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رییسجمهورفرانسهچهزمانیبهایرانمیآید؟
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره سفر رییس 
جمهور فرانسه به ایران، گفت: سفر ماکرون به ایران هنوز قطعی نشده است، اما پیش بینی ما 

این است این سفر در اوایل سال 2018 انجام شود.

خبر

آیت ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان در آغاز نشست هفتگی 
اعضای شــورای نگهبان، ایام شهادت امام ســجاد )ع( را 
تسلیت گفت و تاکید کرد: دلیل دشمنی بدخواهان ایران 
اسالمی با مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی، ترس آنها 
از قدرت برخاسته از پایبندی به ارزش های انقالب اسالمی 
است؛ البته دشمنان باور نمی کردند مردم مسلمان ایران 
بتوانند پس از پیروزی انقالب اســالمی اینچنین با قدرت 
به مسیر خود ادامه دهند که بی گمان پیروی مردم از امام 
راحل و مقام معظم رهبری مهم ترین عامل حفظ این قدرت 

بوده است.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به ضرورت حراست از حرکت 
صحیح انقالب، رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه 
تشکیل هیئت اندیشه ورز توسط مجلس خبرگان رهبری را 
در این راستا دانست و افزود: همه ما باید تالش کنیم زمینه 
حفظ انگیزه های انقالبی و نیز دینمــداری مردم را فراهم 
کنیم. وی در خاتمه از محققان و مراکز تحقیقاتی دعوت کرد 
در این زمینه به مطالعه و پژوهش بپردازند و افزود: مجلس 
خبرگان رهبری از نظرات اندیشمندان و مراکز تحقیقاتی 
 برای راه انــدازی این هیئت های اندیشــه ورز اســتقبال

 می کند.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با 
سایت عصر ایران در مورد همکاری های نظامی روسیه و 
عربستان گفت : ما نگرانی خاصی نداریم. به این دلیل که 
به لحاظ توانمندی دفاعی در وضعیت خوبی قرار داریم و 
از سوی دیگر ما کشور مستقلی هستیم و هیچگاه متکی 
به قدرت های خارجی نبوده و ســرمایه بزرگ ما مردم 
هستند. با این حال، قابل فهم درک نیست که عربستان 
تمامی هســتی خود را در خدمت خرید تسلیحات قرار 
داده و به یکی از بزرگ ترین خریداران اسلحه در جهان 

و منطقه تبدیل شده است. 
این ســوال باقی اســت که این نظامی گــری و خرید 
تسلیحات مدرنی که حتی نیروی انسانی الزم در سعودی 
برای استفاده از آنها وجود ندارد، به چه کار آنها خواهد 
آمد. برخی از تحلیلگران و سیاستمداران اروپایی نگران 
آنان هستند که عالوه بر به کارگیری این تسلیحات علیه 
مردم مظلوم یمن، نهایتا بخشی از این سالح ها با توجه 
به ساختار خاص عربســتان به دست گروه های تندرو و 

افراطی و حتی داعش بیفتد.
بی شــک ما با هر گونه نظامی گری و تبدیل منطقه به 

انبار مهمات به دالیل مختلف مخالفیم. 

آیت ا... جنتی مطرح کرد:

استقبال مجلس خبرگان از 
راه اندازی هیئت های اندیشه ورز

سخنگوی وزارت خارجه: 

نگران همکاری نظامی روسیه و 
عربستان نیستیم

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی: 

هیچ نیازی به حضور نیروهای 
خارجی در کرکوک نیست

سرلشکر باقری :

تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه 
پذیرفتنی نیست

رییس دانشــگاه عالی دفاع ملی گفت: امروز کرکوک در 
اختیار نیروهای عراق است و هیچ نیازی به حضور نیروهای 

خارجی نیست.
به گزارش تسنیم، سردار احمد وحیدی رییس دانشگاه 
عالی دفاع ملی در حاشیه همایش »آینده پژوهی در مسیر 
بالندگی دفاع و امنیت« در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
کرکوک در اختیار نیروهای عراق اســت و هیچ نیازی به 

حضور نیروهای خارجی نیست.
وی دربــاره نقــش آمریکا در شکســت داعــش افزود: 
آمریکایی ها در منطقه هیچ نقشــی در شکست داعش 
نداشتند بلکه در زمانی که احتمال نابودی داعش می رفت 
به آنها کمک کردند. آنهــا داعش را به وجــود آوردند و 
نمی خواهند داعــش در این منطقه از بین بــرود. دفاع و 
امنیت امروز کشور توسط نظریه پردازان و تولید کنندگان 

تسلیحات داخلی صورت می گیرد. 
سردار وحیدی خاطرنشان کرد: ما باید در حوزه اقتصاد هم 
با رویکرد دفاعی عمل کنیم که در این صورت می توانیم 
مشکالت پیش روی کشــور را حل کنیم. امروز ما هیچ 
وابستگی در حوزه دفاع و امنیت نداریم و تمام فعالیت ها 

توسط محققان و پژوهش گران داخلی انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان : سردار سرلشکر محمد باقری 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح در جریان سفر به سوریه 
در نشست خبری مشــترک با ژنرال علی ایوب، رییس 
ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه، اظهار کرد: این 
پذیرفتنی نیست که رژیم صهیونیستی هر وقت بخواهد 
از طریق هوایی و زمینی به خاک و آسمان سوریه تجاوز 
کند. وی افزود: ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران با 
وجود تحریم هایی که خود با آن روبه رو هستند در جنگ 

با تروریسم در کنار ملت و دولت سوریه ایستاده اند.
باقری تاکید کرد: برادری و همــکاری ملت های ایران و 
سوریه نزدیک به ۴0 سال اســت که ادامه دارد و من در 
سوریه هستم تا اعالم کنم که در مبارزه با تروریسم کنار 
هم هســتیم. باقری تاکید کرد: امیدواریم دیگر شاهد 
خطایی مانند خطای مســعود بارزانــی، رییس حزب 
دموکرات کردســتان عراق، در شمال عراق نباشیم. هم 
اکنون با تصمیم پارلمان و اقدام به موقع نیروهای مسلح 

کنترل اوضاع به دولت عراق بازگشته است.
باقری در پایان تاکید کرد:جمهوری اسالمی ایران در برابر 
خطرهایی که سوریه را تهدید می کند در کنار دولت و 

ملت سوریه بوده است و در آینده هم خواهد بود.

 نبش قبر تخلفات دوران 
احمدی نژاد  

خانه ملت: غالمرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در مورد تخلفات نفتی دولت نهم 
و دهم به خبرگزاری خانه ملت گفته است که پس از اظهارنظرهای 
گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات 
و جوابیه های مختلف مطرح شــده در این باره کمیسیون بودجه 
تصمیم گرفت برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی 

گزارشی را در این باره منتشر کند.
بر اساس این گزارش، شــرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور 
مــورخ 87/12/15 رییس جمهــور در نامه وزیر نفــت با توجه به 
 منع قانونی و نیاز کشــور اقدام بــه واردات فــرآورده های نفتی 

کرده است.
همچنین رییــس جمهور وقت محکوم به جبــران مبلغ۴6/010 
میلیارد ریــال از طریق انتقال این مبلغ از حســاب های درآمدی 
شرکت ملی نفت به حســاب 931 خزانه شده است. در ادامه متن 

کامل این گزارش از سوی خبرگزاری خانه ملت را می خوانید:
توضیح هاشمی درباره تخلفات احمدی نژاد در شهرداری

در مورد تخلفات رییس دولت های نهم و دهم محســن هاشمی 
در واکنش به گفته شــهردار تهران مبنی بر تخلف 32میلیاردی 
احمدی نژاد گفت: فکر می کنــم این مبلــغ 300میلیارد تومان 
 بوده نــه 32میلیارد و چــرا 270میلیــارد آن را کم کــرده اند؛

 اطالع ندارم. 
وی در پاسخ به این ســوال که آیا امکان دارد رییس شورا چنین 
تخلفی را شــش ســال نگه دارد، اظهار کرد: مــن از این موضوع 
اطالعی ندارم و نمی دانم چگونه ایشان شش سال این کار را کردند. 
رییس شــورای شــهر تهران، ری و تجریش اضافه کرد: زمانی که 
چنین تخلفاتی در شهرداری رخ می دهد، دستگاه های نظارتی آنها 
را به دســتگاه های مربوط ارجاع می دهند یا آنکه شورای مربوطه 
از آن شکایت می کند. هاشــمی همچنین در جواب این سوال که 
آیا شورای پنجم به تخلفات زمان مدیریت احمدی نژاد رسیدگی 
می کند یا نه نیز اظهار کرد: اینکه تخلفات را نبش قبر کنیم خودش 

مورد جدیدی است که باید با دوستان درمورد آن صحبت کنیم.

رییس دفتر رییس جمهور اعالم کرد:

 تکذیب شایعه وجود اختالف 
بین اعضای دولت

رییس دفتر رییــس جمهور تصریــح کرد که اکنــون بین آقای 
جهانگیری و همه اعضای دولت صمیمیت وجود دارد.

به گزارش ایسنا؛ محمود واعظی در حاشــیه جلسه هیئت دولت 
در جمــع خبرنگاران در خصــوص مطرح شــدن برخی مباحث 
مبنی بر وجود اختالفاتی در دولت، گفت: هیچ اختالفی بین آقای 
جهانگیری و اعضــای دولت وجود ندارد. مــا در این دولت روابط 
صمیمی و نزدیکی داشتیم. وی ادامه داد: اگر کسی در یک سایتی 
حرفی می زند نباید در جمع مطرح کرد و به نظر من این حرف ها 
لزومی ندارد جدی گرفته شود. واعظی تاکید کرد: اکنون بین آقای 

جهانگیری و همه اعضای دولت صمیمیت وجود دارد.

اعدام بابک زنجانی قریب الوقوع 
است

دادستان کل کشــور به شــایعه اجرای حکم اعدام بابک زنجانی 
واکنش نشان داد.حجت االسالم والمســلمین منتظری در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شایعه اجرای حکم اعدام بابک 
زنجانی و رد اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور گفت: شایعه 
چرا؟ باید منتطر باشــیم ببینیم چه می شود، ان شاءا... زودتر حق 
مردم برگردد. وی در پاسخ به این سوال که قاضی مقیسه در آخرین 
جلسه دادگاه متهمان فساد نفتی گفته بود که حکم اجرای اعدام 
این فرد در دست مسئوالن است، آیا واحد اجرای احکام زمانی را 
برای اجرای حکم تعیین کرده اســت؟ گفت: آنها به دنبال اجرای 

حکم هستند، اما مقدمات اجرای حکم باید فراهم شود.

مطهری به خاطر مصلحت کشور از 
آمر اصلی حمله شیراز می گذرد

آمر اصلي حمله به مطهري در شیراز چندي  بعد از سازماندهي آن 
حمله راهي تهران شده و به گفته مطهري ارتقا یافته است. مطهري 
تاکید دارد که »آمر اصلي متنبه شده است«و می خواهد از او بگذرد 
که دالیل گذشــتش از آمر اصلي حمله سازماندهي شــده به او، 

درنظرگرفتن مصلحت کشور است.  
مصطفي ترک همداني، وکیل مطهري، نیز به »شــرق« مي گوید: 
»بنا بر دفاعیات متهمــان هیچ فردي به عنوان شــهروند عادی 
شناسایي و محاکمه نشده اســت و متهمان پنج نفر نظامي بودند 
و سه نفر دانشگاهي«. روزنامه شــرق در این باره نوشته است: هم 
علي مطهري و هم ترک همداني هر دو از نتیجه نهایي دادگاه راضي 
هســتند. ترک همداني گفته »دادگاه راي الزم را صادر کرده که 
از دید من راي خوبي اســت، اما ادامه آن به شــاکي بستگي دارد. 
اگر شــاکي بخواهد مي تواند در مورد آمر اصلــي به مرجع قضائي 

ذي صالح شکایت کند.«

حضرت آیت ا... خامنه ای، وابســتگی سیاسی را بسیار خطرناک 
و مایه تو ســری خوری ملت ها دانستند و با اشــاره به قطع کامل 
وابستگی ایران به آمریکا خاطرنشان کردند: دشمن با رصد تحوالت 
و فعالیت های جمهوری اسالمی ایران، از تبدیل ایران از »کشوری 
عقب افتاده و وابسته« به کشوری »اثرگذار، متنفذ و برخوردار از 
اقتدار روزافزون سیاسی، دفاعی و علمی«، کامال عصبانی و به شدت 

نگران است.
رهبر انقالب، دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران را از همان روزهای 
اول پیروزی انقالب یادآور شدند و افزودند: آن روزها نه مسئله انرژی 
هسته ای مطرح بود و نه موشک و نفوذ منطقه ای، اما آمریکایی ها 
فهمیده بودند که با پیروزی انقالب، ایران را به عنوان کشــوری 

»زیردست، مطیع و بسیار پرمنفعت« از دست داده اند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، الگو شــدن ایــران در ذهن ملت ها را 
موجب خشم و نا امیدی بیشتر سلطه گران خواندند و افزودند: ملت 
ایران در چهل سال اخیر به جهانیان ثابت کرده است که می توان 
از ابرقدرت ها نترســید، در مقابل آنها ایســتادگی کرد و با وجود 
تحریم ها و فشارها، به رشد و پیشرفت روزافزون نیز دست یافت. 
ایشان، پیشرفت های نظامی و موشکی ایران در عین تحریم کامل 
را موجب حیرت و حتی تحسین برخی دشمنان کینه ورز خواندند 
و افزودند: مقاله چند ســال قبل یک ژنرال صهیونیســت در این 

خصوص، نمونه ای از این واقعیت است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به اینکه »نمی خواهیم وقت 
جلســه خوب و مفید با نخبگان جوان را با پاسخگویی به رییس 
جمهور آمریکا ضایع کنیم«، افزودند: با وجود این، همه باید به یک 
نکته مهم توجه کنیم و آن، ضرورت شناخت دشمن است زیرا هر 
ملتی دشمنانش را نشناسد و او را دوست یا بی طرف بداند، حتما 

مورد تهدید و در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
ایشان افزودند: امیر مؤمنان)ع( در نهج البالغه می فرمایند »خواب 
نمی روم و می فهمم که در اطرافم چه می گذرد«، و ملت و مسئوالن 
ایران نیز نباید دچار خواب گرفتگی و غفلت شوند؛ چرا که در این 

صورت به ما شبیخون می زنند و غارت می شویم.
رهبر انقالب اسالمی، با اشاره به پاسخ های خوب و درست مسئوالن 

کشور به اباطیل ترامپ، رییس جمهور و هیئت حاکمه آمریکا را به 
علت درک نکردن تحوالت ایران و منطقه، دچار »عقب افتادگی 
ذهنی« خواندند و خاطرنشان کردند: آنها می خواهند ایراِن جوان، 
مومن، انقالبی و پیشرفته را به 50 سال قبل برگردانند؛ البته معلوم 
است که این کار، شدنی نیســت، اما آنها به علت عقب ماندگی از 
درک این واقعیت عاجزند و به همین علت دچار اشتباه محاسباتی و 

شکست های پی در پی از ملت ایران شده و می شوند.
رهبر انقالب، رژیم بسیار شرور آمریکا را به تعبیر حقیقتا درست 
امام راحل »شیطان بزرگ« و »شیطان اکبر« خواندند و خاطرنشان 
کردند: نظام آمریکا، کارگزار شبکه خطرناک و خبیث صهیونیسم 
بین الملل، دشــمن ملت های مســتقل و عامل اغلب جنگ ها 
در منطقه و جهان اســت و مانند زالو درصدد مکیــدن دار و ندار 
ملت هاست.ایشان با یادآوری سخنان ترامپ در مبارزات انتخاباتی 
مبنی بر به وجود آمدن داعش به دســت آمریکا افزودند: طبیعی 
است که سردمداران آمریکا اکنون علیه سپاه پاسداران که اهداف 
خطرناک آمریکا و داعش را در منطقه سد کرده است، نعره بکشند 
و سخنرانی کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای، خنثی شدن نقشه های 
آمریکا در منطقه از جمله در ســوریه، لبنان و عراق را علت دیگر 
عصبانیت و خشم مقامات آمریکایی برشمردند و افزودند: جمهوری 
اسالمی نقشه های شــوم آمریکا را برهم زده است.رهبر انقالب 
اسالمی پس از تبیین علل عصبانیت و ناامیدی آمریکایی ها به بیان 
هفت توصیه مهم به مردم، مسئوالن و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی 

درباره قضایای  اخیر  پرداختند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در اولین نکته تاکید کردند: همه یقین و 
مسلم بدانند که آمریکا این بار هم از ملت انقالبی ایران تودهنی و 

شکست خواهد خورد.
توصیه دوم رهبر انقالب، »پرهیــز از غفلت در مقابل مکر و حیله 

آمریکا« بود.
ایشان خاطرنشان کردند: نباید بالهت نشان دادن رییس جمهور 
آمریکا، موجب شود که از مکر و توطئه دشمن غافل شویم و آن را 
حقیر بشماریم، بلکه باید همه با تدبیر و هوشیاری و آمادگی کامل 

در صحنه باشیم.

حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: البته جنــگ نظامی اتفاق 
نمی افتد، اما مسائلی هســت که اهمیتش از جنگ کمتر نیست، 

بنابراین باید پیش بینی کنیم و مراقب باشیم.
رهبر انقالب در توصیه سوم، به دشــمنی آمریکا با عناصر قدرت 
ایران اشاره و تاکید کردند: برعکس دشمن، همه باید این عناصر 

را تقویت کنیم.
ایشــان علم و قدرت دفاعی را از جمله عناصر اصلی قدرت ملت 
ایران خواندند و افزودند: توان موشکی باید به کوری چشم دشمن 

هر روز افزایش یابد.
حضرت آیت ا... خامنه ای اقتصــاد را از دیگر عناصر قدرت ایران 
برشمردند و تاکید کردند: باید به کاهش وابستگی و افزایش قدرت 

درون زای اقتصادی اهتمام جدی کرد.
رهبر انقالب در همیــن زمینه یادآور شــدند: بارها گفته ایم که 
با ســرمایه گذاری خارجی از جمله غربی ها مشکلی نداریم، اما 
نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی باشد که با نعره شخصی مثل 

ترامپ بلرزد.
ایشان افزودند: اقتصاد ایران باید به »ستون توان و ظرفیت داخلی« 
تکیه کند و سیاست های اعالم شده اقتصاد مقاومتی، پیگیری و 

اجرا شود.
»بی اعتنایی به القائات دشمن«، چهارمین توصیه مهم رهبر انقالب 

درباره قضایای اخیر است.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: در برجام دشمن القا می کرد اگر 
توافق حاصل شود دشمنی ها برطرف می شود، توافق کردیم، اما 

دشمنی ها بیشتر هم شد.
ایشان تاکید کردند: امروز هم نباید مطالبی مطرح شود که اگر مثال 
در فالن قضیه توافق نکردیم چنین و چنان می شود، این از القائات 
مورد نظر دشمن اســت و ما باید بی اعتنا به این القائات، مصالح 

خودمان را خودمان بفهمیم و آن را از دشمن نشنویم.
پنجمین توصیه رهبر انقالب اسالمی یعنی افزایش قدرت دفاعی 

بر تجربه دفاع مقدس متکی بود.
ایشان خاطرنشان کردند: در آن ســال ها تهران زیر موشک باران 
صدام و حامیان غربی اش بی دفاع بود، جوانان کشــور برای حل 
این معضل از صفر شروع کردند و به تدریج به چنان توانایی دست 
یافتند که دشمن وقتی توانایی مقابله به مثل ما را دید، متوقف شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: اکنون نیز باید توان دفاعی 
کشورمان را افزایش دهیم تا دشمنان گستاخ و َجری نشوند و به 

حمله و دست از پا خطا کردن، تشویق نگردند.
رهبر انقالب در توصیه بعدی به موضوع رفتار اروپایی ها در مسئله 

اخیر پرداختند.
ایشــان گفتند: اروپایی ها بــا درک اینکه برجام بــه نفع آنها و 
آمریکایی هاســت، با ســخنان رییس جمهور آمریکا درباره پاره 
کردن برجام مخالفت کردند که این موضعگیری خوب است، اما 
کافی نیســت. رهبر انقالب گفتند: تا طرف مقابل، برجام را پاره 
نکند، ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر برجــام را پاره کنند ما آن را 

ریز ریز  می کنیم.
حضرت آیــت ا... خامنه ای تاکید کردنــد: اروپایی ها باید مقابل 
اقدامــات دولت آمریــکا از جمله نقض برجــام همچون تحریم 
هایی کــه انتظار دارند از کنگــره بیرون بیاید بایســتند و از هم 
صدایی با آمریکایی ها در مســائلی نظیر قــدرت دفاعی ایران و 
حضــور ایــران در منطقــه بپرهیزنــد؛ چــرا کــه مــا مطلقا 
 هــم آوازی اروپایی هــا بــا زورگویی هــای آمریــکا را قبول 
نمی کنیم.رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: آنهایی که موشک 
و ســالح اتمی دارند ملت ایران را از داشتن موشــک 2 یا 3 هزار 
کیلومتری نهی می کنند، این موضوع و دیگر مســائل مربوط به 

ایران به شما چه ربطی دارد؟

آخرین توصیه رهبــر انقالب، »جدی گرفتــن اقتصاد مقاومتی 
و اصول آن« از جملــه تولید داخلی، منــع واردات غیرضروری، 

جلوگیری از قاچاق کاال و ایجاد اشتغال بود.
ایشان خاطرنشان کردند: بیش از نیمی از سال، گذشته است و باید 
برای تحقق اهداف و جبران عقب ماندگی های ناشی از حرف های 
انتخاباتی، تالش مضاعف شــود تا اقتصاد ایران از اتکا به نفت، به 

اقتصادی مبتنی بر ارزش افزوده تبدیل شود.
رهبر انقالب اســالمی، در بخش دیگری از سخنانشان، دیدار با 
نخبگان جوان را جلسه ای شــیرین و مطلوب و سرشار از امید به 
آینده و افق های پیش رو خواندند و با تاکیــد بر اینکه نخبگان، 
نعمت های الهی هستند و باید شکر این نعمت را به جا آورد، گفتند: 
من عمیقا و قویا، نخبه باور هستم و مسئوالن نیز باید باور کنند که 
نخبه داریم و این نخبه ها می توانند سرنوشت کشور را تغییر دهند.

ایشان، پیشــرفت علمی را زمینه ساز اقتدار کشــور دانستند و 
خاطرنشان کردند: کشور ما با وجود سابقه درخشان در زمینه علم، 
متاسفانه در دوران سلطه بیگانگان از قافله علم عقب افتاد که باید 

این عقب افتادگی جبران شود.
رهبر انقالب اســالمی، اصلی ترین راه جلوگیری از غرب زدگی 
کشــور را، از بین بردن وابستگی دانســتند و با تاکید بر اینکه از 
عناصر اصلی رهایی از وابستگی، پیشرفت علمی است، خاطرنشان 
کردند: در مسیر پیشرفت علمی و فناوری نباید هیچ مانعی از جانب 

دستگاه های مختلف به وجود آید.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اســتناد به ظرفیت های فوق العاده 
کشور، بستر پیشــرفت علمی و فناوری را مهیا دانستند و با ابراز 
رضایت از اقدامات بنیاد نخبگان و معاونت علمی ریاست جمهوری 
افزودند: البته نباید به این حد از پیشرفت قانع بود، زیرا تا رسیدن به 

نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه ســخنان خود به یک نکته اساسی 
اشــاره کردند و گفتند: در پیشــرفت علمی باید رویه ســازی و 
جریان سازی شود تا ســالئق و روش های مدیریتی در دولت های 
مختلف، در این مســیر تاثیرگذار نباشد و پیشرفت علمی کشور 
متوقف نشود. حضرت آیت ا... خامنه ای چند نکته را نیز درخصوص 

مسائل مرتبط با علم و فناوری بیان کردند.
»افزایش کیفیت ضوابط شرکت های دانش بنیان«، »لزوم افزایش 
بودجه علم و فناوری«، »مدیریت صحیح منابع مالی در این بخش« 
و »ضرورت ارتقای کیفیت مقاالت علمــی«، نکاتی بود که رهبر 

انقالب اسالمی به آنها اشاره کردند.
ایشــان، معاونت علمی ریاســت جمهوری و بنیاد نخبگان را به 
اســتفاده بیش از پیش از ظرفیت های دستگاه ها، توصیه مؤکد 

کردند.
رهبر انقالب اســالمی همچنین گفتند: باید برای صنعت کشور، 
فکری اساسی شود زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری شده است 
و تا وقتی که این آفت وجود دارد، نوآوری مورد توجه قرار نخواهد 
گرفت و تحرک و کار علمی نیز متوقف خواهد شــد و در چنین 
شرایطی، میان دانشگاه و صنعت، ارتباطی برقرار نخواهد بود. ایشان 
به موضوع لزوم اهمیت دادن به فعالیت های فرهنگی در معاونت 
علمی ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان نیز اشاره کردند و افزودند: 
خطرناک تر و تلخ تر از ترور فیزیکی که در سال های گذشته انجام 
شد و تعدادی از دانشمندان ما شهید شدند، اسیر فکری و فرهنگی 
شدن دانشمندان است؛ بنابراین نخبگان باید با تقوا از خود مراقبت 
کنند. رهبر انقالب در بخش پایانی سخنان خود، شرایط امروز و 
جهت گیری کشور را بهترین فرصت برای جوانان به منظور افزایش 
ایمان، تالش علمی در جهت پیشرفت و برطرف کردن اشکاالت 
دانستند و گفتند: مطمئن هستم که شما جوانان، ایرانی به مراتب 

بهتر، پیشرفته تر و منظم تر، پیش رو  خواهید داشت.
در ابتدای این دیــدار دکتر ســتاری، معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان با اشــاره به لزوم تغییر 
در رویکرد اقتصادی، از اقتصاد نفتی به ســمت اقتصاد مبتنی بر 
نیروی انسانی خالق و مومن و خودباور، گفت: طراحی مدل موفق 
آموزشی، تمرکز بر توانمندسازی نخبگان، جذب ایرانیان خارج از 
کشور و ایجاد شبکه نخبگانی از مهم ترین فعالیت ها و رویکردهای 

بنیاد ملی نخبگان بوده است.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و 
استعدادهای برتر علمی، جوانان نخبه میهن را مایه امید به آینده درخشان ایران خواندند و با اشاره به ضرورت 
هوشیاری در مقابل مکر و حیله شیطان بزرگ، خطاب به مردم، مسئوالن و فعاالن سیاسی و مطبوعاتی هفت 

نکته مهم را درباره قضایای اخیر پیرامون برجام مورد تاکید قرار دادند.

دیدگاهوزارت خارجهمنطقه

 سرلشکر باقری 
در حرم حضرت رقیه )س(

 سردار سرلشکر پاســدار باقری در اولین ساعات بامداد روز گذشته
 به حرم حضرت رقیه )س( مشرف شدند.

عکس روز

کافه سیاست

رهبر انقالب در دیدار نخبگان جوان:

برجامراپارهکنندآنرا»ریزریز«میکنیم
 نمی خواهم وقت را صرف پاسخگویی به اباطیل و یاوه گویی رییس جمهور بی چاک و دهن آمریکا کنم
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کافه اقتصاد

پول گندم کاران طی روزهای آتی تسویه می شود
وزیرجهاد کشــاورزی با عذرخواهــی از گنــدم کاران برای تعویــق در پرداخت 
مطالباتشان، اعالم کرد: با پیگیری های دولت و سازمان برنامه و بودجه، سعی داریم 

طی روزهای آتی پول گندم کاران پرداخت و تسویه شود.

برای اولین بار در خاورمیانه؛

گرده با قطر ۲۵۰ میلی متر در 
ذوب آهن اصفهان تولید شد

تولید گرده با قطر ۲۵۰ میلی متر به همت تالشــگران 
ذوب آهن اصفهان، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه 

صورت گرفت.
سرپرست کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهان که محل 
تولید این گرده است، گفت: این مقطع با توجه به نیاز 
بازارهای داخلی و صادراتی و با توان مهندسی تالشگران 
ذوب آهن اصفهان، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه 

طراحی و تولید شده است.
یوسف زاده ظرفیت تولید گرده باقطر ۲۵۰ میلی متری 
را ۴۰۰ هزارتن در ســال بیان کرد و اظهار داشت: این 
مقطع در صنایع مختلف، ازجمله صنایع خودروسازی، 
فوالدی، تولید لوله، شافت های با قطر باال و به طور کلی 

در تولید قطعات نهایی کاربرد دارد.

مدیرکل سیاست گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت کار اعالم کرد:

ابالغ دستورالعمل اجرایی 
اشتغال فراگیر در هفته آینده

مدیرکل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار با 
بیان اینکه در برنامه اشتغال فراگیر ۹۷۰ هزار فرصت 
شغلی تعیین شده که قدری سنگین است، گفت: قرار 
است هفته آینده دستورالعمل الزم در اشتغال فراگیر 

اعالم شود تا در سطح استان ها اجرایی شود.
عالءالدین ازوجی با اشــاره به اینکه یکی از محورهای 
اصلی کار در بند 1۲، اشــتغال فراگیر بوده اســت که 
ازسوی آقای جهانگیری به دستگاه ها و استان ها ابالغ 
شد، اظهار داشــت: انتظار می رود که بخش خروجی 

دستاورد خوبی در زمینه اشتغال داشته باشند. 
قرار است یک هفته آینده دستورالعمل الزم در اشتغال 
فراگیر، اعالم و در سطح استان ها اجرایی شود. با توجه 
به ابالغیه، در چندماه گذشته دستگاه هایی مثل وزارت 
جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و بانک مرکزی فعال 

بوده اند.
وی با بیان اینکه در برنامه اشــتغال فراگیر ۹۷۰ هزار 
فرصت شغلی تعیین شده که قدری سنگین است، افزود: 
در بخش اشــتغال فراگیر مفهوم اصلی این است که از 
رشد اقتصادی و اشتغال زایی باال برخوردار باشند. اگر 
این رویکرد در برنامه اجرا شود، وضعیت بهتری نسبت 

به گذشته خواهیم داشت.

