مزایای بسیاری دارند. 

شیر سویا، منبع خوبی از پروتئین است.

شیر
یک متا آنالیز انجام شده در سال 2015 

نشان می دهد که مصرف سیر می تواند خطر 
ابتال به سرطان معده را کاهش دهد.

سیر

عســل دارای خواص درمانی شگفت انگیزی 
است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که مصرف 

روزانه یک قاشق غذاخوری ســرپر از عسل می تواند 
حافظه را در زنان یائسه بهبود بخشد.

عسل
کلم بنفــش حاوی پلی فنول اســت. 

پلی فنول یک آنتی اکســیدان قوی اســت 
که التهاب بدن را کاهــش می دهد.کلم ترش نیز 

یک غذای تخمیری اســت و پروبیوتیک باالیی دارد 
 به همین خاطــر می تواند ســالمتی روده را افزایش

 دهد.

کلم

خبر خوب برای افرادی که عاشق قهوه هستند.
مطالعات انجام شده نشان می دهد مصرف قهوه از 

بدن در برابر سرطان کبد مراقبت می کند.

قهوه

ریشه شیرین بیان به عنوان یک شیرین 
کننده مورد استفاده قرار می گرفت، اما تاثیرات 

درمانی آن به خاطر وجود اسید گلیسیریک است. 
این اســید دارای اثر محافظت کنندگی قوی از کبد 
می باشــد. شــیرین بیان خاصیت ضد التهابی، ضد 

ویروسی و ضد سرطانی دارد.

شیرین بیان

غالت کامــل همچون جوی دوســر 
می تواند LDL یا کلســترول بد خون را پایین 

بیاورد. این خاصیت به خاطر وجــود فیبر و آنتی 
اکسیدان ها در جوی دوسر است. این ماده همچنین 

می تواند با التهابات بدن مبارزه کند.

جوی دو سر
بلوبری به خاطر اینکه سرشار از آنتی 

اکسیدان ، ویتامین و فیبر است همیشه مورد 
توجه متخصصان قرار می گیــرد. مطالعات اخیر 

نشــان می دهد که این ماده به کاهش طبیعی فشار 
خون کمک می کنند.

بلوبری

کدوی خاردار یا گگ یکــی از موادی 
اســت که مزایای زیادی برای سالمتی دارد. 

این میوه خاصیت ضد ســرطانی دارد زیرا دارای 
کاروتنوئیدها و ترکیبات فنلی است.

در حالی که کدوی خاردار بسیار سخت پیدا می شود 
اما می توان آن را به صورت آنالین سفارش داد.)شاید 

در ایران امکانش هنوز فراهم نباشد!(

کدوی خاردار
مطالعات انجام شــده روی حیوانات 

نشان می دهد که ریحان برای کاهش استرس 
بسیار مفید اســت.این گیاه با افزایش آدرنالین و 

نورآدرنالین و کاهش سطح سروتونین باعث کاهش 
استرس می شود.مطالعات اولیه نشان داده که ریحان 
ممکن است به افرادی که دارای دیابت نوع 2 هستند 

کمک کند.

ریحان

مطالعات انجام شده نشان می دهد که 
آووکادو برای مبارزه با ســرطان بسیار مفید 

اســت.  اووکاتین B موجــود در آووکادو که یک 
مشتق لیپیدی است، می تواند در کشتن سلول های 

سرطانی مفید باشد.

آووکادو

یک مطالعه ایتالیایی نشــان می دهد که مصرف یک 
یا چند عدد ســیب تازه در روز می تواند خطر ابتال به 
ســرطان را کاهش دهد. عالوه بر این، خطر کاهش 

سرطان های زیر نیز مشاهده شده است:
حفره دهان و حلق )18٪( ، مــری )22٪( ، روده 
بزرگ )30٪( ، حنجره )41٪( ، پستان 
)24٪( ، تخمدان )24٪( و پروستات 

.)٪7(

سیب
هویج اغلب با سالمت چشم مرتبط است اما اگر دقیق تر به 
این موضوع نگاه کنید متوجه خواهید شد که هویج دارای 

مزایای بسیاری برای سالمتی اســت. یک پیمانه هویج 
خرد شده خام حاوی 52 کالری و تقریبا 12 

گرم کربوهیدرات است.تنها نصف 
پیمانه از کربوهیدرات ها از شکر 

طبیعی تشکیل شده اند. قندی که 
در هویج یافت می شود معموال سرشار از 

ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر است.

هویج

زاینده رود

زیبا سلیمانی
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واکنش ذوب آهن به مبلغ اجاره ورزشگاه فوالدشهر
باشگاه ذوب آهن در پی مصاحبه محســن طاهری، مدیرعامل باشگاه سپاهان که اظهار کرده بود 
هزینه هر مسابقه در فوالدشهر 70میلیون تومان بوده است، بیانیه ای صادر کرد.در این بیانیه آمده 

است که قرار داد فوالدشهر برای هر بازی 44 میلیون بوده نه 70 میلیون.

خبر روز

شرط روز

درخواست روز

اتفاق روز

فدراســیون جهانی فوتبــال )FIFA( رده بنــدی تیم های ملی 
جهان در ماه اکتبر را منتشر کرد. در این 
رده بندی ایران با ۹ پله ســقوط در 
رده ۳4 جهان و نخســت آسیا 
قرار گرفت؛ همچنین تیم های 
آلمان، برزیــل و پرتغال در 
رده های اول تا سوم تیم های 

ملی جهان قرار گرفتند.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی 
این سقوط چشمگیر را داشت که 
در این ماه توانســت توگو را با دو 
گل شکست دهد و روسیه را نیز 
با تساوی یک بر یک متوقف کند ولی به خاطر اینکه بیشتر تیم ها 
بازی های انتخابی داشتند و امتیاز بازی های انتخابی نیز از بازی های 

دوستانه بسیار بیشتر است، ایران با این سقوط روبه رو شد.

 سقوط شاگردان کی روش 
در رنکینگ جهانی

ایوب کالنتــری، هافبک تیم فوتبال ســایپا در بازی 
برابر سپیدرود رشــت با تکل  شــدید توحید غالمی  
 آســیب دید که پــس از معاینه پزشــکان  و گرفتن 
 ام آر آی مشخص شد، رباط صلیبی اش پاره شده است. 
ایوب کالنتری قــرار بود در تمرین ســایپا با توجه به 
مصدومیت در تمرین حاضر شــود و با پزشک تیم در 

خصوص وضیعتش صحبت کند.
11

در راستای مقابله و مبارزه با فساد و داللی غیر قانونی بازیکنان فوتبال، 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال چهار تن از مدیران عامل باشگاه های 
لیگ برتر را که بازیکنان خود را از طریق دالل های ناشناس و از طریق  
واسطه های مسئله دار و کارچاق کن خریداری کرده اند، به کمیته 
اخالق احضار کرد.تعدادی از این واسطه های مسئله دار در محاکم 
قضائی دارای سابقه هستند و این موضوع حساسیت کمیته اخالق 

را برای بررسی این پرونده بیشتر کرده است.

وینفرد شفر حدود دو هفته اســت با استقالل قرارداد امضا کرده 
است ولی باشگاه هنوز نتوانسته برای این مربی آلمانی مسکن تهیه 
کند.به همین دلیل هم شفر فعال در هتل زندگی می کند که به نظر 
از این اتفاق اصال خوشحال نیست؛ چراکه باشگاه نسبت به تهیه 
مسکن او بی تفاوت است.با این شرایط به نظر می رسد اگر باشگاه 
استقالل نتواند ظرف روزهای آینده برای شفر مسکن تهیه کند 

باید منتظر اعتراض های سرمربی آلمانی این تیم باشیم.