فرماندار فریــدن در غرب اصفهــان گفــت: زاینده رود شــمالی، از 
دهستان های بخش مرکزی فریدن، به عنوان دهستان پایلوت اجرایی 

طرح های توسعه متمرکز روستایی در این خطه انتخاب شده است.
کمال رضایت افزود: انتخاب این دهستان در راستای سیاست های برنامه 
ششم توسعه مبنی بر تعیین روســتاهای هدف، برای اولویت بخشی 

نیازهای آن روستاها صورت گرفته است.
وی افزود: در این طرح، تمام نیروها و امکانات، ابتدا برای حل مشکالت 

روستاهای پایلوت متمرکز خواهد شد. 
فرماندار فریدن خاطرنشــان کرد: در سال های گذشــته یک روستا 
به صورت پایلوت انتخاب می شد اما درسال جاری مقرر شده است که 
یک دهستان در هر شهرستان به عنوان پایلوت انتخاب و معرفی شود که 

این رویه در سال های آینده نیز استمرار می یابد.

زاینده رود شمالی، پایلوت 
طرح توسعه روستایی شد

سکه تمام بهار آزادی
12،690،000 ریال)طرح جدید(

6،570،000 ریالنیم سکه

۳,750,000 ریالربع سکه

2,520,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳2،970 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیده بان 
شــفافیت، از حذف بیش از ۴ میلیون یارانه بگیر غیرنیازمند خبر داد و 
گفت: برخی افراد که بعضا طالفروش بودند از یارانه کارگران ساختمانی 
استفاده می کردند.احمد میدری با اشاره به اینکه پایگاه جامع رفاهی 
با هدف شناسایی اقشــار مختلف جامعه، به منظور حذف یارانه اقشار 
ثروتمند ایجاد شد، اظهار داشت: برای شناسایی دقیق خانوارها نیازمند 
یک بانک جامع اطالعاتی در این زمینه هستیم. وی در رابطه با وضعیت 
کارگران ساختمانی و یارانه ای که ماهانه برای تحت پوشش قرار گرفتن 
تامین اجتماعی دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به اطالعات 
موجود، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمــه تامین اجتماعی کارگران 
ساختمانی پرداخت می شود که با ضرب این تعداد در رقم بیش از یک 

میلیون نفر، عدد قابل توجهی به دست می آید.

4 میلیون یارانه بگیر 
غیرنیازمند حذف شدند

مدیــرکل فــرودگاه هــای اســتان اصفهــان، از برقراری 
پروازهای شــرکت هواپیمایی »ســاها« پس از 11 سال در 
 فرودگاه اصفهــان خبر داد و گفت: در این راســتا پروازهای 
تهران- اصفهان-تهران فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی 

اصفهان افزایش می یابد.

 حســن امجدی با اعالم این خبر اظهار داشــت: پروازهای 
تهران-اصفهان-تهران شرکت هواپیمایی ساها، از روز ۲۵مهر 
ماه به صورت روزانه در ســاعت 1۰:۵۰، ورود و در ســاعت 

11:۵۰ خروج آن آغاز شد.
وی افزود: این پرواز توســط شــرکت هواپیمایی ســاها با 

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ با ظرفیت 1۲۰ نفر انجام خواهد شد.
مدیرکل فــرودگاه های اســتان اصفهان یادآور شــد: این 
شرکت پس از یک وقفه 11ســاله، مجددا اقدام به برقراری 
پرواز در فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان کرده 
 و درصدد برقــراری پروازهای بیشــتری از ایــن فرودگاه 

است.
گفتنی است شرکت هواپیمایی ساها، یک شرکت ایرانی به 
مرکزیت تهران است که توسط نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در سال 1۳۶۹ تاسیس شد. ساها مخفف عبارت 

»سرویس ارتباط هوایی ارتش« اســت که عالوه بر پرسنل 
ارتش، جا به جایی افراد غیرنظامی را نیز بر عهده دارد.

در گذشته پروازهای مسافربری این شرکت به وسیله ۵ فروند 
بوئینگ ۷۰۷ و پروازهای باربری به وسیله ۲ فروند بوئینگ 

۷۴۷ انجام می شد.
پروازهای این شــرکت بیشــتر در مســیر تهران به مشهد 
،  کیش ،  عســلویه ،  شــیراز و اهواز بود که در سال ۲۰1۳ 
 به علت فرســودگی ناوگانــش، از ادامه فعالیــت های آن 

جلوگیری شد.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

برقراری پروازهای شرکت »ساها« پس از ۱۱ سال در فرودگاه اصفهان

روز جهانی اســتاندارد با حضور رییس  سازمان ملی اســتاندارد ایران، مدیران فرزانه افسر طه
اجرایی، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، 
نمایندگان کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و مدیران و اعضای 
اتاق بازرگانی و تجلیل از فعاالن اقتصادی نمونه برگزار شــد و ۴ 
واحد فوالد مبارکــه اصفهان، ذوب آهن، قنــد اصفهان و گروه 
صنعتی انتخاب، به عنوان واحدهای نمونه در سطح ملی برگزیده 

شدند. 
کاهش آلودگی شــهر اصفهان بــا تحقق فرآیند 

هوشمندسازی 
در آیین روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه و برگزیده 
در استان اصفهان، غالمحسین شفیعی مدیرکل اداره استاندارد 
استان اصفهان، ضمن گرامیداشــت حضور رییس سازمان ملی 
استاندارد کشور و هیئت همراه بیان کرد: باتوجه به اینکه سازمان 
بین المللی استاندارد هر سال شعاری را به مناسبت روز جهانی 
استاندارد به تمام کشورها اعالم می کند، برای سال ۲۰1۷ نیز 
شعار »استانداردها شهرها را هوشمند می سازند« را عنوان کرد 
که باید با این نگرش بتوانیم در جهت هوشمندسازی شهرها تالش 
کنیم. وی با اشاره به اینکه امروز آالیندگی در شهر اصفهان بیش 
از پیش محسوس است، افزود: امیدواریم بتوانیم با اجرای فرآیند 
هوشمندسازی، به کاهش آلودگی شهر کمک کنیم. مدیر کل 
استاندارد استان اصفهان، شعار امسال سازمان استاندارد ایران 
را »خاطر جمع باش، من کاالی استاندارد ایرانی می خرم« عنوان 
کرد و گفت: اگر بتوانیم کیفیت کاالها را ارتقا دهیم، می توانیم مانع 
از ورود کاالی قاچاق و نامرغوب به کشور شویم و عالوه بر حمایت 
از واحدهای تولیدی، اعتماد مردم را نسبت به کاالی ایرانی تقویت 
کنیم. شــفیعی باتوجه به تعدد واحدهای صنعتی و تولیدی در 
استان اصفهان، انتخاب ۴ واحد نمونه در سطح ملی از استان را مایه 
خرسندی دانست و  از تمام کسانی که در حفظ ایمنی به لحاظ 
سالمتی کاال و آزمایش های کنترل کیفیت تالش می کنند، تقدیر 

کرد و خواهان همراهی بیشتر مدیران با استانداردسازی کاالها، 
به ویژه در مصالح ساختمانی شد و تصریح کرد: هنوز بسیاری از 

مصالح ساختمانی مورد استفاده استاندارد نیستند.
استاندارد سقف نیست 

در مراسم روز جهانی اســتاندارد، رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، اصفهان را شهر خسته تولید 
اما باز هم موفق نامید و با تقدیر از تالش های بی وقفه و خاموش 
زرگرپور استاندار اصفهان در پیگیری مشکالت تولید و جلسات 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، انتخاب ۴ شرکت 
برتر از اصفهان در سطح کشور را به دلیل نگاه برخی از مسئوالن، 
مایه خطر برای استان توصیف کرد. سید عبدالوهاب سهل آبادی 
با ابراز اینکه خریداران کاالی ایرانی، ما را این گونه تحت فشــار 
قرار می دهند که کاالی شــما به نحوی غیر قابل پیش بینی از 
استاندارد خارج می شــود، بر دقت در رعایت استانداردها تاکید 
کرد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری از ســخنان 
خود به توزیع انواع کاالی ایرانی در بازارهای آمریکا اشــاره کرد 
و موفقیت واحدهای نمونه اصفهان در ســخت ترین شرایط را 
مستلزم حمایت دانست. وی با ابراز گالیه از اینکه تولیدکننده ای 
با سرمایه گذاری چندین میلیاردی به خاطر 1۰۰ میلیون تومان 
بدهی دستگیر شده است، لزوم حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل 
در امر تولید را ضروری خواند و خواستار نگاه دقیق تر و رسیدگی 
به مسائل صنفی و صنعتی استان شد. سهل آبادی با تاکید بر اینکه 
متخلفان و واحدهای غیر استاندارد باید شناسایی و به مردم معرفی 
شوند، خاطر نشان کرد: استاندارد سقف نیست، کف است و باید 
به دنبال ارتقای کیفیت باشیم.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، با 
نام بردن از اصفهان به عنوان شهرکار، تولید و صنعت، حضور وزرا 
و مسئوالن ذی ربط را برای رسیدگی به مسائل و مشکالت این 
عرصه ضروری خواند و گفت: همان گونه که اصفهان در مالیات 
 رتبــه اول را دارد، انتظار می رود مورد حمایت بیشــتری واقع

 شود.

جایگاه ویژه استاندارد برای اصفهان با 107 شهر
 در ادامه، استاندار اصفهان، با ابراز خرسندی از اینکه پنجمین سال 
متوالی است که در روز جهانی استاندارد در بین تولیدکنندگان 
حاضر می شود، با اشاره به هدف و جایگاه استاندارد و تاثیرگذاری 
در تولید، رقابت،  صادرات و تضمین کیفیت، جایگاه استاندارد 
برای استان اصفهان با داشتن 1۰۷ شــهر را ویژه خواند. رسول 
زرگرپور در ادامه، به ارائه گزارشی از ۶ ماهه گذشته و مقایسه آن 
با ۶ ماهه سال جاری پرداخت. زرگرپور بر همراهی بیشتر با بخش 
خصوصی، برای اجرای قانون به صورت موثق و به نفع مردم تاکید 
و اظهارکرد: در سال ۹۵، تورم در استان 8/۴ درصد بود و امسال 
به 8/۶ درصد رسیده که رشد قابل توجهی را نشان نمی دهد. وی، 
صادرات استان در ابتدای ۶ ماهه سال ۹۵ را ۶۲۷ میلیون دالر و 
در ۶ ماهه سال ۹۶، ۷۳۷ میلیون دالر اعالم کرد که از رشد 1۷/۵ 
درصدی حکایت دارد. وی با اشاره به اینکه این رشد هنوز رضایت 
بخش نیست و کالن صادرات باید رشد 1۵۰ درصدی داشته و ۳ 
برابر رقم فعلی باشد، به صادرکنندگان توصیه کرد مبدأ صادرات 
خود را از اصفهان ثبت کنند؛ زیرا این اهمال موجب محرومیت 
استان از برخی درآمدها می شــود و رقم صادرات آن را به طور 
واقعی نشان نمی دهد. دکتر زرگرپور، منابع بانکی در سال ۹۵ را 
۶۶۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۶، ۷۵۰ هزار میلیارد ریال و 
مصارف بانکی را به ترتیب ۵۲۰ و ۶1۰ هزار میلیارد ریال در سال 
های ۹۵ و ۹۶ اعالم کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، به 
تسهیالت پرداخت شده از صندوق های حمایتی به تولیدکنندگان 
اشاره کرد و افزود: در مجموع ۲ هزار و ۷۵۰ واحد، ۳۷ هزار میلیارد 
ریال تسهیالت گرفته اند که این رقم، حاکی از وضعیت نامطلوب 
اقتصادی اســت و در قدم اول باید تالش کنیم تا شرایط، بدتر از 

وضعیت فعلی نشود و به آنهایی که نیاز دارند، بیشتر بپردازیم.
رتبه اول استاندارد ایران در منطقه 

 در این مراسم رییس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد را 
مقوله ای نامید که فقط محدود به کاال و خدمات نمی شود. وی 
افزود: در دو دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی رویکرد استاندارد نیز 
تغییر یافته و خود باعث نوآوری و ابتکار شده است.  فیروزبخت 
با اشاره به نقش سازمان استاندارد و شعار سال، هوشمندسازی 
شهرها را مصداق چابک سازی و شفاف سازی شهر توصیف کرد 
و گفت: بسیاری از سازمان های دولتی، خواهان استانداردسازی 
فرآیندهای کاری خود هســتند. وی در گزارشــی از ســازمان 
استاندارد بیان داشت: بر سند سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد 
مقاومتی در حوزه های ملی و بین المللی تمرکز کرده ایم و اکنون 
در منطقه از رتبه اول استاندارد برخوردار هستیم. فیروزبخت با 
اشاره به دو هزار میلیارد ریال تجارت ساالنه حالل، گفت: سهم 
ایران در این تجارت بسیار ناچیز است و باید برای سهم ایران در 
این راستا و در حوزه گردشگری به ویژه برای اصفهان تالش کنیم. 
در خاتمه، آیین تجلیل از ۲۰ واحد نمونه اســتانی و ۴ واحد در 

سطح ملی اجرا شد. 

خبر

جزئیات آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار؛

دو دستورالعمل به همراه اساسنامه 
یک بانک تصویب شد

شــورای پول و اعتبار دو دســتورالعمل بانکی به همراه اساسنامه 
قرض الحسنه مهرایران را تصویب کرد.

معاون نظارتی بانک مرکــزی، از بازنگری دســتورالعمل ناظر بر 
ضمانت  نامه های بانکی خبر داد و گفت: در جلســه شورای پول و 
اعتبار امروز،  دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی )ریالی( 
که پیش از این به استناد بند ۶ ماده 1۴ قانون پولی و بانکی کشور 
در سال 1۳۹۳ تصویب و ابالغ شده بود و تاکنون مبنای عمل شبکه 

بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.
فرشاد حیدری تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل 
ناظر بر ضمانت نامه های بانکی )ریالی(  در سال های گذشته و وجود 
برخی مشکالت در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی 
و نیز لزوم استفاده صحیح از هریک از انواع ضمانت نامه ها در محل 
صحیح آن، ایجاب می کرد برخی احکام و بخش های دستورالعمل 
مدنظر، با توجه به بازخوردهای دریافت شــده از مراجع مختلف 

اصالح شود.
وی در ادامه بیــان کرد: انتظــار می رود این اصالحیــه عالوه بر 
تســهیل و گشــایش در صدور انواع ضمانت نامه ها برای فعاالن 
 اقتصادی، زمینه سوءاستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن 

برساند.

بازار

 قیمت انواع
دوربین دیجیتال کامپکت
مناسب عکاسی در سفر و میهمانی ها

 5.290.000
ریال COOL�  نيکون مدل

PIX A300

شعار استاندارد در آیین روز جهانی استاندارد:

 خاطرجمع باش، من کاالی استاندارد ایرانی می خرم

کانن مدل 
IXUS 185

 3.400.000
ریال سامسونگ 

ST150F مدل

 4.900.000
ریال

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
واحدهای صنعتی که درصدد نوســازی هستند، بین 1۰تا 

1۵میلیارد تومان تسهیالت دریافت می کنند.
اســرافیل احمدیه در نشست مشــترک واحدهای شهرک 
صنعتی مورچه خورت شهرستان شاهین شهر و میمه در گروه 
صنعتی انتخاب این شــهرک صنعتی اظهار کرد: واحدهای 
صنعتی که در صدد نوسازی هســتند بین 1۰تا 1۵میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت می کنند.
وی افزود: واحدهای صنعتی قدیمی از جمله سنگ بری های 
مستقر در این شهرستان می توانند با تشکیل گروه های بزرگ 
صنعتی، تســهیالتی تا حداکثر 1۵میلیارد تومان به  منظور 
خرید تجهیزات پیشــرفته دریافت کرده و محصوالت خود 
را صادر کنند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: دولت امسال در اجرای طرح رونق 
اقتصادی، تسهیالتی تا سقف ۲ میلیارد تومان به واحدهای 
کوچک و تا ۳ میلیارد تومان به واحدهای در حال ساخت با 

۶۰درصد پیشرفت اعطا می کند.
وی به اعطای ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
در سال گذشته به واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ استان 
اصفهان، اشــاره و ابراز کرد: این مقدار تسهیالت اعطاشده، 
اســتان اصفهان را در ردیف بیشــترین دریافت کننده های 

تسهیالت اشتغال قرار داده است.

احمدیه ادامه داد: هزار و ۶۰ واحد کوچک که اشــتغال زایی 
تا حداکثر ۵۰ نفر دارند سال گذشــته 81۳ میلیارد تومان 
تسهیالت دریافت کردند، 81۴ میلیارد تومان نیز به واحدهای 
متوســط که اشــتغال بین ۵۰ تا 1۰۰ نفر دارند اعطا شد و 
واحدهای بزرگ هم که اشتغال بیش از 1۰۰ نفر دارند، بالغ 

بر۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند.
وی در پایان اذعان داشــت: نظام بانکی با تصویب شــورای 
پول و اعتبار و بــا هدف حمایت از واحدهــای صنعتی نرخ 
ســود تســهیالت را از ۲۴ درصد به 18 درصد کاهش داده 
اســت، با وجود این در صورت کاهش بیشتر نرخ تسهیالت، 
 بخش صنعت توانایی بیشتری برای تولید و اشتغال خواهد

 یافت.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
مســائل و مشــکالت واحدهای صنعتی، از ادارات امور 
مالیاتی خواسته ایم تا حداکثر ۹۰ درصد جرایم مالیاتی 

بخش صنعت را ببخشند.
مراد امیری اظهار کرد: ادارات امور مالیاتی استان اصفهان 
در صورت درخواســت مؤدیان مالیاتی، مالیات بر ارزش  

افزوده را تا حداکثر ۶ ماه قسط بندی می کنند.
وی افــزود: با توجه به مســائل و مشــکالت واحدهای 
صنعتی، از ادارات امور مالیاتی خواســته ایم تا حداکثر 

۹۰درصد جرایم مالیاتی بخش صنعت را ببخشند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
به ادارات امور مالیاتی توصیه کرده ایــم در صورتی  که 
بر ســر نرخ مالیات با مدیران واحدهای صنعتی به عدد 
واحدی نرسیده اند، بر اســاس توافق و رضایت از بخش 
تولید مالیات دریافت کنند؛ همچنین در صورتی  که فعال 
اقتصادی به مبلغ مالیات محاسبه شده خود اعتراض دارد، 

می تواند به هیئت های بدوی مراجعه کند.
وی با رد این موضوع که نرخ مالیات در ســال های رکود 
اقتصادی بیشتر نشده است، تصریح کرد: اگر فرار مالیاتی 
فعال اقتصادی ثابت شــود، اداره های مالیاتی بر اساس 
تنظیم متمم جدیــد از فعال اقتصــادی مالیات دوباره 

دریافت می کنند.

امیری این نوید را به مدیران بخش تولید داد که به  زودی 
ابالغیه قانون نحوه هزینه بخشی از مالیات بر ارزش  افزوده 
در شهرک های صنعتی به اداره های امور مالیاتی استان 

اصفهان ارسال خواهد شد.
وی از شرکت های تولیدی خواست در صورتی  که طلب 
مالیاتی دارند، در اســرع وقت به اداره کل امور مالیاتی 

استان اصفهان مراجعه کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با بیان اینکه کشور 
به سمت شفافیت مالیاتی حرکت می کند، ابراز داشت: 
مالیات ازطریق بخشــی از تراکنش هــای بانکی فعاالن 
مالیاتی محاسبه می شود تا برای کارشناس امور مالیاتی 

ناشناخته باشد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

بخشش 9۰ درصدی جرایم مالیاتی بخش صنعت

با مسئوالن

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

پرداخت تسهیالت ۱۵میلیارد تومانی برای نوسازی واحدهای صنعتی
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ابالغ رای
7/540 کالسه:960288 شماره دادنامه:9609976795700772-96/5/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27  شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مسعود ساداتیان به نشانی اصفهان سه 
راه سیمین کوچه شهید یار محمدیان بن بست آزادی پالک 304، خواندگان: 1- علیرضا پناهی 
2- نصرت طاهری قلعه تکی هر دو نشــانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه بخشی از وجه 
سفته شماره 503989 به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای سید مسعود ساداتیان به طرفیت  1- علیرضا پناهی 2- نصرت 
طاهری قلعه تکی به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه 
داری کل 503989 ســری الف/ 1  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 
قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنًا  به پرداخت مبلغ 200/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/585/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/3 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.م الف:20602 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)317 کلمه،3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

7/575  خواهان: علی پور شــفیع انارکی فرزند ناصر، خوانده: محمود ســنچولی، خواســته: 
محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی، کالسه پرونده: 323/96/552 / ش 1 ، وقت رسیدگی: 96/9/22 ساعت 3/30 
بعد از ظهر ، محل حضور: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع در خ دولت مجتمع شوراهای 
حل اختالف  نطنز، خواهان: علی پور شــفیع انارکی فرزند ناصر دادخواستی به طرفیت آقای 
محمود سنچولی فرزند میرعلی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به کالسه 323/96/552 ثبت 
شعبه اول شورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد و از طرفی 
وقت رسیدگی به تاریخ 96/9/22 ساعت 3/30 بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب به وسیله 
یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر 
و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. م الف:359 شعبه اول مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نطنز )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/574  شماره: 130/96/ش 1 مرجع رســیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز، 
خواهان: آقای ســید مرتضی میرمحمد فرزند ســید تقی، خوانده: آقای عباس فرهمندمنش 
فرزند اصغر، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی 
محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی میرمحمد فرزند 
سید تقی به طرفیت آقای عباس فرهمندمنش فرزند اصغر به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و چهار 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 718920 عهده حساب جاری بانک انصار به انضمام 
مطالبه خسارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه 
دادرســی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و با توجه به اینکه 
دفاعیات موثری از ســوی خواندگان که برائت ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده و 
با امعان نظر در اینکه وجود ســند تجاری در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد، 
بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد و چهار میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/3/7 لغایت 
اجرای حکم و پرداخت 2/070/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم 
 می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می باشد. 

م الف:358 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز)295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/579  شماره دادنامه: 9609973630500941 شــماره پرونده: 9409983732200753 
شماره بایگانی شعبه: 951411 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر تیران )جزایی سابق(، 1- آقای 
میثم کیوان فرزند محمود متهم، به نشانی اصفهان- نجف آباد خ امام پمپ بنزین میثم تمار، 
2- آقای محمد شیرازی فرزند قاسم شاکی با وکالت آقای ابوالفضل رمضانی فرزند غالمرضا 
به نشــانی اصفهان – تیران وکرون- خ امام- جنب بنیاد مسکن- ط فوقانی شیرینی سرای 
آزادگان، اتهام: خیانت درامانت، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای میثم 
کیوان فرزند محمود متولد 1361، دائر بر خیانت در امانت نسبت داربست فلزی امامزاده تیران، 
موضوع و شکایت آقای محمد شیرازی فرزند قاسم شاکی، با وکالت آقای ابوالفضل رمضانی 
فرزند غالمرضا، با توجه به گواهی گواهان، تصویر اظهارنامه و مدارک مربوط به تحویل آنها 
به متهم، دادگاه بزه انتسابی را محرز و مسلم تشــخیص و به استناد ماده 674 از کتاب )پنجم 
تعزیرات مصوب سال 1375( به یک ســال حبس محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:282 شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهرستان تیران و کرون )جزایی سابق( )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/578  شماره ابالغنامه: 9610103630103873 شماره پرونده: 9609983630100351 
شــماره بایگانی شــعبه: 960379 آ  گهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به 
آقای محســن انتشــاری فرزند ابراهیم، خواهان بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
تیران و کرون دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محســن انتشــاری فرزنــد ابراهیم به 
خواســته مطالبه وجه چک مطــرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609983630100351 شــعبه دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان تیــران ثبت و وقت 
رســیدگی مورخ 1396/09/07 ســاعت 9 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گــردد تا خوانده ظرف 
 یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف:280 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران و کرون )155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/580 مرجع رسیدگی: شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 649/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 صبح روز چهارشنبه 
مورخه 1396/10/6، مشــخصات خواهان: مهدی محمد شــریفی رنانی به نشانی اصفهان 
رهنان خ شــهیدان غربی کوچــه 90 کوچه مدرس، مشــخصات خوانده: کمال ســلطانی 
به نشــانی مجهول المکان،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهــان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گــردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 5305 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/581 مرجع رسیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 

شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 223/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 4/40 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 1396/9/13، 
مشخصات خواهان: محمد عاملی  فرزند محمد حســن به نشانی خمینی شهر بلوار منتظری 
جوی گاردر ک شاهین پالک 179، مشخصات خوانده: محمد حسین شاهین پور فرزند امیربک 
به نشانی مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5307 شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/582 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 540/96 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 8/30  صبح روز شنبه مورخه 1396/9/18، 
مشخصات خواهان: محمد عاملی فرزند محمد حسن به نشانی خمینی شهر خ منتظری جوی 
گاردر کوچه شاهین پ 179،  مشخصات خوانده: وحید مسرور فرد فرزند کریم به نشانی مجهول 
المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5308 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/583 مرجع رسیدگی: شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر 
بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه پرونده 
219/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/45 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخه 1396/9/1، 
مشخصات خواهان: محمد عاملی فرزند محمد حسن به نشــانی خمینی شهر بلوار منتظری 
جوی گاردر کوچه شاهین پالک 179، مشخصات خوانده: محسن داوری فرزند حسینقلی به 
نشانی مجهول المکان،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5309 شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/584 مرجع رسیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 662/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ســاعت 5/25 بعداز ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1396/9/8، مشــخصات خواهان: محمد عاملی فرزند محمد حسن به نشانی خمینی 
شــهر خ منتظری جوی گاردر ک شــاهین پ 179، مشــخصات خوانده: مهدی دل آزرده 
اصل فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان،  خواســته و بهای آن:  مطالبه 60/000/000 
ریال، دالیل خواهان: ســه فقره چــک، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهــول المکان 
 اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5310 شعبه 2 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )179 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/585 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی 
شهر  بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 89/96 حل 4 ، وقت رسیدگی: ســاعت 11/45 صبح روز شنبه مورخه 1396/10/2، 
مشخصات خواهان:  علی اصغر حاج حیدری با وکالت سجاد آقامحمدی به نشانی خمینی شهر 
میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه سوم واحد 6، مشخصات 
خوانده مجهول المکان: محمد باقر الفتی،  خواسته و بهای آن:  صدور حکم محکومیت خوانده 
25/000/000 ریال هزینه رسیدگی، دادرسی، تأخیر تادیه، حق الوکاله، تامین خواسته، دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک- گواهی عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
 المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک 
 نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5311 شعبه 
 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )196 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدید نظر خواهی

7/528  شماره نامه : 9610110351400797 شماره پرونده: 9409980351401171 شماره 
بایگانی شعبه: 941299 بدینوسیله یک برگ دادخواست تجدید نظر خواهی به نام سجاد مهدی 
به پیوست ارسال می گردد، دستور فرمایید آگهی ارسالی را برای یک / دو/ سه نوبت در روزنامه 
های کثیراالنتشار/ محلی استان نشر و چنانچه تجدید نظر خوانده الیحه دفاعیه ای دارد ظرف 
مهلت ده روز به شــعبه تحویل دهد در غیر این صورت به تجدید نظر ارسال خواهد شد و یک 
نسخه از آگهی منتشره را جهت انضمام به پرونده به این شعبه ارسال نمایید. م الف:21636 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )97 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/619 بدینوسیله به آقاي محمدعلي باغســتاني فرزند اکبر و اشکان قاسمي فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گرددکه خواهان آقاي بهنام قریشي بوکالت آقاي سیدعلي میربد به نشاني 
شهرضا خ شهیدبهشــتي طبقه فوقاني داروخانه کیوان دادخواستي به خواسته انتقال اتومبیل 
زانتیا سیستم سیتروئن به شــماره انتظامي 377 ج 19 ایران 54  به انضمام خسارات دادرسي 
وحق الوکاله وکیل به این شورا تسلیم که  بکالسه 96 / 798 ش 1 ح ثبت و وقت رسیدگي براي 
روز سه شنبه مورخ 7 / 9 / 96  ســاعت 30 / 10 صبح تعیین گردیده اینک حسب درخواست 
 خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شودتا ازتاریخ انتشــارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره 
یک شهرضا واخذ نســخه ثاني دادخواســت و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي 
داریدبیــان نماییدوبراي جلســه رســیدگي فوق نیزدرشــوراي حل اختالف شــماره یک 
شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن 
ده روزخواهد بود. م الف: 636  رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره یک شهرضا  

)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/622 شماره نامه: 9610113634001881 شــماره پرونده: 96099836352160 شماره 
بایگانی شــعبه: 960795 نظر به اینکه متهم آقای محمد امیری فرزند حفیظ اله که مجهول 
المکان اعالم شده است. حسب شکایت  آقای حمیدرضا کریمی و به موجب کیفرخواست صادره 
از سوی دادستان محترم دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به ایراد 
ضرب و جرح عمدی که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 1396/09/1 ساعت 11/30 تعیین 
شده است لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت 
مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صورت 
کتبی قبل از حلول وقت رســیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی 
وکیل به صورت کتبی دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق 
ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 5333 شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهر خمینی شهر) 103 جزایی سابق( )180 کلمه، 2 کادر(

نمایشگاه عکس »نخستین نگاه ها« در نگارخانه صفوی
نمایشگاه عکس»نخستین نگاه ها« امروز ساعت ۱۷افتتاح می شود و عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشگاه می توانند تا ۳ آبان صبح ها ساعت ۱۰ تا ۱۳و بعد از ظهرها ساعت ۱۷تا۲۳ به 

نگارخانه صفوی، مراجعه کنند.

بهار ارجمند درکنار پدرش
 خاطره بازی بهار ارجمنــد با یک عکس قدیمــی در کنار پدرش 

زنده یاد انوشیروان ارجمند و برادرش برزو. 
تا پیش از این فکر می کردم بهار بزرگ تر از برزو است.