احضار  مدیران لیگ برتری به کمیته اخالق رباط صلیبی شاگرد دایی پاره شد

سوال روز

 چرا فوتسالیست ها عالقه ای
 به لژیونر شدن ندارند؟

فوتسالیست های ایرانی به دلیل جایگاه فوتسال ایران در 
آسیا و جهان، خواهان زیادی برای لژیونر شدن دارند، اما 
بررسی اسامی بازیکنانی که در لیگ های خارجی بازی 
می کنند -حسین طیبی )بازیکن تیم غیرت قزاقستان(، 
محمد طاهری )بازیکن تیم بانــک بیروت لبنان(، علی 
عابدین )بازیکن واموس اندونزی(، رضا فالح )سرمربی 
تیم واموس اندونزی(، رضا کردی )سرمربی مستعفی تیم 
ملی میانمار(، محسن منتظمی، علی تسلیمیان، مسعود 
ســعادتی )بازیکن در لیگ چین(، مسعود جهانشاهی 
)مربی تیم شن ژن نانلینگ چین(- نشان می دهد اغلب 
بازیکنان حرفه ای، ماندن در لیگ ایران را به لژیونر شدن 
ترجیح می دهند؛همچنین تیم های آذربایجانی امسال 
تمایل زیادی برای جذب بازیکنان ایرانی از خود نشان 
دادند. تیم یاسمال با جذب محسن آصفی و رضا طلوعی از 
تیم دسته یکی بهراد اردبیل و بهزاد امانی از الغدیر اردبیل 
و همچنین دروازه بان سابق شهروند ساری محمد رستمی 
، خود را برای لیگ برتر آذربایجان آماده می کند.با این 
حال با بررسی اسامی  لژیونرها به این نکته پی می بریم که 
فوتسالیست های شاخص ایرانی عالقه چندانی به لژیونر 
شدن ندارند.مهدی جاوید، آقای گل لیگ برتر که بعد از 
درخشش در جام جهانی با پیشنهادهای  مختلف خارجی 
روبه رو شده بود، در پاسخ به این پرسش که چرا حضور در 
لیگ ایران را به لیگ های معتبر جهانی ترجیح می دهد به 
ایسنا گفت: لیگ ایران همه چیز دارد؛ تکنیک، خالقیت، 
سرعت، قدرت و بازیکنان حرفه ای. حتی به لحاظ مالی 
هم اگر بخواهیم مقایســه کنیم، لیگ ایران هم سطح با 
بسیاری از لیگ های خارجی است. شــاید کشورهای 
عربی در فوتبال، پول خوبی بدهند اما بازیکن فوتسال 
در کشورهایی مثل اسپانیا، ایتالیا و روسیه، همان پولی 
را می گیرد که ملی پوشان در ایران دریافت می کنند. با 
این حال خودم، تمام چیزهایی که در فوتبال جست وجو 
می کنم، در ایران به آن می رسم و نیازی به لژیونر شدن 
نمی بینم.پیش از این نیز بازیکنان نامی فوتســال ایران 
مثل وحید شمسایی و رضا حیدریان در لیگ ایتالیا شاغل 
بودند. مصطفی نظری، علی اصغرحســن زاده و حسین 
طیبی نیز در تیم نوریلسکی روســیه توپ می زدند، اما 
هیچ گاه فوتسالیست ها همچون بازیکنان فوتبال عطش 
بازی در لیگ های خارجی را نداشتند. بازیکنانی چون 
وحید شمســایی و رضا حیدریان بعد از بازی در سری  آ 
ایتالیا از بارسلونای اسپانیا پیشنهاد دریافت کردند، اما 
شمسایی، ارم کیش قم را انتخاب کرد و رضا حیدریان 

هم با علم وادب مشهد قرارداد بست.

در دیدار پدیده و ذوب آهن از هفته نهم لیگ برتر، مرتضی تبریزی گلی 
به ثمر نرساند تا از کورس رقابت بر سر عنوان آقای گلی لیگ از محمد 
قاضی عقب بیفتد. با وجود ناکامی در گلزنی، کاپیتان ذوب آهن با پاس 
گلی که در این مسابقه به سید محمدرضا حسینی داد، تعداد پاس های 
گلش در لیگ هفدهم را به سه پاس گل افزایش داد تا با پنج گل و سه 
پاس گل همچنان در صدر جدول موثرترین بازیکنان لیگ برتر باشد. 
کاپیتان ملی پوش ذوب آهن که با اضافه شدن کی روش استنلی سوازر 
ممکن است در دیدارهای آتی به جای مهاجم نوک کمی عقب تر بیاید و 
در پست بال چپ بازی کند، احتمال دارد به همین دلیل فرصت کمتری 

برای گلزنی داشته باشد و در ادامه بیشتر در نقش گل ساز ظاهر شود. 

 مهدی قائدی که با تصمیم سرمربی تیم فوتبال استقالل به تیم امیدهای 
این باشگاه تبعید شده بود، به زودی به تیم بزرگساالن باز می گردد.

وینفرد شفر نسبت به اولین حاشیه ای که توسط یک بازیکن در استقالل 
ایجاد شــد، واکنش نشــان داد و مهدی قائــدی جــوان از تمرین با تیم 
بزرگســاالن محروم و او را به تیم امید تبعید کرد. ایــن بازیکن هم بعد از 
عذرخواهی از اعضای کادر فنی و سرپرست و هواداران استقالل، از تصمیم 
شفر تمکین کرد و نخستین جلســه تمرینی اش را با این تیم تجربه کرد.

پیگیری های خبرنگار مهر در این خصوص مشخص کرد احتمال اینکه این 
بازیکن قبل از دیدار اســتقالل در جام حذفی به تمرینات تیم بزرگساالن 

بازگردد وجود دارد.

کاپیتان ذوب آهن 
موثرتر از آقای گل لیگ

 بازگشت قائدی
 به استقالل

رسانه های اســپانیا از در خواست فوق ســتاره فوتبال جهان خبر 
دادند.

رسانه های اسپانیایی مدعی شدند 
که مهاجم پرتغالی رئال مادرید 
از فلورنتینــو پرز خواســته 
تا درخصوص انتقــال داوید 
دخیــا از منچســتریونایتد 
کند.دروازه بــان  اقــدام 
اسپانیایی شــیاطین سرخ با 
قرارداد 1۹میلیــون پوندی از 
اتلتیکومادرید به منچستر رفت 
و دو سال پیش نیز قراردادش را 
به مدت 4 ســال با این تیم تمدید کرد، اما پس از تمدید قرارداد، 
زمزمه های حضور او در کهکشان مادرید آغاز شد و حاال با این ادعای 

رسانه های اسپانیا پررنگ تر می شود.

 درخواست ویژه
 رونالدو از رییس رئال!

ســتاره معروف برزیل، آخرین بازی اش را در دنیای فوتبال انجام 
داد و کفش هایــش را بــرای همیشــه 
آویخت.کاکا که ســال های پایانی 
دوران فوتبالــش را در تیــم 
یاالت  ورالندوســیتی« ا »ا
متحده سپری کرد، در سن 
۳۵ سالگی به دوران ورزشی 
خود خاتمه داد.وی در مدت 
۳ سال برای این تیم آمریکایی 
77 بازی انجام داد، ۲۵ گل زد و 
1۹ پاس گل داد. وی در حالی با 
ورزش محبوبش خداحافظی کرد 
که در کنار خانواده اش از این بابت اشک ریخت.گزارشگر تلویزیون 
آمریکا که بــازی تیم اورالنــدو را مقابل کلمبــوس کرو گزارش 
می کرد، در این باره اظهارداشــت:کاکا، تا ابد در قلب و روح مردم 

اینجا خواهد ماند.

خداحافظی »کاکا« از دنیای فوتبال

دارنده۲ مدال کشتی فرهنگی در المپیک که در نسل طالیی تیم 
محمد بنا توانســت به ۲ مدال طال و برنز 
المپیک برسد، هنوز تصمیمی برای 
خداحافظی یا بازگشت به تشک 

کشتی نگرفته است.
 قاســم رضایی گفــت: هنوز 
تصمیمی برای آینده نگرفتم 
و فعال قصدی برای بازگشت 
ندارم. منتظر هستم تا قوانین 
جدید به صورت رســمی اعالم 
شود و سپس تصمیم گیری کنم. 
برخی موارد اعالم شده، اما هنوز 
چیزی مصوب نشده است.اینکه اوزان جدید کشتی چطور باشد، 
برای من مهم است. قبال در وزن ۹8 کیلو گرم کشتی گرفتم اما االن 

با توجه به شرایطی که دارم، دیگر نمی توانم آن قدر وزن کم کنم.

 شرط قهرمان المپیک
 برای بازگشت به تشک

ناراحتی شفر از محل زندگی اش

ورزش کشور با برنامه ریزی دقیق و منظم می تواند در مسیر پیشرفت 
قرار گیرد. برای دســتیابی به موفقیت کالن در ورزش ایران، نباید از 
بعضی بخش ها غافل شویم. رشــته های ورزشی به تفکیک زیر نظر 
فدراسیون مربوطه فعالیت دارند و در این بین فدراسیون هایی که از 
نظر مدیریتی با ثبات تر عمل کرده اند موفقیت های چشــمگیری را 
کسب کرده اند که با موفقیت فدراسیون ها، شاهد پیشرفت و موفقیت 
ورزش ایران در جهان خواهیم بود.نمونه بارز ثبات مدیریتی در والیبال 
به خوبی دیده شــد. والیبال ایران در روزگاری که حتی نمی توانست 
مقابل تیم های شرق آسیا به امتیاز 10 برسد و یک گیم را ببرد، با یک 
برنامه ریزی بلند مدت که به پشتوانه مدیریت باثبات صورت گرفت، 
به عنوان یک قدرت به والیبال جهان معرفی شــد. پس از ریاست 17 
ســاله یزدانی خرم، داورزنی نیز از سال 8۵ سکان ریاست را در دست 
گرفت. او که در اواخر سال ۹۵ به عنوان معاون ورزش قهرمانی برگزیده 
شد به عنوان سرپرست در فدراسیون باقی ماند.نیاز به ثبات مدیریتی 
در ورزش ایران به روشنی مشهود است و اگرهدف، قرار گرفتن ورزش 
ایران در ریل پیشرفت است توجه به برنامه ریزی های بلند مدت در 
زیر بخش ها الزم است تا با متصل شدن زنجیره، شاهد حضور پرفروغ 

ورزش ایران در جهان باشیم.
مسعود سلطانی فر روز ۲۹ دی ماه ۹۵ در جمع رؤسای فدراسیون های 
ورزشــی، تعیین سرپرســت تا برگزاری انتخابات مجدد رؤســای 
فدراسیون ها را امری هزینه زا و مشکل آفرین برای ورزش و مدیریت 

فدراسیون های ورزشی دانست و گفت: در اساسنامه هم چنین چیزی 
نداریم و بهتر است با رعایت قانون و پیش بینی زمان بندی اتمام دوره 
ریاســت قبلی  ثبت نام ها صورت گیرد و بعد از تایید نامزدها و تا زمان 
برگزاری انتخابات جدید، رییس فدراسیون همچنان عهده دار مدیریت 
امور فدراسیون باشد. تصور من این اســت در همان روزی که رییس 
فدراســیون قبلی زمان مدیریتش به پایان می رسد انتخابات جدید 
برگزار شــود.وی همچنین در بهمن ماه ۹۵ در این باره عنوان کرد: 
چیزی که برای من خیلی عجیب اســت و به نظرم آفت فدراسیون ها 
و ورزش است، سرپرستی اداره شــدن فدراسیون هاست. سرپرستی 
اداره شدن را از هر زاویه نگاه کنیم، قابل نقد است. فردی که سرپرست 
است، چون می داند موقتی است، اصال نمی تواند برنامه ریزی بلندمدتی 
داشته باشد؛ در نتیجه دنبال تامین منابع مالی نمی رود، ضمن اینکه 
ممکن است یک سری ولخرجی ها داشته باشد. من معتقدم که با تعیین 
سرپرست، حتی به مدت ســه ماه، به روال جاری فدراسیون ها لطمه 
می زنیم.تا پایان سال جاری مهلت ریاســت 10 فدراسیون به اتمام 
خواهد رســید و برای اجرای حرف وزیر ورزش و آفت زدایی ورزش 
 ایران  از سرپرستان ورزشی که شــاید میراثی جز به هدر دادن پول 
بیت المال و خرج های اضافی نداشــته باشد، وزارت ورزش به عنوان 
متولی باید انتخابات را در زمان مقرر برگزار کند، تا با پایان اتمام دوره 
رییس پیشین، رییس جدید جایگزین شود و با برنامه ریزی بلند مدت 

روند را ادامه دهد. 

مدیریت سرپرستی، آفت فدراسیون های ورزشی؛

وزارت ورزش آفت زدایی می کند؟

درحاشیه

خوشحالی »ایکاردی« به سبک مسی و رونالدو
ایکاردی پس از درخشش و گلزنی در دربی میالن به سبک لیونل مسی و کریس رونالدو خوشحالی 

کرد.

قاب روز

مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد اینکه برخی کارشناسان 
معتقدند تعداد کمک مربیان زالتکو کرانچار کافی نیســتند 
و اینکه محمود کریمــی با وجود عملکرد خــوب در دوران 
بازیگری رزومه ای به عنــوان مربی ندارد، اظهــار کرد: هر 
سرمربی وقتی در تیمی مشغول به کار می شود، دستیاران و 
کادر تیم را خودش انتخاب می کند. وقتی کرانچار به سپاهان 
آمد و پس از ۶ هفته پایانی فصل گذشــته، از او خواســتیم 
کمک هایش را معرفی کند که محمــود کریمی را به عنوان 
مربی و تونچــی مردولیاس را به عنوان مربــی دروازه بان ها 
معرفی کرد.محسن طاهری که در برنامه رادیویی موج ورزش 
سخن می گفت، افزود: همچنین پزشک تیم، رافائل به عنوان 
مربی بدنساز و مهدی اخوان به عنوان سرپرست تیم انتخاب 
شدند و کرانچار عنوان کرد به جز این افراد به شخص دیگری 
نیاز ندارد. در ادامه، احساس کردیم کرانچار به کمک مربی 
نیاز دارد و با او صحبت هایی انجام دادیم که به نوعی پذیرفت 
و در چند روز آینده افرادی را به باشــگاه معرفی خواهد کرد 
که پس از تایید اســامی توســط کمیته فنی، در این مورد 

تصمیم گیری می شود.
نگفتم سپاهان خوب نتیجه گرفته است

طاهری در مورد اینکه در یک مصاحبه گفته بود ســپاهان 
خوب نتیجه گرفته درحالی که این تیــم از ۹ بازی تنها 10 
امتیاز کسب کرده است، ادامه داد: من گفتم سپاهان خوب 
بازی کرده ولی نتایج خوبی نگرفته اســت و حتی برنامه نود 
به عنوان ناظر بی طرف، عملکرد خوب سپاهان را تایید کرد و 

طبق نظر کارشناسان، درست است که سپاهان نتیجه نگرفته 
ولی یکی از باکیفیت ترین فوتبال ها را ارائه داده است.