اینستاگردی

 تازه های فیلم

هادی »دل« را می سازد؛

عاشقانه ای دیگر از عوامل »عاشقانه«
بعد از اما و  اگرهایی که بر ســر ساخت فصل دوم »عاشقانه« پیش 
آمد، منوچهر هادی اعالم کرد که این سریال فصل دومی ندارد و  قرار 
است با عوامل عاشقانه مجموعه »دل« را بسازد. هادی گفته است 

که »دل« عاشقانه ای دیگر با عوامل خوب »عاشقانه« خواهد بود.

تازه های نشر

 دانشنامه معاصر قرآن کریم 
در قم و لندن منتشر شد

به نقل از روابط عمومی دانشگاه اصفهان،محمد سلطانی 
رنانی، عضو هیئــت علمی گروه علوم قــرآن و حدیث 
دانشگاه اصفهان با تدوین ۲9 مدخل، از پدیدآورندگان 
دانشــنامه معاصر قرآن کریم اســت که به سرپرستی 
علمی و سرویراستاری سید ســلمان صفوی به  واسطه 
 آکادمی مطالعات ایرانی لندن در قــم و لندن همزمان
 انتشــار یافت.این دانشــنامه دارای ۷۱9 مدخل، یک 

میلیون کلمه و هزار و ۲۲۰ صفحه قطع رحلی است.

با مسئوالن

 مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان:

در اسالم مرزی بین اقتصاد و 
فرهنگ نیست

مســئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشــگاه آزاد 
اسالمی خوراســگان گفت: مقام معظم رهبری در دل هر 
 موضوعی به ابعاد فرهنگی آن بیشــتر توجــه می کنند. 
حجت االســالم والمســلمین حیدری در همایش ابعاد 
فرهنگی اقتصــاد مقاومتی با بیان ایــن مطلب گفت: در 
اســالم مرزی بین اقتصاد و فرهنگ نیست؛ چرا که همه 
چیز اســالم در قالب بســته و الگوی هدایتی است و همه 
موضوعات در قالب یک بســته، انســان امروز را هدایت 
می کند و هیچ شیوه درســتی جز شیوه اهل بیت راستین 
جامعه امروز را به رستگاری نمی رساند. وی در ادامه عنوان 
کرد: تولید از مهم ترین ویژگی های یک اقتصاد اســت و 
در اقتصاد مقاومتی هر کس هر هنری دارد باید به منصه 
ظهور بگذارد. حجت االسالم حیدری در ادامه با اشاره به 
عدم فرهنگسازی درســت در جامعه برای موضوع اقتصاد 
مقاومتی گفت: در اسالم تاکید بسیاری بر مصرف درست 
شده است و بر این اساس تاکیدهای فراوانی از بزرگان دین 
داشته ایم که خداوند انســان های اهل اسراف را دوست 
ندارد و انسان های اهل تبذیر را برادران شیطان معرفی کرده 
است. وی در تفاوت اسراف و تبذیر گفت: اسراف به معنای 
زیاده روی در استفاده و تبذیر به معنای ریخت و پاش است 
و متاسفانه در این دو موضوع کشور ما چندان جایگاه خوبی 
ندارد؛عالوه بر این دو موضوع، موضوع ربا از دیگر مباحث 
تاسف باری است که اسالم به شدت با آن مخالف است و ربا 
 را اقتصاد بدون تولید و زحمت می داند که آن را قویا حرام 

دانسته است.

نشست

به میزبانی موزه حمام علیقلی آقاصورت می گیرد؛

  برگزاری نشست تخصصی 
»باغ ایرانی« 

به نقــل از روابط عمومی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان، نشست ششم از سلســله نشســت های »باغ ایرانی« با 
محوریت »باغ ایرانی از منظر معماری ایران« با سخنرانی محمدرضا 

حائری مازندرانی در موزه حمام علیقلی آقا برگزار می شود.
این سلسله نشســت ها با محوریت بررسی سبک معماری باغ های 
ایرانی و سبک و ســیاق الهام گرفتن آنها از معماری سنتی و بومی 
ایرانی از سوی موزه حمام علیقلی آقا برگزار می شود.عالقه مندان 
برای حضور در این نشست می توانند امروز ساعت ۱6 به موزه حمام 
علیقلی آقا واقع در خیابان مسجد ســید، خیابان آیت ا... بیدآبادی 

مراجعه کنند.

اینســتاگرام، برنامه ای اســت که  
طرفداران بســیاری در تمام نقاط 
دنیا از جمله ایران پیدا کرده اســت و جذابیت ابتدایی آن 
برای کاربران، افکت ها و فیلترهای جذاب تصاویر بود. در 
حال حاضر بیشتر کاربران ترجیح می دهند برای اشتراک 
تصاویر و گاهی اوقات ویدئوهای کوتاه خودشــان به جای 
شبکه های اجتماعی دیگری مانند فیس بوک از اینستاگرام 
اســتفاده کنند؛ چرا که در این صورت مخاطبان بیشتری 
از تصاویرشــان دیدن می کنند و همچنیــن افکت های 
جذاب آن، کار را برای کاربران آســان کرده است و هر روز 
پیامدهای فرهنگی و اجتماعــی آن افزایش می یابد. در 
این بین بازیگران و هنرمندان عرصه هنر نیز خود را از این 
قاعده مستثنی نمی دانند و با گذاشتن پست های مختلف، 
هواداران خود را در جریان جزئــی ترین و محرمانه ترین 

بخش های زندگی روزمره خود قرار می دهند.
چندی پیش ساناز ســماواتی بازیگری که مدتی است  در 
ســینما و تلویزیون کم کار شده اســت، در مصاحبه ای 

اظهار کرد: میزان فالوور در اینســتاگرام 
برای انتخاب نقش 

تعیین کننده است!
ادعای این بازیگر جای تامل دارد. می دانیم  که سال هاست 
در سینما روابط، یکی از مؤلفه های کاری هنرمندان است. 
این روابط هم شــکل خوب دارند و هم شــکل نه چندان 
خوب. شــکل خوبش وقتی اســت که کارگردانی در یک 
کار با بازیگرانی که کاربلدند همکار می شــود و در پروژه 
های بعدی اش نیز به دلیل سبک و ســیاق کاری خاص 
خود و تجربه خوب همکاری با یک بازیگــر، او را انتخاب 
می کند؛ مثل حضور پرویز پرســتویی در کارهای ابراهیم 
 حاتمی کیا که نوعی باند بازی محسوب می شود و کامال هم

 مشهود است.
شکل بدش مقابل این کار است؛ یعنی یک تیم از بازیگران 
و فیلم ســازانی بسته شــده که دائما در کارهای مختلف 
سینمایی و تلویزیونی در کنار هم حضور دارند و این نتیجه 
بیشتر ناشــی از یک شــکل رابطه خاص است تا شایسته 
ساالری! مثال یک بازیگر یا فیلم ســاز سفارش یک نفر را 
می کند یا یک کارگردان فرزندان و آشنایانش را در فیلمش 
بازی می دهد؛ البته باید حساب بچه های فیلم سازانی که 
پا به عرصه گذاشته اند و توانایی و سواد الزم برای کار کردن 
دارند را از دیگران جدا کنیم، نمونه اش ساعد سهیلی 
که اگر پدرش هم از اهالی سینما نبود، حتما 

جایش را در سینما باز می کرد.
حاال به لطف فضاهای مجازی و وســایل 
ارتباط جمعی ماجرا از سفارش فراتر 

رفته و تعداد فالوورها تاثیر مستقیمی بر انتخاب بازیگران 
گذاشته است. اگر این حرف ها را احتمال در نظر بگیریم، 
باز هم این گونه انتخاب شایسته نیست. هستند بازیگرانی 
که به دالیل شخصی در فضاهای مجازی فعالیت ندارند و یا 
کمتر اهل جنجال و سر و صدا هستند، اما توانایی و هنرشان 
را زیر سوال نمی برد. در تمام جوامع دنیا حرف از تقسیم 
درست سرمایه است و اینکه سرمایه ای جایی راکد نماند 
و در یک کالم مدیران جامعه به عدالت رفتار کنند، خواه 
این سرمایه مادی باشد و خواه انسانی و در مورد دوم رعایت 

عدالت مهم تر است.
چندی پیش لیال اوتادی در برنامه »هفت« میهمان بهروز 
افخمی بود و از این باندبازی ها گله کرد و از حق هنرمندانی 
گفت که در هیچ دار و دســته ای جایی ندارند و مستقل 

فعالیت می کنند.
مریم کاویانی، بازیگر سینما و تلویزیون هم درباره انتخاب 
بازیگران بر اساس تعداد طرفداران صفحات مجازی گفت: 
این روزها خبرهای زیادی در مورد انتخاب بازیگر بر اساس 
مالک هایی همچون فالوور و مخاطب مجازی می شــنوم 
و همواره یکی از منتقدین جدی این قضیه هســتم. شاید 
بازیگری آنچنان در فضای مجازی فعالیت نداشته باشد و 
ترجیح دهد از هیاهوی این صفحات دور باشد، اما توانایی 

باالیی برای بازی  داشته باشد...
ســینمای ایران امروز به یک فیلم ســاز عــادل احتیاج 
 دارد تا با انتخاب شایســته ها پیشــرفت کــرده و ارتقا

 یابیم.

نگاهی به تبعات منفی یک پدیده ضدفرهنگی؛

وقتی تعداد فالوور، مالک 

انتخاب بازیگر می شود

زاینده رود

کانون ادبی مهر با همکاری موسسه فرهنگی ادبی خانه خورشید 
جلسه تحلیل و شــعر خوانی را در این موسسه برگزار می کند. 
موضوع این نشست تحلیل مجموعه اشــعار شهرام شیدایی، 
شاعر و مترجم ایرانی است که آثاری چون »آتشی برای آتشی 
دیگر«، »پناهنده ها را بیرون می کنند«، »خندیدن در خانه ای 
که می ســوخت« و... را پدید آورده است.رسول سیمیا در این 

نشست، تحلیل اشعار شهرام شیدایی را بر عهده خواهد داشت 
و شاعرانی چون علی اصغر ابراهیمی، ابراهیم اسماعیلی اراضی، 
مریم اهتمام، بهنام تاجمیر ریاحی، پریا تفنگساز، فروغ زمانی، 
حامد مفتخر حســینی، محمد معماریان و ... در این جلسه به 
شعرخوانی می پردازند.عالقه مندان برای شرکت در این نشست 
می توانند امروز رأس ساعت ۱6:۳۰ به موسسه فرهنگی ادبی 

خانه خورشید واقع در چهار راه    آبشار، ابتدای آبشار اول، پالک 
۱۰۰ مراجعه کنند.

به میزبانی هنرسرای خورشید انجام می شود؛

برگزاری جلسه  تحلیل مجموعه اشعار »شهرام شیدایی«
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ویژه 

کوالکوم از اولین گوشــی تلفن همراه دنیا که با استاندارد مخابراتی نسل پنجم 
سازگاری دارد، رونمایی کرد.اگر چه این گوشــی برای فروش عرضه نشده، اما 
توانمندی های استاندارد یادشده را نشــان می دهد.انتظار می رود استفاده از 
خدمات نسل پنجم تلفن همراه تا سال ۲۰۱۹ ممکن شود. این گوشی ابعادی به 
اندازه یک ســبد کوچک نان دارد و در آن از یک مودم نسل پنجم به نام X۵۰ و 
همین طور یک آنتن ویژه برای تبادل امواج مخابراتی نسل پنجم استفاده شده که 
از قابلیت ارسال و دریافت فرکانس های بسیار بلند ۵G برخوردار است.به کارگیری 
آنتن های کوچک و باریک در گوشــی های نســل پنجم، از مخاطرات خاصی 
برخوردار است. طول موج باالی این گوشی ها موجب می شود دریافت سیگنال 
توسط آنها در ساختمان ها  و محیط های دربسته با مشکالتی مواجه شود؛ لذا 
باید در طراحی آنتن گوشی های یادشده ظرافت های خاصی لحاظ شود.کوالکوم 
 Snapdragon به تازگی از پردازنده جدید خود برای گوشی های هوشمند به نام
۶۳۶ رونمایی کرده که با استفاده از آن دقت نمایشگرهای گوشی های هوشمند به 

میزان چشمگیری افزایش می یابد.

 رونمایی از اولین گوشی نسل 
پنجم دنیا

دوربین حرفه ای قابل اتصال به گوشی های 
اندرویدی

یک شــرکت تجاری دوربیــن دیجیتالــی طراحی کرده که بــه راحتی به 
گوشی های اندرویدی، متصل و از آنها جدا می شود و برای تهیه عکس های 

حرفه ای قابل استفاده است.
شرکت DxO پیش از این دوربین مشــابهی عرضه کرده بود که با آیفون و 

آی پد سازگاری داشت و از طریق پورت برق به آنها وصل می شد.
دوربین اندرویدی این شــرکت از طریق کابل USB Type-C به گوشی ها 

متصل شده و با اکثر گوشی ها و تبلت های اندرویدی سازگاری دارد.
هنوز زمان عرضه عمومی این دوربین مشخص نیست و قیمت آن نیز کماکان 

اعالم نشده است. 
 DxO .البته قیمت مدل ســازگار با آیفون دوربین یادشــده ۴۹۹ دالر بود
می گوید اطالعات بیشتر در مورد این دوربین و کارکردهایش تا دوم نوامبر 

اعالم می شود.
دوربین یادشــده مجهز به حســگر یک اینچی در خود خواهد بود و تصاویر 
گرفته شده با استفاده از آن از کیفیت بیشتری نسبت به دوربین های عادی 

گوشی های هوشمند برخوردار خواهد بود.

شرکت اچ تی سی با برگزاری مراسمی در تاریخ دوم نوامبر، از دو مدل گوشی 
تازه خود که مبتنی بر طراحی گوشی U۱۱ هستند، رونمایی خواهد کرد.

یکی از این دوگوشــی که U۱۱ Life نام دارد، دارای نمایشــگر ۵.۲ اینچی، 
پردازنده Snapdragon ۶۳۰ و دوربین قدرتمند ۱۶ مگاپیکسلی در پشت 
و جلو خواهد بود. گوشی یادشده در دو مدل متفاوت با »۳ گیگابایت رم و ۳۲ 
گیگابایت حافظه داخلی« و »۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی« 
 U۱۱ ،عرضه می شود. گوشی دیگری که توسط این شرکت عرضه می شود
Plus نام دارد که نسخه بهتری در مقایسه با نسخه اصلی U۱۱ است و دارای 
نمایشگر ۶ اینچی با دقت ۲۸۸۰ در ۱۴۴۰ پیکسل بوده و از نسبت بصری ۱۸ 
به ۹ برخوردار اســت. از جمله دیگر امکانات این گوشی می توان به پردازنده 
Snapdragon ۸۳۵، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در پشت، ضدآب و گرد وخاک 
بودن و... اشاره کرد. این گوشــی در دو مدل »۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت 
حافظه« و »۶ گیگابایت رم و ۱۲۸گیگابایت حافظه« عرضه می شود. قیمت 

این گوشی ها هنوز اعالم نشده است.

علم پژوهی

ترمیم زخم با پوست شترمرغ!
محققان ایرانی با همکاری محققان استرالیا موفق به ساخت داربست هایی از جنس نانوفیبر از پوست 
شترمرغ شدند که گزینه مناسبی برای طراحی پوشاننده های زخم و مهندسی بافت پوست و ترمیم 

زخم ها خواهد بود.