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان گفت: در هیچ مصاحبه ای از 
هیچ کــدام از نتایج تیم ابــراز رضایت نکــردم ولی معتقدم 

سپاهان کیفیت خوبی در بازی های خود ارائه کرده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا ســپاهان با بازیکنان قرارداد کوتاه 
مدت امضا کرده است بیان کرد: اتفاقا امسال تصمیم گرفتیم 
بیشــتر قراردادها را به صورت ۲ یا ۳ ساله منعقد کنیم تا در 
آینده دچار تزلزل نشــویم چون وقتی تیم ثبات داشته باشد 
نتیجه هم خواهد گرفت. طبق نظر کرانچار ۹ بازیکن به تیم 
اضافه شدند و در ابتدای فصل تیم کمی ناهماهنگ بود ولی 
از هفته نهم و برد مقابل سیاه جامگان نشان دادیم که تیم در 

حال خارج شدن از بحران است.
تنها چیزی که یک تیم را از بحران درمی آورد، برد 

است
طاهری در مورد اینکه به نظر می رسد بازیکنان سپاهان تحت 
فشار روانی هستند گفت: هواداران ناخواسته از روی سکوها 
به تیم فشار روانی وارد می کنند و تنها چیزی که می تواند تیم 
را از بحران دربیاورد، پیروزی است که در مقابل سیاه جامگان 
اتفاق افتاد. در کمیته فنی جدید باشــگاه که اعضای آن در 
یکی، دو روز آینده معرفی خواهند شد از پیشکسوتان کمال 

استفاده را خواهیم برد.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان خاطرنشــان کرد: از هواداران 
سپاهان به دلیل حمایتشان با وجود نتایج تیم تشکر و بابت 

شکست مقابل پدیده و فوالد خوزســتان از آنها عذرخواهی 
می کنم. هواداران کم کم احساس می کنند که تیم رو به جلو 
بازی می کند. تماشاگران به این بلوغ کارشناسی رسیده اند 
که ســپاهان خوب بازی می کند و تیمی که خوب بازی کند 

کم کم نتیجه خواهد گرفت.
تصمیم به حمایت از آینده ســازان داشتیم، اما 

منصرف شدیم
وی با اشاره به تیمداری سپاهان در رشــته دوگانه بانوان و 
بدمینتون مردان، در مورد تیمداری در فوتبال بانوان گفت: 
مسئوالن استان با ما ارتباط برقرار کرده و درخواست کردند 
از فوتبال بانوان حمایت کنیم. به موحدی، مدیرعامل باشگاه 
آینده ســازان میهن که چند بار به صورت تلفنی و حضوری 
با او صحبت داشــتم اعالم کردم با نام ســپاهان از این تیم 
حمایت خواهیم کرد. طبق آیین نامه سازمان لیگ، ۵ درصد 
از قراردادهای تیم به عنوان حق ثبت قرارداد دریافت می شود 
ولی اگر باشگاهی در فوتبال بانوان تیمداری کند، ۲ درصد از 
این مبلغ به آن باشگاه برگردانده می شود، اما اگر تیم بانوان 
را به نام آینده ســازان حمایت می کردیم شامل این تخفیف 

نمی شدیم.
تیم آینده سازان، مبارِک موحدی باشد

طاهری اضافه کرد: با حمایت مدیرعامل فوالدمبارکه و هیئت 
مدیره به این نتیجه رسیدیم که از تیم آینده سازان حمایت 
کنیم، اما ســعید موحدی مدیرعامل این باشگاه از این اقدام 
به عنوان قرارداد ترکمانچای و زورگیری یاد کرد. ما هم اعالم 
کردیم می توانیم مستقیما ســهمیه حضور در لیگ بانوان را 
دریافت کنیم و حاال که اسم زورگیری آمد، تیم آینده سازان 
مبارک موحدی باشــد و ســپاهان هم یک تیم مســتقل 
 تشــکیل می دهد و هر بازیکنی که آزاد باشــد را به خدمت

 می گیرد.
استفاده از بازیکن بومی، سلیقه سرمربی است

مدیرعامل باشگاه ســپاهان در مورد اینکه آیا در سپاهان به 
بومی گرایی معتقد اســت یا نه و اینکه چرا از بزرگان فوتبال 
اصفهان در این تیم استفاده نمی شود، افزود: به بومی سازی 
فکر کردیم و باشگاه سپاهان آکادمی  فوتبال دارد و در بازی 
با ســیاه جامگان نیز هفت بازیکن آکادمی ســپاهان حضور 
داشتند. دوســت داریم از بازیکنان بومی استفاده کنیم ولی 
سرمربی تیم ممکن است تعدادی از این بازیکنان را نپسندد 
و کنار بگــذارد و بازیکن غیربومی بیــاورد و این موضوع در 
مربیگری به سلیقه بستگی دارد. ما هم به همین دلیل به نظر 
او احترام می گذاریم ولی در تیم های پایه سپاهان از مربیان 
خوب و پیشکســوتان فوتبال اصفهان اســتفاده می کنیم و 
امیدوارم بتوانیم از ظرفیت پیشکسوتان در تیم بزرگساالن 

هم استفاده کنیم.
پشت کرانچار ایستاده ایم

وی در مورد ادامــه همکاری با زالتکو کرانچــار اضافه کرد: 
سپاهان در چند سال اخیر 4-۵ سرمربی عوض کرده و باید به 
ثبات برسیم. پشت کرانچار ایستاده ایم و ثبات را به سپاهان 

برمی گردانیم.

طاهری: 

 سپاهان پشت کرانچار ایستاده  است

 فوتبال جهان

به نظر می آیــد پل پوگبا فاصلــه چندانی با بازگشــت دوباره به 
میادین فوتبــال ندارد. ایــن هافبک 
فرانسوی، 1۲ ســپتامبر در دیدار 
مقابل بازی در لیگ قهرمانان 
اروپا دچار مصدومیت شد و از 
همان زمان تاکنون نتوانسته 
برای تیمش به میدان برود.

اگرچه چندی قبل مورینیو 
عنوان کرده بود پــل پوگبا با 
یک مصدومیت بلندمدت دست 
و پنجه نرم می کند و زمانی را هم 

ی  ا بازگشــت وی پیش بینی نکرده بود، اما این بر
بازیکن چند روز قبل تمرینات سبک خود را آغاز کرد. 

بازگشت پل پوگبا به مستطیل سبز
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مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان گفت: زیرساخت های اجرای طرح 
راه اندازی شماره تلفن ۴ رقمی برای اعالم اطالعات سفر در پایانه های شهر اصفهان آماده شده است.

چهره ها

گفت وگو

 رییس پلیس راهور استان اصفهان 
در گفت و گو با زاینده رود:

برگزاری نخستین همایش بزرگ 
تجلیل از نمونه های ترافیکی

رییس پلیس راهور استان اصفهان  در رابطــه با نخســتین همایش زاینده رود
تجلیل از نمونه های ترافیکی اظهار کرد: بحث تشــویق 
رانندگان در ســال ۹۶ کلید خورد که با همکاری پویش 
مردمی ترافیک شهر اصفهان، این طرح در طول ۶ ماه با 
مشــارکت ۳۰ هزار نفــر از رانندگان خــودرو و راکبان 

موتورسیکلت اجرا شد.
ســرهنگ رضا رضایی  افــزود: این همایش نخســتین 
همایشی اســت که در این زمینه با حضور فرمانده ناجا و 
تمامی مسئوالن کشوری و استانی، امروز در سالن پیروزی 