مشخصات گوشی های جدید اچ تی سی 
اعالم شد

برخورد دو ستاره نوترونی ، 100 
برابر جرم زمین طال تولید کرد

ســتاره های نوترونی، اجــرام به جا مانــده از انفجار 

ستاره های بزرگ هستند که جرم بسیار باالیی دارند؛ 
طوری که به عنوان مثال یک قاشق غذاخوری از مواد 

آنها، میلیاردها تن جرم خواهد داشت.
بررســی اجرام مورد بحث یکی از مباحث مورد عالقه 
ستاره شناسان و کیهان شناســان است که در یکی از 
تازه ترین رخدادها در این زمینه، دو عدد ستاره نوترونی 
در فاصله ۱۳۰ میلیون ســال نوری از زمین، در فضا با 
یکدیگر برخــورد کرده اند که موجب تشــکیل مقدار 

زیادی فلز گرانبها شده است.
 NGC« برخورد ســتاره های نوترونی که در کهکشان
۴۹۹۳« رخ داده، توســط ۴هزار منجم در سطح دنیا 
رصد شده و داده های به دست آمده توانسته اند روند 
شکل گیری عناصر ســنگین را به صورت شفاف تری 

توصیف کنند.
به گفته »برایان متزگــر«  اخترفیزیکدان دانشــگاه 
کلمبیای آمریکا، علت شــکل گیری عناصر سنگین، 
فرآیندی تحت عنوان »r-process« است که طی آن 
نوترون های پرشتاب و بسیار داغ دو ستاره در برخورد 
با یکدیگر، اتم های فوق ســنگینی را شکل می دهند 
که به دلیل ناپایداری، تقریبا بالفاصله از هم پاشــیده 
 می شوند و عناصری مانند طال و پالتینیوم را به وجود 

می آورند.
الزم به ذکر اســت که این برخورد، با ترکیب دو ستاره 
نوترونی و تشکیل یک سیاهچاله همراه بوده که در کنار 
آن، مقدار زیادی طال، نقره، پالتینیوم، اورانیوم و ید در 

فضا پراکنده شده است.
گفتنی است بر اســاس تخمین دانشــمندان، مقدار 
فلزات گرانبهای حاصل از اتفاق مذکور،۵۰ برابر جرم 
زمین نقره، ۱۰۰ برابر طال و ۵۰۰ برابر پالتینیوم بوده 
که ارزش طالی پراکنده شــده بــه تنهایی برابر ۱۰۰ 

اُکتیلیون دالر )۱ با ۲۹ صفر در مقابلش( بوده است.

آیا حالت عکس برداری پرتره به 
دوربین s8 افزوده خواهد شد؟

آی تی رسان: به نظر می رســد کمپانی سامسونگ در تالش است تا 
قابلیت عکس برداری پرتره را که پیشتر در دوربین دوگانه گلکسی 
نوت ۸ به کار گرفته شده بود، به صورت نرم افزاری به دوربین گلکسی 
S8 نیز اضافه کند.یکی از کاربران گلکسی S8 ایمیلی درخصوص 
افزوده شدن این ویژگی به پرچمدار مورد بحث به کمپانی سامسونگ 

الکترونیکس ارسال کرده که پاسخ دریافت شده، از این قرار است:
هنوز اطالعات مشــخصی در این زمینه وجود ندارد اما امیدواریم 
قابلیت تصویربرداری پرتره در آپدیت نرم افزاری بعدی در اختیار شما 
قرار گیرد.معموال در ایمیل های پشتیبانی چنین مواردی را به شکل 
مســتقیم بیان نمی کنند و فقط به بخش ابتدایی اشاره می شود که 
شامل تشکر از کاربر به دلیل به اشتراک گذاشتن نظرات و پیشنهادات 
است؛ ولی در این ایمیل به احتمال اضافه شدن چنین قابلیتی اشاره 
شــده که می توان تا حد زیادی برای بهره منــدی از این ویژگی در 
به روزرسانی بعدی گلکسی S8 امیدوار بود.همان طور که می دانید این 
پرچمدار تنها از یک سنسور دوربین در پنل پشتی بهره می برد و شاید 
سامسونگ بتواند حالت عکس برداری پرتره )که در اغلب پرچمداران 
وجود دارد( را همانند گوشی های پیکسل گوگل به صورت نرم افزاری 

برای کاربران این اسمارت فون به ارمغان آورد.

 Adobe Flash بدافزار مبتنی بر
کاربران غرب آسیا را تهدید می کند!

رسانه کلیک: گروهی موســوم به BlackOasis از آسیب پذیری 
Adobe Flash اســتفاده کــرده و اقدام به پخــش بدافزاری در 
کشورهای مختلف کرده است.Adobe Flash که آخرین روزهای 
خود را طی می کند، با آســیب پذیری بســیار جدی مواجه شــده 
اســت. بنابر اظهارات آزمایشگاه کسپرســکی، گروهی موسوم به 
BlackOasis از این برنامه اســتفاده کرده اند تــا بدافزارهایی را 
به دســتگاه های مختلف منتقل کنند.به گفته کسپرســکی، این 
گروه بیشــتر فعالیت های خود را در غرب آسیا متمرکز کرده است. 
کشورهای زیادی از جمله ایران، بحرین، روســیه، نیجریه، هلند، 
انگلیس و سایر کشورها درمعرض حمله این بدافزار قرار گرفته اند.

این بدافزار که حمله خود را در تاریــخ ۱۰ اکتبر آغاز کرد، همانند 
محصوالت تجاری است که دولت ها یا سازمان های قانون گذار از آن 
استفاده می کنند.کسپرســکی اعالم کرده بالفاصله پس از آپدیت 
امنیتــی Flash Player این موضوع را بــه Adobe اطالع داده 
است. این آزمایشگاه همچنین اعالم کرده که ماه سپتامبر، حمالت 
دیگری نیز اتفاق افتاد که به احتمال قوی BlackOasis پشت این 

حمالت بوده است.

  یک فروشگاه اینترنتی دیگر 
نیز ایرانی ها را محدود کرد  

بعد از محدودیت هایی کــه در دنیای تکنولوژی بــرای ایرانی ها 
به وجود آمده بود، حاال خبر رسیده که یک فروشگاه اینترنتی دیگر 
نیز ایرانی ها را تحریم کرده است.به نظر رســد که »یوبی سافت«، 
دسترسی کاربران ایرانی به فروشــگاه خود را قطع کرده است و در 
صورتی که در حال حاضر با ای پی ایران وارد فروشگاه یوبی سافت 
شوید، از ورود به این سایت منع خواهید شد.با ورود به سایت، چنین 
پیام برای شما به نمایش درخواهد آمد: »صاحب  سایت کشوری که 
ای پی شما در آن اســت، »ایران« را از دسترسی به این وب  سایت، 
منع کرده است.« هنوز مشخص نیست که این محدودیت، در ادامه 
حذف اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور و گوگل پلی اتفاق می افتد 
یا تحت تاثیر صحبت های اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت 
آمریکاست؟پیشتر فروشگاه اینترنتی آمازون نیز دسترسی ایرانی ها 

را محدود کرده بود.

سامسونگ قابلیت های احتمالی 
گلکسی نوت 9 را معرفی کرد

کلیک: اعضای گروه برنامه ریزی محصوالت جهانی سامســونگ به 
قابلیت های احتمالی فبلت پرچمدار بعدی این شرکت یعنی گلکسی 
نوت ۹ اشاره کرده اند.سامسونگ درنظر دارد با ارتقای قابلیت های 

گلکسی نوت ۹ مانند قلم S-Pen، محصولی متمایز را ارائه دهد.
در یک مصاحبه، بی جی کانــگ و کیو کیم، از گــروه برنامه ریزی 
محصوالت جهانی سامسونگ، اعالم کرده اند که این سازنده ناچار 
شده است مدت زمان بیشتری را برای فرآیند ارزیابی گلکسی نوت 
۸ صرف کند تا سامســونگ از ایمنی فبلت پرچمــدار جدید خود 

مطمئن شود.
کیو کیم ادعا می کند که برای گلکسی نوت ۸، سامسونگ روی بهبود 
دوربین، قلم S-Pen و نمایشگر متمرکز شده است؛ زیر ارزیابی  های 
تیم تحقیق و توســعه سامســونگ روی اولین گلکسی نوت، ثابت 
می کند که کاربران به این قابلیت  ها عالقه مند هستند. در ادامه اعالم 
شده است که سامســونگ درنظر دارد قابلیت های گلکسی نوت ۹ 

مانند قلم S-Pen را ارتقا دهد. 
با توجه به اینکه گلکسی نوت ۹ تا پاییز سال آینده ارائه نخواهد شد، 
تیم توسعه دهنده فرصت زیادی برای خلق ویژگی های جدید و بهبود 

قابلیت های گلکسی نوت ۹ دارد.

واتس اپ قابلیت اشتراک گذاری 
موقعیت به صورت زنده را ارائه کرد

واتس اپ به تازگی قابلیت به اشــتراک گذاری زنــده موقعیت را 
معرفی کرده است که توسط آن می توان موقعیت مکانی فعلی خود 
را به صورت زنده برای یک مدت زمان مشخص، با افرادی از لیست 
مخاطبان به اشتراک گذاشت.به منظور برخورداری از این قابلیت باید 
به طریق زیر عمل کنید: ابتدا به صفحه چت با یکی از مخاطبین خود 
بروید و گزینه مربوط به ضمیمه کردن )عالمت گیره کاغذ در پایین 

سمت راست صفحه( را انتخاب کنید. 
سپس »Share Live Location« را انتخاب و زمان مورد نظر برای 

به اشتراک گذاری موقعیت خود را مشخص کنید. 
با استفاده از این قابلیت، تمامی افرادی که در لیست مخاطبین خود 
به منظور به اشــتراک گذاری موقعیت انتخاب کرده اید، به صورت 
لحظه ای می توانند موقعیت شــما و حتی حرکت تان را در نقشــه 
مشاهده کنند. واتس اپ ادعا می کند که این قابلیت از رمز گذاری 

دو سویه بهره می برد.
 از سوی دیگر کاربر می تواند در هر لحظه، اشتراک گذاری را متوقف 
کند یا منتظر بماند تا زمان از پیش انتخاب شده، منقضی شود تا این 

قابلیت به صورت خودکار متوقف گردد.

فناورانه

Smart Measure  ابزاری است برای تخمین اندازه اشیا 
و فاصله شما با آنها که این تخمین را با خطایی بسیار اندک 
انجام می دهد. فرض کنید خواســتار تخمین طول یک 
ساختمان بلند با اپلیکیشن هستید. برای این کار در ابتدا 
باید از سوژه آنقدر فاصله بگیرید که به طور کامل در کادر 
افقی شما جا شود. مرحله بعدی، مماس کردن نوار سبز رنگ 
پایین تصویر با پایه یا انتهای شیئی است که می خواهید 
اندازه گیری کنید؛ بدین معنی که لنز دوربین را می بایست 
به سمت زمین و نقطه شروع بنا یا هر شیء دیگر نشانه بروید.

پس از این کار، کافی است دکمه شاتر را بزنید تا اپلیکیشن با 
گرفتن عکس و آنالیز آن، طول شیء را تخمین بزند. 

Smart Measure کار آنالیزرا با به کارگیری فرمول های 
مثلثاتی )از جملــه قضیه فیثاغورث( انجــام می دهد و با 
خطایی بسیار پایین اندازه اشیا را برایتان مشخص می کند. 

برای اثبات این موضوع خودتان می توانید نتیجه به دست 
آمده از اپلیکیشن را با داده های دقیق مقایسه کنید.

برای هــر چه دقیق تر شــدن تخمین های اپلیکیشــن، 
 Smart :ســه حالت اندازه گیری در آن گنجانده شــده
 Ruler برای اشــیایی با انــدازه ۱ الی ۵۰ ســانتی متر،
 Smart Measure مخصوص اشیایی با اندازه ۱ الی ۵۰ 
متر و Smart Distance برای محاسبه فاصله تا اشیایی 
که بین ۱۰ متر الی یک کیلومتر از شما دور هستند. امکاناتی 
که گفتیم را می توانید در نسخه رایگان اپ تجربه کنید؛ اما 
برای دسترسی به قابلیت هایی همچون تخمین عرض اشیا، 
محاسبه مساحت و دسترســی به حالت عکاسی عمودی 
می بایست نسخه حرفه ای Smart Measure را با قیمت 
یک دالر خریــداری کنید. این اپلیکیشــن را می توانید با 

استفاده از لینک   goo.gl/NiXVz7  دانلود 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 داده 
می شود. علی با یک بلیت  ۱۷  شلیک انجام داده است. 

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 .
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پاسخ معمای المپیادی عدد انتخاب نشده! گزینه  )د( 
درست است.

مجموع اعدادی که آنها دارند بایــد بر ۴ بخش پذیر 
x+3x=4x :باشد

چون باقی مانده  مجموع اعداد بر ۴، برابر ۲ است، باید 
عددی حذف شود که باقی مانده اش بر ۴، برابر ۲ باشد 

و تنها عدد با این ویژگی ۱۴ است.

معرفی Smart Measure؛ 

اپلیکیشنی برای تخمین اندازه اشیا با استفاده از دوربین

در West Bloomfield واقع در ایالت میشیگان ایاالت متحده، دختری 
به نام Alana Saarinen زندگی می کند؛ یک دختر معمولی و سالم 

که با افراد دیگر متفاوت است؛ زیرا هر یک از سلول های بدنش 
DNA سه فرد مختلف را دارد! Alana  در سال ۲۰۰۰ از طریق 
نوع خاصی از بارورسازی آزمایشــگاهی )IVF( به نام انتقال 

سیتوپالسمی متولد شده است. 
این روش برای کمک به افزایش شانس باروری زنانی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد که در مورد آنها IVF ناموفق بوده 

است.
اسپرم و تخمک از والدین او Sharon و Paul گرفته شد اما 
پزشکان مقداری سیتوپالسم )یک ماده سلولی ژل مانند( 

را از تخمک یک زن دیگر نیز گرفتند. 
در این فرآیند مقــداری از  DNA میتوکندریایی 
منتقل می شود که به حل مشکالت ژنتیکی منجر به 

ناباروری کمک می کند.
آلنا تنها کودک متولد شده با ۳ والد نیست؛ پس از 
 Jacques اولین انتقال سیتوپالسمی توسط دکتر
Cohen، در نیوجرســی بر اســاس گزارش های 

مختلف، بین ۳۰ تا ۱۰۰ نوزاد به این روش متولد 
شدند، تا اینکه در ســال ۲۰۰۱ اداره غذا و 
داروی ایاالت متحــده )FDA(، به دلیل 
خطرات بالقوه تغییرات آرایش ژنی نسل ها، 
به کلینیک ها اعالم کرد که مجاز نیستند 

این روش را بدون انجام تشــریفات قانونی 
و اخذ مجوزهای الزم انجــام دهند. بعضی از 

 DNA منتقدین نیز اظهار داشتند که مخلوط کردن
از دو زن مختلف، غیر اخالقی است و این مسائل باعث 

شد که تمام کلینیک ها IVF با ۳ والد را متوقف کنند.
اما در سال های اخیر، دوباره توجه خاصی به انتقال های سیتوپالسمی 

و سایر اشکال IVF سه والد صورت گرفته است. 
نمونه هایی مانند آلنا و سایر کودکان به دنیا آمده با این روش، 
نشــان دادند که خطرات و نگرانی های مطرح شده واقعیت 
ندارند و همان طور که طرفداران این روش اشــاره می کنند، 
DNA میتوکندریایــی اهداکنندگان، هیــچ گاه در تعیین 
آنچه معموال به عنوان ویژگی های ارثی شخص )مانند ظاهر 
و توانایی هــای فردی( در نظر گرفته می شــود، نقش بازی 

نمی کند.
DNA میتوکندریایی، عالوه بر کمک به بــاروری و عملکرد 
صحیح ســلول ها، مزایای بالقوه دیگری هم دارد. این کار 
می تواند مانع بیش از ۵۰ بیماری ژنتیکی مختلف شود که 
در صورت وقوع، غیر قابل درمان هســتند. برخی از این 
شرایط ژنتیکی می توانند مشکالتی مانند ضعف عضالنی، 
تشنج، نابینایی، ناشنوایی، نارسایی اندام و حتی مرگ را 

ایجاد کنند.
بریتانیا اولین کشــوری در جهان بود که رسما استفاده 
از  IVF ســه والد را در اوایل سال ۲۰۱۵ قانونی اعالم 
کرد و در ایاالت متحده، برنامه ریزی های دولتی 
نگاه ویژه ای به توانایی این روش در پیشگیری 
از بیماری های خطرنــاک در کودکان 
دارند؛ بنابراین احتمال بسیار زیادی 
وجود دارد کــه در آینده نزدیک، 
فرزندان بیشــتری متولد شــوند 
 که از نظر ژنتیکی دارای ســه والد 

باشند.

آیا یک نوزاد می تواند بیش از ۲ والد بیولوژیک داشته باشد؟   

ایسنا: محققان در دانشگاه »گاالودت« )gallaudet( موفق 
به توسعه یک روبات شــدند که می تواند زبان را به کودکان 

آموزش دهد.
این روبات حتی می تواند به کودکان ناشنوا کمک کند تا زبان 

مادری خود را یاد بگیرند.
این دســتگاه که نمونه اولیه آنRAVE نامیده می شــود، 
می تواند روی گهواره یک کودک شــیرخوار آویزان شود و با 

تشخیص زمان یادگیری کودک، با وی ارتباط برقرار کند.

این یک روبات چاپ سه بعدی است که یک الگوریتم مبتنی بر 
اسکن های عصبی و حرارتی و یک صفحه نمایش کامپیوتری 
با یک »چهــره رایانه ای« )آواتــار( دارد که از زبان اشــاره 

آمریکایی با یک سرعت معین استفاده می کند.
تولید این محصول بــا کمک هزینه ۱/۱میلیــون دالری از 
»بنیاد ملی علــوم« )NSF( و همکاری »بنیاد ویلیام میرون 
کک« )W.M. Keck Foundation( به مدت سه سال به 

طول انجامید.

نتایج اولیه نشــان می دهد کــه این روبــات می تواند توجه 
کودکان را هر بار به مدت شش دقیقه به خود جلب کند.

نوزادانی که تنها شش تا هشت ماه دارند، پس از چند دقیقه 
در طول این کار، با یک ریتم همراه با زبان اشــاره، شروع به 
حرکت می کنند. همگام شدن با این ریتم نشان می دهد که 
یک کودک برخی از پایه های مهم هر زبان، مانند صداها و یا 
سایر واحدهای اساسی آن را تشخیص داده و یاد گرفته است.

این روبات به پدران و مادرانی که کودکان کم شنوا یا ناشنوای 
مادرزاد دارند، کمک زیادی خواهد کرد.

محققان این پژوهش، این روبــات را در تاریخ ۲۴ اکتبر در 
کمیته بنیاد ملی علوم ارائه خواهند کــرد و قصد دارند این 

فناوری را طی یک سال آینده باز هم ارتقا دهند.

آموزش زبان به کودکان ناشنوا به کمک یک روبات
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مفاد آراء
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
اراضی و 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 مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  انتشار ظرف مدت 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت  دارند  فرصت 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد 
بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
سند  صدور  و  شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 1395/11/16 مورخ   139560302027015148 شماره  راي   -1
باقر آرايش گر فرزند عبداله بشماره شناسنامه 29 صادره از کوهپايه 
بشماره ملي 5659511317 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 12609 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 165/43 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139660302027000372 مورخ 1396/01/15 سيد 
کمال فاطمي  فرزند سيد ابراهيم بشماره شناسنامه 2786 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1286675650 در ششدانگ يکباب ساختمان 
از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18  احداثي بر روي قسمتي 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/02/10 مورخ   139660302027001362 شماره  راي   -3
علي اصغر کرباسي باب الدشتي فرزند جواد بشماره شناسنامه 1001 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1286329558 در پنج دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   4039

مساحت 199/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/02/10 مورخ   139660302027001366 شماره  راي   -4
از  صادره   73 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  نصراصفهاني  اشرف 
اصفهان بشماره ملي 1290068186 در يکدانگ مشاع از ششدانگ 
 4039 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  فرعي 

199/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/02/17 مورخ   139660302027001674 شماره  راي   -5
از  صادره   250 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  زيدي  شاه  حسن 
اصفهان بشماره ملي 1287640151 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  فرعي 

92/47 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/02/17 مورخ   139660302027001678 شماره  راي   -6
فاطمه ترابي زيارتگاهي فرزند اصغر بشماره شناسنامه 852 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1287713319 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  فرعي 

92/47 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027004259 مورخ 1396/04/18 اصغر 
توکلي فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 1 صادره از کوهپايه بشماره 
بر روي  احداثي  ملي 5659770312 در ششدانگ يکباب ساختمان 
قسمتي از قطعه زمين پالک 9564 فرعي از اصلي 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/87 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/04/18 مورخ   139660302027004265 شماره  راي   -8
از  صادره   208 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  الهي  حبيب  عليرضا 
اصفهان بشماره ملي 1291369325 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمين پالک 15234  يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 68/78 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي امير جوکار سمسوری.
9- راي شماره 139660302027004271 مورخ 1396/04/18 فريبا 
اصفهان  از  صادره   11908 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  صابري 
بشماره ملي 1283820978 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع در 
مع  خريداري  مترمربع.   68/78 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي امير جوکار سمسوری.
 1396/04/20 مورخ   139660302027004385 شماره  راي   -10
 50 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  فرزند  پوده   عمراني   مهدي 
يکباب  ششدانگ  در   5129907752 ملي  بشماره  قمشه  از  صادره 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
طي  خريداري  مترمربع.   158/51 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 

سند رسمي.
 1396/05/08 مورخ   139660302027005163 شماره  راي   -11
احمد محمدي فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291257225 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
در  واقع   7725 اصلي  از  فرعي   252 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/81 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/05/08 مورخ   139660302027005210 شماره  راي   -12
حميد تحسيري فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286905397 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 11517 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 58/01 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
  1396/05/08 مورخ   139660302027005211 شماره  راي   -13

حميد تحسيري فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286905397 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 11517 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 60/14 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/05/08 مورخ   139660302027005212 شماره  راي   -14
حميد تحسيري فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286905397 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 11517 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 65/62 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/05/08 مورخ   139660302027005218 شماره  راي   -15
 7950 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  مطلق  رحماني  محمدعلي 
از اصفهان بشماره ملي 1283781298 در ششدانگ يکباب  صادره 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11517 واقع در 
مترمربع. خريداري مع  به مساحت 153/16  ثبت اصفهان  بخش 5 
سليمی  زمانی  رضا  محمد  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه 

فرزند عبداله .
 1396/05/09 مورخ   139660302027005236 شماره  راي   -16
محمدعلي حقيقي پوده فرزند عبدالکريم بشماره شناسنامه 1 صادره 
از سميرم سفلی بشماره ملي 5129788877 در ششدانگ يکباب خانه 
اصلي  از  فرعي  زمين پالک 171  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي 
مترمربع.   160 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10353
الدين  محی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

کاشفی .
  1396/05/17 مورخ   139660302027005610 شماره  راي   -17
از  صادره   6678 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  تاب   جهان  رضا 
اصفهان بشماره ملي 1283768550 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13025 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226/59 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/05/17 مورخ   139660302027005616 شماره  راي   -18
ايران گلي خوراسگاني فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 37 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1291280774 در يکدانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13025 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226/59 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/05/23 مورخ   139660302027005928 شماره  راي   -19
مريم عابدي فرزند مسيح بشماره شناسنامه 245 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1289387702 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/5 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس کردگاری 

فرزند شعبان .
 1396/05/23 مورخ   139660302027005930 شماره  راي   -20
از  امير حمزه  بشماره شناسنامه 184 صادره  ناصر محمدي  فرزند 
سميرم بشماره ملي 1209621703 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 312/5 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس 

کردگاری فرزند شعبان .
 1396/05/24 مورخ   139660302027005971 شماره  راي   -21
رسول صدرارحامي فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1026 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1287821340 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
 323 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  کارگاه  يکباب 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  فرعي 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   152/84

رسمي اکبر و جواد و مهين و فرزين و نگين فاضل.
  1396/05/24 مورخ   139660302027005976 شماره  راي   -22
 1076 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  صدرارحامي   عباس 
مشاع  دانگ  در سه  ملي 1287648411  بشماره  اصفهان  از  صادره 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  کارگاه  يکباب  از ششدانگ 
پالک 323 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 152/84 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي اکبر و جواد و مهين و فرزين و نگين فاضل.
 1396/05/26 مورخ   139660302027006045 شماره  راي   -23
اهواز  از  صادره   330 شناسنامه  بشماره  ضيغم  فرزند  لويمي  کاظم  
بشماره ملي 1754016278 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 172 فرعي 
 160 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10353 اصلي  از 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی 

الدين کاشفی.
 1396/05/26 مورخ   139660302027006046 شماره  راي   -24
مهري شمس سوالري فرزند عباس بشماره شناسنامه 133 صادره 
از اهواز بشماره ملي 1755159285 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 172 
از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  فرعي 
160 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محی الدين کاشفی.
 1396/05/28 مورخ   139660302027006160 شماره  راي   -25
بشماره شناسنامه 228 صادره  فرزند محمد حسين  آهن کوب  اميد 
اهواز بشماره ملي 1755759932 در ششدانگ يکباب ساختمان  از 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5231 فرعي از اصلي 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/80 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
  1396/05/30 مورخ   139660302027006266 شماره  راي   -26
اهواز  از  صادره   590 شناسنامه  بشماره  حميد  فرزند  زارعي  مجيد 
بشماره ملي 1754717896 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 185 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

 1396/05/30 مورخ   139660302027006280 شماره  راي   -27
از  صادره   1585 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  شجاعي  نسرين 
اصفهان بشماره ملي 1291543775 در ششدانگ يکباب ساختمان 
اصلي  از  فرعي  زمين پالک 114  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/46 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/05/30 مورخ   139660302027006296 شماره  راي   -28
محمد دوستي جندابه فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 949 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283603950 ملي  بشماره  اصفهان  از 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 101/37 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي زهرا مردانی.
  1396/05/30 مورخ   139660302027006305 شماره  راي   -29
شناسنامه  بشماره  محمدحسين  فرزند  خوراسگاني  مهتري  سميه 
سه  در   1291521437 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1678
قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
اصفهان ثبت   5 بخش  در  واقع   7208 پالک  زمين  قطعه   از 

 به مساحت 173/2 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/05/30 مورخ   139660302027006308 شماره  راي   -30
يوسف عابدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 1479 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291496297 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
در  واقع  پالک 7208  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
خريداري طي  مترمربع.   173/2 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

سند رسمي.
 1396/05/31 مورخ   139660302027006333 شماره  راي   -31
جرقويه  از  69 صادره  شناسنامه  بشماره  فرزند حسن  طيبي  ابراهيم 
بشماره ملي 5649754306 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 279 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/20 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/05/31 مورخ   139660302027006334 شماره  راي   -32
امان اله طيبي  فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 5649883051 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 279 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/20 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/02 مورخ   139660302027006483 شماره  راي   -33
ناصر شجاعي شهرضائي فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 1384 
يکباب  ششدانگ  در   1816912301 ملي  بشماره  آبادان  از  صادره 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15234 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/04 مورخ   139660302027006533 شماره  راي   -34
شناسنامه  بشماره  محمد  علي  فرزند  صالحي  محمود  اميري  پري 
ششدانگ  در   5759492756 ملي  بشماره  چادگان  از  صادره   172
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 163/75 مترمربع. خريداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مظاهری ارزنانی 

فرزند غالمعلی .
 1396/06/05 مورخ   139660302027006587 شماره  راي   -35
 128 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  آئين   رزم  سيدرضا 
ششدانگ  در   1189197294 ملي  بشماره  اردستان  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
اصفهان ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   9560 

 به مساحت 154/83 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/11 مورخ   139660302027006839 شماره  راي   -36
از  صادره   105 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  ورزنه  محمدي  فرهاد 
کوهپايه بشماره ملي 5659828000 در ششدانگ يکباب ساختمان 
اصلي  از  فرعي  زمين پالک 237  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 294/48 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/11 مورخ   139660302027006848 شماره  راي   -37
رحمت اله ميرزاخاني فرزند يداله بشماره شناسنامه 4537 صادره از 
برخوار بشماره ملي 6609303444 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
اصفهان به مساحت 153/03 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رحمت اله ميرزاخاني و احمد کشاورز.
 1396/06/11 مورخ   139660302027006853 شماره  راي   -38
مسلم نظري فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 40 صادره از اردستان 
بشماره ملي 1189866153 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 113/14 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/12 مورخ   139660302027006877 شماره  راي   -39
حسين غالمي فشارکي  فرزند محمد بشماره شناسنامه 4893 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1287217583 ملي  بشماره  اصفهان  از 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3736 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/52 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/12 مورخ   139660302027006878 شماره  راي   -40
از  صادره   21 شناسنامه  بشماره  جهانبخش  فرزند  آقائي  اصغرعلي 
گندمان بشماره ملي 6299826452 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2 فرعي از اصلي 12140 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/27 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/12 مورخ   139660302027006890 شماره  راي   -41
صادره   2996 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  سعادت  طاهره 
مشاع  دانگ  سه  در   5649421935 ملي  بشماره  جرقويه  از 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 

اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه   از 
به مساحت 222/50 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

 1396/06/12 مورخ   139660302027006892 شماره  42-راي 
علي قيصري فرزند محمد بشماره شناسنامه 2423 صادره از جرقويه 
بشماره ملي 5649415919 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
در  واقع   1 زمين پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 222/50 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/12 مورخ   139660302027006904 شماره  راي   -43
 14405 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  خوراسگاني  مشفقي  اکرم 
از اصفهان بشماره ملي 1283845709 در ششدانگ يکباب  صادره 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 53/13 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی بابا سبيلو فرزند غفور.
  1396/06/12 مورخ   139660302027006905 شماره  44-راي 
مهرداد رياضتي خوراسگانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 8779 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1293452793 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9661 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
الواسطه بصورت عادي  به مساحت 120/72 مترمربع. خريداري مع 

 از مالک رسمي خانم عزت الشريعه مهدوی .
 1396/06/12 مورخ   139660302027006925 شماره  راي   -45
از  صادره   2457 شناسنامه  بشماره  ناصر  فرزند  اليکي  منصوره 
اصفهان بشماره ملي 1283534479 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4039 فرعي از اصلي 
 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/95 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006946 شماره  راي   -46
 34 شناسنامه  بشماره  الدين  شجاع  فرزند  ميرجاني  بهرام 
دانگ  سه  در   5649554803 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
اصفهان ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه   از 

 به مساحت 199/40 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
  1396/06/13 مورخ   139660302027006947 شماره  راي   -47
منور شمس معاخباز  فرزند محمود بشماره شناسنامه 1050 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1284507866 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 199/40 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006950 شماره  راي   -48
سيد علي اکبر کراري فرزند سيد اسداله بشماره شناسنامه 27 صادره 
از فريدن بشماره ملي 1159655448 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 126/78 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی زارعی هفدانی.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006970 شماره  راي   -49
 1306 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  هماگراني  محسني  مرتضي 
از اصفهان بشماره ملي 1287295851 در ششدانگ يکباب  صادره 
در  واقع   1 زمين پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مع  خريداري  مترمربع.   114 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي يداله زارعی.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006980 شماره  راي   -50
بشماره شناسنامه 2 صادره  فرزند حسنعلي  مادرکاني  آقاجاني  سرور 
از کوهپايه بشماره ملي 5659791743 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6250 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 166/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

 1396/06/13 مورخ   139660302027006981 شماره  راي   -51
صادره   1474 شناسنامه  بشماره  يداله  فرزند  صفدريان  مهين 
يکباب  ششدانگ  در   1754265995 ملي  بشماره  اهواز  از 
 1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مترمربع.  210 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 

 خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سليمان خان 
ايروانی .