واقع در خیابان جی اصفهان برگزار می شود.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به هدف 
برگزاری همایش بزرگ تجلیــل از نمونه های ترافیکی 
قانونمند تصریح کرد: این همایش با هدف ارتقای فرهنگ 
ترافیکی و بسط و گســترش قانون گرایی و پیشگیری از 
قانون گریزی و قانونمند شدن کاربران ترافیکی به لحاظ 
ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات برگزار می شود؛ 
همچنین می توان مهم ترین هدف برگزاری این همایش را 
مشارکت مردمی دانست. وی بیان کرد: این همایش یک 
روزه است که در سالن پیروزی واقع در خیابان جی برگزار 
می شود. رضایی خاطرنشان کرد: ترویج و اشاعه فرهنگ 
قانون مداری و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی توسط 
آحاد مردم، از دیگر اهداف برگزاری این همایش است تا 
افرادی که در آن شرکت می کنند پلیس هایی شوند که 
بتوانند این موضوع را در سطح جامعه ترویج دهند و روز 
به روز توجه و عمل به قانون گسترش یابد. وی ادامه داد: از 
استان های همجوار برای شرکت در همایش بزرگ تجلیل 
از نمونه های ترافیکی یعنی راکبیــن، رانندگان و عابران 
قانونمند دعوت کردیم تا این فرهنگ را به استان های خود 
نیز اشاعه دهند. در طرح مشترک پلیس راهور و پویش 
مردمی ترافیک شهر اصفهان که بیست و پنجم اسفند ۹۵ 
کار خود را آغاز کرد، دفترچه تشویقی رانندگان قانونمند، 
تهیه و در میان رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی 

را رعایت می کنند توزیع شد. 
براســاس اطالعات این دفترچه و درطول اجرای طرح، 
رانندگان قانونمند شماره سریال برگه تشویقی خود را به 
سامانه پیامکی که شماره آن در برگه موجود است ارسال 
کردند. اکنون و با گذشــت ۶ ماه از اجرای این طرح، در 
همایشی که امروز برگزار می شود، از نمونه های ترافیکی 

قانونمند تجلیل خواهد شد.

رییس سازمان نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس 
در نخستین همایش تجلیل از والدین و همسران خیر شهدای 
اصفهان اظهار کرد: زنان بزرگی که الگوی زن مجاهد و مبارز 
را ارائه دادند و خط بطالنی بر الگوهای آن زمان کشیدند، زنان 
مبارز، حماسه ســاز و دالور مــا در دوران دفاع مقدس، ثابت 
کردند که می شــود زن بود، محجبه بــود و در اتفاقات مهم 

تاریخی حضور داشت.
مریم مجتهدزاده افزود: زنان بزرگی که در عین حالی که سنگر 
خانواده را حفظ کردند سنگر سازی های جدیدی در صحنه 
سیاست خلق کردند، زنانی که به تأسی از حضرت زینب)س( 
مثل کوه ایســتادند و درس بزرگی را بــه جهانیان دادند، به 
جای اینکه گوشه نشینی اختیار کنند خأل ناشی از همسران و 

فرزندان را پوشش دادند.
وی خاطرنشان کرد: چه چیزی جز رشــادت ها، دالوری ها 
و... زنان ما، مانع تجاوز دشــمن به کشــور بود؟ در آن زمان 
نگذاشتند ذره ای از خاک کشور در دست بیگانگان قرار گیرد؛ 
زنان ما خودشان فرهنگ شهادت را نشر دادند و در صحنه ها 

حاضر شدند.
رییس سازمان نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس 

اذعان داشت: درحال حاضر زنان قدرت نرم جامعه هستند و 
فرهنگ جامعه توسط زنان باید نشــر پیدا کند. فرهنگی که 
دشمن به دنبال کمرنگ کردن آن است زنان باید نگه دارند، 
جوانان ما نیاز به بازســازی و بازنمایی فرهنگ دفاع مقدس 

دارند.
وی تاکید کرد: در خأل وجود ما دشمن وارد می شود و اولین 
کاری که در جنــگ نرم انجام می دهد ایجــاد بی انگیزگی و 
بی تفاوتی اســت، پس شــهدای مدافع حرم چطور به وجود 
آمده اند؟ همسرانشان چه ســنی دارند؟ با این وجود چرا این 

همه رویش داریم؟ این ها مدیون 8 سال دفاع مقدس است.
مجتهدزاده یادآور شد: ضایعاتی هم در 8 سال دفاع مقدس 
داشــتیم که البته ایمان و خودباوری به همراه داشت. بیان 
خاطرات مادران از فرزندانشان ایجاد تحول می کند. همان طور 
که بیانات حضرت زینب)س( تاریخ را تغییر داد، بیان خاطرات 

شهدا نیز در دل ها تحول ایجاد می کند.
مادران و همسران شهدا، واقف جان و مال  بوده اند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان  در این  همایش 
با بیان اینکه خانواده شــهدای واقف، روشن کننده محافل ما 
هستند، گفت: آثار نیکوکاری و اعمال خیر را از خود برجای 

گذارید؛ چــرا که اگر نیکوکاری و عمل خیــر را برگزیدید به 
آرامش ابدی در سرای سالمت خواهید رسید.

حجت االسالم  رضا صادقی با بیان اینکه از یکهزار و 117 سال 
پیش وقفی در اصفهان وجود داشت که همچنان جاری است، 
اظهار کرد: این وقف برای سادات و زوار عتبات عالیات است 
که می توان گفت وقف بر فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت بوده 
و این وقف نامه، کهن ترین وقف نامه اســتان اصفهان است. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خطاب به مادران 
و همسران شهدای واقف و خیر گفت: شما واقف جان و مال 
بوده اید.  وی با بیان اینکه وقف را نباید به چشم ریا نگاه کرد، 
گفت: وقف مانند یک چشمه جاری است چراکه پس از مرگ 
نیز ادامه دارد. حجت االسالم صادقی به نقش زنان واقف اشاره 
کرد و افزود: برخی از حوزه های علمیه، وقف شده از سوی بانوان 
است که به تربیت زنان عالمه می پردازند. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با اشاره به تقدیم شهدای عزیز از استان 
اصفهان، گفت: معتقدم باید در سامانه اوقاف 2۳ هزار و 7۰۰ 
وقف به یاد و نام شهدا باشــد که پس از فوت نزدیکان شهدا، 

نام آنها به فراموشی سپرده نشود و در اذهان ماندگار بماند.
وقف؛ راهی متمایز برای ترویج ایثار وشهادت

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان در نخســتین همایش تجلیل از والدین و همسران 
خیر شــهدای اصفهان اظهار کرد: خانواده شهدا آنچه را که 
برایشــان بهترین بوده، وقف کردند؛ شــهدای مــا امروز راه 
سیدالشهدا)ع( و شهدای اسالم را دنبال می کنند. بخصوص در 
رابطه با امور خیر و امور فرهنگی در بحث مسجد سازی به نام 

شهدا، خانواده شهدا اقدامات 
انجــام  خیرخواهانــه ای 
داده اند. مجتبی شیروانیان 
افزود: ترویــج فرهنگ ایثار 
و شــهادت یعنی راهی که 
حضرت زینــب)س( و امام 
ســجاد)ع( به ما یاد دادند، 
این اســت که پیام شــهدا 
نبایــد بعد از ظهر عاشــورا 
پایان یابد و باید آن را دنبال 
کنیم. مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان ضمن 
تشکر از دست اندرکاران این 
برنامه گفت: ایــن برنامه با 
جلسات دیگر فرق دارد؛ چرا 
که قرار است راه دیگری در 
جهت ترویج ایثار و شهادت، 
همچنین وقــف و کارهای 

ماندگار انجام شــود. وی بیان کرد: کســانی که بزرگ ترین 
ســرمایه خود را در راه دین تقدیم کرده انــد، قطعا به دنبال 
باقیات صالحات هســتند تا همان طور که نام شهیدانشــان 

جاودانه است، خودشان هم جاودانه شوند.

نخستین همایش تجلیل از والدین و همسران خیر شهدای اصفهان، صبح دیروز با حضور رییس سازمان 
نشر ارزش های مشارکت زنان دفاع مقدس در سالن همایش های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان برگزارشد .

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

 توجه ویژه به نماز، مفاسد اجتماعی
 را کاهش می دهد

امام جمعه اصفهان در جلســه ستاد اقامه نماز اســتان، با اشاره به 
لزوم توجه به نماز در جامعــه، اظهار کرد: نماز با 

اهمیت ترین واجب در اسالم محسوب شده و 
ستون دین است.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد ادامه 
داد: کسی که نماز را ترک کند به انتهای 
پرتگاه خروج از دین سقوط می کند.وی 
ادامه داد: غالبا افرادی که دچار مشکالت 

اخالقی و فسادهای اجتماعی می شوند، 
کسانی هستند که نماز را ترک کرده یا آن را 

سبک می شمارند.
رییس ستاد اقامه نماز استان، با بیان اینکه هرکس نماز را با حضور 
قلب بخواند خداوند را در محضر خود می بیند، عنوان کرد: پیامبر 
اکرم )ص( می فرمایند اگر زیاد حرف نزنیــد و از هوای نفس خود 
پیروی نکنید، هر چه من می بینم شما هم می بینید و هر چه من 

می شنوم شما هم می شنوید.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره به لزوم همکاری سازمان ها و نهادهای 
استان برای رفع مشکل ساختمان ستاد اقامه نماز استان، عنوان کرد: 
یکی از مهم ترین ارکان دین نماز اســت؛ لذا عالوه بر تبیین فلسفه 
نماز، الزم اســت تمامی نهادهای فرهنگی بــرای ترویج و آموزش 
احکام نماز برنامه ریزی کنند. در ابتدای این جلسه حجت االسالم 
رنجبر، دبیر ستاد اقامه نماز استان به ارائه گزارشی از فعالیت های 

صورت گرفته پرداخت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 تاسیس هیئت مذهبی 
در پلیس اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان با بیان اینکه هیئت های مذهبی، مظهر 
معنویت نظام و عامل اســتمرار انقالب هستند از 

تاســیس هیئت مذهبــی در مجموعه این 
فرماندهی خبر داد.

ســردار مهــدی معصــوم بیگــی در 
دیدار بــا رییــس و اعضای شــورای 
مذهبــی  هیئت هــای  مرکــزی 
اصفهــان، با بیــان اینکه ریشــه های 

دینی در این شــهر خیلی قوی اســت، 
گفت: مــا معتقدیــم کــه نظــم و انتظام 

بخشــی هیئت ها را بایــد به خود مردم بســپاریم 
 چرا که هیئــت ها کامال مردمی هســتند و توســط آنــان اداره 
می شوند. وی  با بیان اینکه نیروهای مســلح نیز باید هیئت های 
مذهبــی را در خود راه انــدازی کنند تا بتوانند عــزاداری صحیح 
و دقیقی را به نمایــش بگذارند، از تاســیس هیئــت مذهبی در 
فرماندهی انتظامی اســتان خبر داد و گفــت: نیروهای پلیس که 
خود از درون هیئت ها هســتند بایســتی دارای هیئت باشــند و 
 ان شاء ا... این موضوع را با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی دنبال

 می کنیم.

مفاد آراء
7/557 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 2124و2123-96/07/15 هیأت : آقای محمدهاشم آذرنگ فرزند حسین 
شماره شناسنامه 48 و خانم فاطمه آذرنگ فرزند علی شماره شناسنامه 88  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 244.40 مترمربع شماره پالک 903 فرعی مجزا از شماره 
107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از  احمد ناظمی 
2-رأی شماره 2136-96/07/15 هیأت : آقای سید مجتبی خوش خواهش فرزند سید 
مهدی شماره شناسنامه 80 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146.25 مترمربع شماره 
پالک 17 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1809 اصلی واقع 
در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از زهرا طالب زاده وحسینعلی باصری
3-رأی شماره 2118- هیأت : آقای علی امینی یان آرانی فرزند حمیدرضا شماره شناسنامه 
6190053319 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 82.10 مترمربع شماره پالک 3149 
فرعی مجزا از شــماره 988 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین قدیرزاده
4-رأی شماره 2003و2004-96/07/03 هیأت : آقای سید مصطفی شریفیان آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 6190033792 و آقای سید مرتضی شریفیان آرانی فرزند حسن آقا 
443 شماره شناسنامه 6199749324  هرکدام نیم دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 318 مترمربع شماره پالک 1124 فرعی مجزا از پالک 2645 اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
5-رأی شماره 2130-96/07/15 هیأت : آقای رضا شبان قمصری آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 417 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 416.65 مترمربع شماره پالک 
6132 فرعی مجزا از شماره 205و2877 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
6-رأی شــماره 2161و2162-96/07/18 هیأت : آقای علی فامیلــی بیدگلی فرزند 
محمدرضا شماره شناسنامه 75 و خانم سمیه مشــهودی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 1789  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 134.6 مترمربع شماره 
پالک 6133 فرعی مجزا از شــماره 115 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکارآران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
7-رأی شــماره 2131-96/07/15 هیــأت : شــهرداری نوش آباد شــماره شناســه 
14002005826 با نمایندگی ســیدرضا توکلیان نوش آبادی ، ششــدانگ  یکباب قلعه 
معروف به قلعه سی زان به مساحت 11855 مترمربع شماره پالک 85 فرعی مجزا از پالک 
41 اصلی واقع در حســن آبادنوش  آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه 

خانم فاطمه غرائی وآقای جواد عطارها
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/07/25                                               

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/11                                                    
م الف: 5/2/96/526 عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

مفاد آراء
7/558 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 2117و2128و2125و2126-96/07/15 هیأت : آقای محمد تقی مصلحی 
نوش آبادی فرزند قاسم شماره شناسنامه 17 و آقای ابوالفضل مصلحی نوش آبادی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 1250284244 و خانم زهرارمضانی بیدگلی فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 6190095194وخانم کبری حسین زاده بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 7018 )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87 مترمربع شماره پالک 19 
فرعی مجزا از شماره 13 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 698 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مرتضی ذبیحی 
2-رأی شماره 2129-96/07/15 هیأت : خانم مقنی موخر بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 9597  ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 348.86 مترمربع شماره پالک 12 
فرعی مجزا از شماره های 1الی 7 و10 فرعی از 873 اصلی و مشاعات از پالک 873 اصلی 

واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فاطمه علی آبادی
3-رأی شــماره 2117-96/07/15 هیأت : خانم ام البنین امیری آرانی فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 11650 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 197.89 مترمربع شماره پالک 
102 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک مشاعی
4-رأی شــماره 2133و2135و2134-96/07/15 هیأت : آقای احمدرضا دادگر آرانی  
فرزند علی شماره شناسنامه 149 و خانم انسیه احسنی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
200 و خانم معصومه هاشمی فرزند ارباب رحیم شماره شناسنامه 7868 به نسبت3دانگ 
و 1.34دانگ و1.66دانگ مشاع از ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 327.15 مترمربع 
شماره پالک 8983 فرعی مجزا از شماره های 1189و1190 فرعی از پالک 2637 اصلی 

واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی
5-رأی شــماره 2120و2119-96/07/15 هیأت : آقای حســین گل آرایی فرزند علی 
شماره شناسنامه 236 و خانم اکرم خندان پور آرانی فرزند جواد شماره شناسنامه 10417  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 193.85 مترمربع شماره پالک 3150 فرعی 
مجزا از شماره 2850و2867 فرعی وباقیمانده 2638 اصلی از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
6-رأی شماره 2121-96/07/15 هیأت : آقای سیدرجب شریفیان آرانی فرزند سید خلیل 
شماره شناسنامه 9034 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 353 مترمربع شماره پالک 
3151 فرعی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از محمد کدخدا
7-رأی شــماره 2163و2164-96/07/18 هیأت : آقای تقی آیتی فرزند عزیزاله شماره 
شناسنامه 427 و خانم زهرا محمدزاده فرزندحسن شماره شناسنامه 9796  )بالمناصفه( 
، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مســاحت 259 مترمربع شماره پالک 3154 فرعی 
مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از علیخان داداشی
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد

 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/07/25                                                                                           
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/08/11                                                                    

م الف: 5/2/96/516 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک  آران 
وبیدگل

اخطار اجرایی
7/511 شــماره: 157/96 حل 2 بــه موجب رای شــماره 569 تاریــخ 96/5/7 حوزه 
2 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه ملک محمد محرابــی فرزند محمد صادق به نشــانی مجهــول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلــغ 140/000/000 ریال به عنــوان اصل خواســته و پرداخت 
مبلــغ 2/500/000 ریال به عنــوان هزینه دادرســی وپرداخت خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چکها لغایــت زمان پردخت در حــق محکوم له جواد امیر یوســفی 
 فرزند رحمت اله به نشــانی خمینی شــهر خ منتظــری ک امیر یوســفی پالک 49 به 
انضمام پرداخــت نیم عشــر دولت در حــق صندوق دولــت ضمنًا در اجــرای حکم 
تبصره 2 ماده 306 رعایت گــردد. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:5239 شــعبه 2 
 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر) 202 کلمه،

 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/514 شماره: 1078/94 حل 2 به موجب رای شماره 45 تاریخ 96/1/23 حوزه 2 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه بهمن صالحی 
فرزند نصرت اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 31/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 387/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له علی 
اکبر دستگردی فرزند حسین به نشانی خمینی شهر دستگرد قداده خ گلزار ک اکبری به 
انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمناً در اجرای حکم تبصره 2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:5291 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر) 198 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/522 چون خانم رضــوان کاظم فر فرزنــد بمانعلی به وکالت از طــرف خانم مهرناز 
هفت برادران اصفهانی فرزند جواد به شماره شناســنامه 681 صادره اصفهان به موجب 
وکالتنامه شــماره 12686 مورخ 1396/7/11 دفترخانه 227 اصفهان با تسلیم 2 برگ 
استشهادمحلی که هویت وامضا شهود رسمًا گواهی شــده و به تایید دفتر 227 اصفهان 
رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت دو دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 2/62 
واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به شــماره چاپی 016541 کــه در صفحه 35 دفتر 5  
امالک ذیل شــماره 502  به نام مهرناز هفت برادران سابقه داشــته سابقه ثبت و صادر 
و تســلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک فاقد رهن و بازداشــت می باشد و به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 

 مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نســبت به آن یا سند مالکیت
 نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
 به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض

  اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 23061 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان) 240 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/495 شماره ابالغنامه: 9610100353004194 شماره پرونده: 9609980359900174 
شــماره بایگانی شــعبه: 960954  محاکم کیفری دو دادگســتری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 960954 برای خیام وزیری کته شوری به 
اتهام جعل و اســتفاده از اوراق مجعــول تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع 
به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1396/09/04 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اســت. با عنایــت به مجهول المــکان بودن و عدم دسترســی به متهم 
و در اجــرای مقررات مــواد 115 و 180 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی 
 در وقت مقرر  در دادگاه  ) اصفهان خیابان شــریعتی حد فاصل بیمارســتان شــریعتی

 و چهار راه پلیس مجتمع قضایی شهید بهشتی ( حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 22903 شعبه 
104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی )154 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/494 شماره ابالغنامه: 9610106797100869 شماره پرونده: 9609986797100496 
شــماره بایگانی شــعبه: 960496  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای محســن قهرمانی ســعید لو، خواهان آقای حمید جمشــیدیان قلعه سفیدی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آ قای محســن قهرمانی ســعیدلو به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986797100496 
 شــعبه 41 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهــان )مجتمع شــماره یــک( ثبت

 و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/04 ســاعت 17 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المــکان بودن خوانده و 
 درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد
  تا خوانده ظــرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه ) اصفهان خیابان

 سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرســه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57( 
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.  م الف: 22883 شعبه 41 حقوقی 
 شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهان)مجتمــع شــماره یــک( )172 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/489 در خصوص پرونده کالسه 951488 خواهان امیرحسین سرجویی با وکالت سعید 
قاسمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهنام فیروزیان تقدیم نموده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
 قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه ظرف مهلت یک هفته 
جهت رویت نظریه کارشناسی به شــعبه مراجعه تا چنان چه اعتراضی دارید کتبًا اعالم 
نمایید. م الف: 22831 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )105 کلمه، 1 کادر(

رییس سازمان نشر ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس:

زنان، فرهنگ شهادت را نشر دادند

زنان مبارز، 
حماسه ساز و 

دالور ما در دوران 
دفاع مقدس، ثابت 
کردند که می شود 

زن بود، محجبه 
بود و در اتفاقات 

مهم تاریخی 
حضور داشت

راه اندازی شماره تلفن ۴ رقمی در پایانه های مسافربری شهر
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هر کس در هیچ کاری به مردم امید نبندد و کارهایش را به خدا 
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 عاداتی که مانع رسیدن
 به موفقیت است)2(

آوردن موبایل به رختخواب
یکی دیگر از روش های کاربردی برای داشتن خواب 
کافی و باکیفیت این اســت که ابزارها و وســایلی 
که موجب بر هــم خوردن خواب می شــوند را به 

رختخواب نبرید.
 به طور مثال، نمایشگرهای LEDموبایل، تبلت و لپ 
تاپ با نورهای آبی خود موجب آسیب دیدن بینایی 
شــده و همچنین موجب توقیف تولید مالتونین 
)هورمون تنظیــم کننده چرخه خــواب( در مغز 
می شوند.دانشــمندان ثابت کرده اند، کسانی که 
مالتونین پایینی دارند،مســتعد افســرده شدن 

هستند.
نخوردن صبحانه

ذهن و بدن به روش هــای گوناگونی با هم ارتباط 
دارند و برای پرانرژی و فعال بودن فقط استراحت 
کفایت نمی کند و باید مــوارد دیگری را هم لحاظ 
کنید. به گفته یکی از کارشناســان زندگی سالم، 
صبحانه یکی از مهم ترین وعده های غذایی برای 

هر فردی محسوب می شود.
هنگامی که از خواب بیدار می شوید، باید چندین 
ســاعت غذا نخوردن خود را جبــران کنید. واژه 
انگلیســی breakfast نیز به مفهوم »باز کردن 

روزه« است.
اولین وعده غذایی به آغاز روند سوخت و ساز بدن 
و تنظیم قند خون کمک می کند؛ بنابراین با صرف 
صبحانه می توانید در تمام طول روز تمرکز و کارایی 
بیشتر و بهتری داشته باشید. وقتی میزان قند خون 
کاهش می یابــد، تمرکز کــردن روی موضوعات 
گوناگون سخت تر شده و شما احساس خستگی و 

آسیب پذیری بیشتری خواهید داشت.
توجه داشــته باشــید که برای صبحانه، غذاهای 
مناســبی انتخاب کنید. به طور مثــال، غذاهای 
حاوی کربوهیدرات، موجب افزایش قند خون می 
شود و خوراکی هایی که فیبر باالیی دارند همانند 
 میوه ها و دانه های خوراکی موجب ثبات قند خون 

می شوند.
به تعویق انداختن کارها و انجام آنها در 

ساعات پایانی روز
بسیاری از مردم کارهای آسان و سبک را در ابتدای 
روز انجام می دهند و مســئولیت های سنگین تر 
و دشوارتر را برای ســاعات پایانی می گذارند. این 
یک عادت اشتباه و طرز فکر نادرست است و باعث 
می شود که در آخر هم نتوانید هیچ کدام از کارهای 

خود را به درستی انجام دهید.
محققان ثابــت کرده اند، کســانی کــه کارهای 
سخت تر را در ساعات ابتدایی روز انجام می دهند، 
 با موفقیت بیشتری می توانند وظایفشان را به انجام

 برسانند.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امتحان
موارد امتحان در دنیا می تواند ترس، گرسنگی، مرض ، از دست دادن 
جوان، ورشکستگی مالی، اتهام بی مورد، همسایه بد و ... باشد. چون این 
دنیا محل کشت و کار و سپس امتحان است، خوش به حال کسی که 
در حال خوشی و ناخوشی درهمه مراحل زندگی، مردود نشود. زمانی 
انسان ثروت دارد و به فقر امتحان می شود. در ثروت شکر و درفقر صبر 
چاره ساز است. همه مورد آزمایش الهی قرار می گیرند فقط از نظر کمی 
و کیفی فرق می کند. عده ای اهل ادعا و الف زدن هســتند وبه وقت 
آزمایش می بازند و صبر را از دســت می دهند. این اشخاص در غربال 

شدن، جایی برای باال ماندن ندارند؟ 
»ابو هریره« مردود شد

ابوهریره، سال هشتم هجری اســالم آورد و فقط دو سال پیامبر)ص( 
را درک کرد و در 78 سالگی در ســال 59 هجری از دنیا رفت. او از این 
منزلت که پیامبر صلــی ا...علیه و آله را دیده و جزو صحابه به شــمار 
می رفته، برای دنیای خود استفاده کرد  و نتوانست خود را از لغزش های 
مادی و معنوی حفظ کند. ابوهریره برای جلب پول، طماع بودن و شکم 
پر بودن متهم به جعل حدیث شد و همه احادیث را به پیامبر صلی ا... 
علیه وآله نسبت می داد. خلیفه دوم بار اول او را از نقل حدیث ممنوع 
کرد و در مرتبه دوم او را با تازیانه ادب و بار سوم تبعیدش کرد. در سال 
21 هجری وقتی »عالء« اســتاندار بحرین از دنیا رفت؛ عمر، وی را به 
حکومت آنجا منصوب کرد ولی پس از مدتی کوتاه پول زیادی به جیب 
زد و خلیفه دوم او را از این منصب عزل کرد. معاویه عده ای از صحابه و 
تابعین را وادار کر د تا اخبار زشتی علیه  امیرالمومنین)ع( جعل کنند 
که یکی از سردمداران این جعل ابو هریره بود. وقتی اصبغ بن نباته به او 
گفت: برخالف گفته پیامبرصلی ا... علیه وآله دشمن علی علیه السالم 
را دوست می داری و دوستش را دشمن گرفته ای؟ ابوهریره آه سردی 
کشید و گفت: انا هلل و اناالیه راجعون .از آخرین مطالب مردودی او این 
بود که برای گرفتن پول از معاویه همراه او به مسجد کوفه آمد. در میان 
جمعیت چند بار به پیشانیش زد و گفت: مردم عراق، گمان می کنید 
بر پیامبر صلی ا... علیه و آله خدا دروغ می بندم و خود را به آتش جهنم 
می سوزانم ؟ به خدا سوگند، از پیامبر صلی ا...علیه وآله شنیدم که فرمود: 
برای هر پیغمبری حرمی اســت و حرم من در مدینه مابین کوه عیر تا 
کوه ثور قرار دارد، هر که در حرم من امری احداث کند و بدعتی بگذارد 
 لعنت خدا و مالئکه و همه مردم بر او باد . خدا را گواه می گیرم که علی
 علیه الســالم در حرم پیامبر بدعت نهاد. معاویه از این ســخن بسیار 

خوشش آمد و به او جایزه داد و حکومت مدینه را به وی سپارد.

باغ 
کاغذی

نجات  فرزند از تفکر منفی اثر »تامار چنسکی« با ترجمه فرناز              
فرود است که می تواند والدین را در درک بیشتر فرزندانشان 
یاری دهد. هدف این کتاب این اســت کــه والدین چگونه 
درزمینه تفکر منفی متخصص شوند که بتوانند با همان لحن 
بدیهی که به کودکان می گویند هنگام عبور از عرض خیابان 
به هر دو سو نگاه کنند، به او بگویند چگونه از عهده ناکامی ها 

وشکست های زندگی برآیند.
 این مهارت ها مشخص می کنند که با حساب های پرفشاری 
که افکار منفی به و جود می آورند، چه کنند و چگونه منطق 

مدار معیــوب تفکــر را از دور خارج ســازند و نظام فکری 
اســتوارتر و دقیق تری برای تعبیر رویدادها به وجود آورند. 
افزون بر اینها یاد می گیرند که چگونه چارچوب مناســبی 
برای تشــخیص تجربه های مثبت و رضایت بخش زندگی 

روزانه فرزند خود شکل دهند.
با خواندن این کتــاب، والدین با مهندســی دقیق، متوجه 
می شوند که نتیجه گیری های اشتباه فرزند برچه اساسی 
بنا شــده و ابزار الزم را برای مقابله با دیدگاه های اشــتباه 

خواهند داشت.

 نجات فرزند
 از تفکر منفی

آنچه درباره این آثار معروف نمی دانید

دانستنی ها

احساس می کنم راه را غلط رفتم

 احســاس می کنم یه جای زندگی راه رو غلط 
رفتم ولی این قدر جلو رفتم کــه دیگه  انرژی 
برای بازگشت ندارم.خواهش می کنم این یادت 
بمونه، اگه فهمیدی مسیر رو اشتباه رفتی، هیچ 
وقت برای برگشت دیر نیست، حتی اگر برگشتن 
ده سال هم طول بکشه، بازم باید برگردی. نگو 
راه برگشــت طوالنی و تاریکه. نترس از این که 

چیزی به دست نیاری....
»جز از کل«
 استیو تولتز

حرف حساب
آثــار تاریخــی و هنــری بســیاری وجــود دارند که 
شــهرت جهانی دارنــد، امــا اگــر تاریخچــه آنها را 
بخوانید به نکات اســرارآمیز زیادی پی مــی برید. در 
این مطلــب می خواهید شــما را با مــوارد عجیبی که 
 درباره این آثار معروف تا کنون نمی دانســتید، آشــنا 

کند.
آپارتماِن باالترین طبقه برج ایفل

»گوســتاو ایفل« مردی که این بنــای تاریخی معروف 
را طراحی کرده در باالترین طبقــه این برج، آپارتمانی 
برای خود ساخته است. گوســتاو، از این آپارتمان برای 
اســتراحت و پذیرایی از میهمانانش استفاده می کرد. 
یکی از ایــن میهمانان، توماس ادیســون بود که گفت 
وگویی طوالنی با هم داشــتند. این آپارتمان دارای یک 
آشــپزخانه، حمام، اتاق خواب، اتاق نشــیمن و چشم 
اندازی بی نظیر است. امروز از آن به عنوان موزه استفاده 
می شــود که با مجســمه های ایفل و ادیسون تکمیل 

شده است.

زنجیر شکسته در پای مجسمه آزادی
مجسمه آزادی توسط فرانســوی ها به یادبود صدمین 
سالروز انقالب آمریکا به این کشور هدیه داده شده است. 
این مجســمه سمبل آزادی، دموکراســی و لغو بردگی 
است. به همین دلیل در پای این مجسمه زنجیر شکسته 

شده به چشم می خورد.
کپسول زمان در کوه راشمور

»گوتزن بورگلوم« معمار این بنای تاریخی طی ساخت 
آن تصمیم گرفت در دل صخره ها سالن تواریخ را بسازد. 
اتاقی ســری که نســل های آینده می توانند اطالعات 
ارزشــمندی درباره تاریخ آمریــکا در آن پیدا کنند. به 
همین دلیل غاری در پشت سر مجسمه آبراهام لینکلن 
ســاخت. بورگلوم خیلی زود از دنیا رفت و نتوانست آن 
را تکمیل کند. در ســال 1998 درســت 5۰ سال پس 
از مرگش، کپی مدارک مهم و شــرح حال چند رییس 
جمهور داخل این سالن نیمه تمام قرار گرفت که اکنون 

به عنوان کپسول زمان به کار برده می شود.
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