 1396/06/13 مورخ   139660302027006982 شماره  راي   -52
صادره   32 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  کارپرداز  حيدرعلي 
يکباب  ششدانگ  در   5649566267 ملي  بشماره  جرقويه  از 
 20 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  کارگاه 
مترمربع.  380 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در   واقع 
 خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس نيکخواه 

حبيب آبادی .
 1396/06/13 مورخ   139660302027006983 شماره  راي   -53
فرزند رضا بشماره شناسنامه 9316  اسماعيل چنگانيان خوراسگاني 
از اصفهان بشماره ملي 1283795035 در ششدانگ يکباب  صادره 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/28 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/13 مورخ   139660302027007004 شماره  راي   -54
شناسنامه  بشماره  علي  فرزند حسين  عابدي خوراسگاني  محمدعلي 
بشماره ملي 1291541314 در ششدانگ  اصفهان  از  1339 صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع 
خريداري  مترمربع.   119/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس باللی فزوه.
 1396/06/13 مورخ   139660302027007005 شماره  55-راي 
صادره   3553 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  نيسياني  اکبري  طيبه 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1287151566 ملي  بشماره  اصفهان  از 
اصلي  از  فرعي  زمين پالک 305  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي 
مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190

خريداري طي سند رسمي.
ادامه در صفحه  7
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 1396/06/14 مورخ   139660302027007025 شماره  راي   -56
رقيه حاتمي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 42 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 5649919917 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 12135 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 87/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي فخری خشتی .
 1396/06/14 مورخ   139660302027007045 شماره  راي   -57
از  صادره   896 شناسنامه  بشماره  اكبر  فرزند  پورميري  بدري 
يکباب  ششدانگ  در   1287616321 ملي  بشماره  اصفهان 
واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مترمربع.   189/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/14 مورخ   139660302027007062 شماره  راي   -58
اكبر رمضانيان خوراسگاني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 257 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291579184 ملي  بشماره  اصفهان  از 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8833 واقع در بخش 
سند  طي  خريداري  مترمربع.   150/96 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

رسمي.
 1396/06/14 مورخ   139660302027007068 شماره  راي   -59
شناسنامه  بشماره  اله  فيض  فرزند  شهرضائی  عطائی  احمدرضا 
ششدانگ  در   2296083862 ملي  بشماره  شيراز  از  صادره   295
زمين پالک 12546  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
مترمربع.  121/04 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 
محمدرضا  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   

خنده .
 1396/06/14 مورخ   139660302027007070 شماره  راي   -60
از  صادره   17 شناسنامه  بشماره  ناصر  فرزند  خالقي  مسعود 
يکباب  ششدانگ  در   1199621031 ملي  بشماره  شهرضا 
واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
مترمربع.   250/04 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/14 مورخ   139660302027007071 شماره  راي   -61
از  شناسنامه 28 صادره  بشماره  فرزند سيدجواد  طاوسي  شاپور  سيد 
جرقويه بشماره ملي 5649622612 در ششدانگ يکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع 
خريداري  مترمربع.   256/32 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 

طي سند رسمي.
 1396/06/14 مورخ   139660302027007072 شماره  راي   -62
حميد طحان فرزند رضا بشماره شناسنامه 66745 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1281768138 در ششدانگ يکباب انبار احداثي بر روي 
در  واقع   7725 اصلي  از  فرعي   173 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/26 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/14 مورخ   139660302027007074 شماره  راي   -63
محمدرضا خودسياني فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 138 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1129540431 ملي  بشماره  فريدونشهر  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9173 فرعي 
 147 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/14 مورخ   139660302027007077 شماره  راي   -64
از  صادره   104 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  آموز  مهر  احمد 
اصفهان بشماره ملي 1291394508 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/15 مورخ   139660302027007103 شماره  راي   -65
 18219 شناسنامه  بشماره  اله  فرج  فرزند  گشيري  زارعي  سعيد 
ششدانگ  در   1283883856 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 اصلي  از  فرعي   34 پالک 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   165/45 مساحت  به   اصفهان 
بصورت عادي از مالک رسمي بهرام زارعی و صديقه زارعی و عفت 

زارعی و جعفر علی زارعی .
 1396/06/20 مورخ   139660302027007183 شماره  راي   -66
ولي طنازي فرزند پرويز بشماره شناسنامه 3179 صادره از اليگودرز 
بشماره ملي 4171559332 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
از  الواسطه بصورت عادي  مترمربع. خريداري مع  مساحت 110/25 

مالک رسمي عباس علی تقی زاده .
 1396/06/20 مورخ   139660302027007184 شماره  راي   -67
از  صادره   27 شناسنامه  بشماره  پرويز  فرزند  صبوري   اصغر  علي 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1199795161 ملي  بشماره  شهرضا 
اصلي  از  فرعي  زمين پالک 117  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183/62 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/20 مورخ   139660302027007193 شماره  راي   -68
زهرا بنائي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1542 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286974895 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 6214 فرعي از اصلي 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183/02 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/20 مورخ   139660302027007195 شماره  راي   -69
عبدالرحيم عبدالهي فرزند كريم بشماره شناسنامه 14 صادره از آباده 
بشماره ملي 2411317166 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 22/92 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 1396/06/20 مورخ   139660302027007204 شماره  راي   -70
لطيفه پنجه پور فرزند اصغر بشماره شناسنامه 386 صادره از اصفهان 

بشماره ملي 1287418600 در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 600 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 26/92 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/20 مورخ   139660302027007207 شماره  راي   -71
از  شناسنامه 250 صادره  بشماره  عبدالرسول  فرزند  پور  پنجه  اصغر 
مشاع  دانگ  نيم  و  چهار  در   1286550841 ملي  بشماره  اصفهان 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  از 
پالک 600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 26/92 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/20 مورخ   139660302027007208 شماره  راي   -72
صغري غالمي فرزند اكبر بشماره شناسنامه 225 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1283924102 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
از  فرعي   343 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
 237/21 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7725 اصلي 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيد 

جعفر ربيعی .
 1396/06/20 مورخ   139660302027007209 شماره  راي   -73
اصغر غالمي سمسوري فرزند حسن بشماره شناسنامه 170 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1283923556 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 343 فرعي 
از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 237/21 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيد 

جعفر ربيعی .
 1396/06/20 مورخ   139660302027007215 شماره  راي   -74
صادره   121 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  ترابي  علي  محمد 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   1287854257 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ 
پالک 277 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 137/65 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/20 مورخ   139660302027007218 شماره  راي   -75
 14 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  زيارتگاهي  ترابي  مهري 
دانگ  دو  در   1199620246 ملي  بشماره  شهرضا  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
واقع   15201 اصلي  از  فرعي   277 پالک  زمين  قطعه  از 
مترمربع.   137/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
  1396/06/21 مورخ   139660302027007229 شماره  راي   -76
عباس آهن جان  فرزند محمد بشماره شناسنامه 67 صادره از شهرضا 
بشماره ملي 1199809004 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي از اصلي 
10237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/39 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007230 شماره  راي   -77
از  صادره   29 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  جان  آهن  محمدعلي 
شهرضا بشماره ملي 1199782270 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي از 
اصلي 10237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/39 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007231 شماره  راي   -78
حسين آهن جان  فرزند محمد بشماره شناسنامه 75 صادره از شهرضا 
بشماره ملي 1199797324 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي از اصلي 
10237 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 150/39 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007245 شماره  راي   -79
 1723 شناسنامه  بشماره  سيدعبدالرسول  فرزند  سجادي  سيدمجيد 
مشاع  يکدانگ  در   1283039885 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
روي  بر  احداثي  دامداری  و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از 
قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007246 شماره  راي   -80
شناسنامه  بشماره  سيدعبدالرسول  فرزند  سجادي  سيدابوالفضل 
در   1281016675 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   59227
و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از  مشاع  يکدانگ 
واقع   30 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  دامداری 
مترمربع.   215097 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007247 شماره  راي   -81
شناسنامه  بشماره  سيدعبدالرسول  فرزند  سجادي  سيدمحمدرضا 
در   1292823461 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   11378
و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از  مشاع  يکدانگ 
واقع   30 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  دامداری 
مترمربع.   215097 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007248 شماره  راي   -82
سيدعبدالرسول سجادي جوني فرزند سيدمصطفي بشماره شناسنامه 
23 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289879834 در يکدانگ مشاع 
روي  بر  احداثي  دامداری  و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از 
قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007249 شماره  راي   -83
از  صادره   60 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  جوني  جواني  نصرت 
مشاع  دانگ  نيم  و  يک  در   1289994838 ملي  بشماره  اصفهان 
روي  بر  احداثي  دامداری  و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از 
قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
  1396/06/21 مورخ   139660302027007250 شماره  راي   -84

عشرت سجادي جوني فرزند سيدعبدالرسول بشماره شناسنامه 1932 
دانگ مشاع  نيم  در  ملي 1283042789  بشماره  اصفهان  از  صادره 
روي  بر  احداثي  دامداری  و  مزروعی  زمين  قطعه  يک  ششدانگ  از 
قسمتي از قطعه زمين پالک 30 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 215097 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007260 شماره  راي   -85
 125 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني  رحيمي  غالمرضا 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291373111 در 50 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8895 و   8894 پالک 

296/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/21 مورخ   139660302027007264 شماره  راي   -86
صادره   1136 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  ارداجي  اسماعيل  عفت 
از اصفهان بشماره ملي 1291480390 در 22 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
8894 و 8895 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 296/20 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/22 مورخ   139660302027007303 شماره  راي   -87
عباس اميني فرزند علي بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره 
بر روي  احداثي  ملي 1291330100 در ششدانگ يکباب ساختمان 
قسمتي از قطعه زمين پالک 7245 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 183/74 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد آقاجانی و حسين صديقی.
 1396/06/22 مورخ   139660302027007304 شماره  راي   -88
اصفهان  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  اميني  عباس 
بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1291330100 ملي  بشماره 
ثبت   5 بخش  در  واقع   9387 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 
اصفهان به مساحت 41/51 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حيدر علی جاللی زفره ئی .
 1396/01/30 مورخ   139660302027007323 شماره  راي   -89
 9314 شناسنامه  بشماره  محمد  سيد  فرزند  زهرائي  محمود  سيد 
از اصفهان بشماره ملي 1283795019 در ششدانگ يکباب  صادره 
از  فرعي   106 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
 اصلي 15302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/10 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنياد 

مسکن .
 1396/06/23 مورخ   139660302027007347 شماره  راي   -90
مسکن كارگزاران كارخانه سيمان سپاهان بشماره ثبت 3107 محل 
يکباب  ششدانگ  در   10260234809 ملي  بشناسه  اصفهان  ثبت 
در  واقع   1 زمين پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
خريداري  مترمربع.   1309/12 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

طي سند رسمي.
  1396/06/23 مورخ   139660302027007349 شماره  راي   -91
نجف علي شيرزادي  فرزند امان اله بشماره شناسنامه 7472 صادره از 
كرمانشاه بشماره ملي 3251483846 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 205/20 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا امينی .
 1396/06/23 مورخ   139660302027007366 شماره  راي   -92
شناسنامه  بشماره  سيدامرله  فرزند  عطاآبادي  سليماني  سيدمصطفي 
37 صادره از سميرم سفلی بشماره ملي 5129779878 در ششدانگ 
 1959 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  فرعي 
160/7 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رحيم زارع.
  1396/06/23 مورخ   139660302027007367 شماره  راي   -93
ابوالقاسم حياتي اصفهاني  فرزند محمدحسين بشماره شناسنامه 642 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1286265290 در سه دانگ مشاع از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ 
پالک 1272 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 151/65 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/23 مورخ   139660302027007370 شماره  راي   -94
 40184 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  يکدانه  صديقه 
دانگ  سه  در   1280827416 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
واقع   15190 اصلي  از  فرعي   1272 پالک  زمين  قطعه  از 
مترمربع.  151/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش   در 

 خريداري طي سند رسمي.
  1396/06/23 مورخ   139660302027007371 شماره  راي   -95
محمد عکافان خوراسگاني فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 1330 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1293378496 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250/66 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن رحيمی 

خيادانی فرزند رحيم .
 1396/06/23 مورخ   139660302027007374 شماره  راي   -96
از  صادره   3131 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  شفيعيون   مريم 
اصفهان بشماره ملي 1288238630 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع 
خريداري  مترمربع.   250/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
خيادانی  رحيمی  رسمي حسن  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

فرزند رحيم .
 1396/06/25 مورخ   139660302027007382 شماره  راي   -97
حسين ارجمندكيا فرزند علي بشماره شناسنامه 161 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291382119 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 72 فرعي از اصلي 
 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/02 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.

98-راي شماره 139660302027007383 مورخ 1396/06/25 ليال 
نجار خدابخش فرزند اكبر بشماره شناسنامه 89758 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1281893048 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 72 فرعي از اصلي 
 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/02 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/25 مورخ   139660302027007393 شماره  راي   -99
حسين شهباز فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 115 صادره از كيار 
بشماره ملي 6339740448 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 120/94 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
  1396/06/25 مورخ   139660302027007399 شماره  راي   -100
صادره   45 شناسنامه  بشماره  يداله  فرزند  هرندي  كنعاني  قاسمعلي 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5659701183 ملي  بشماره  هرند  از 
 احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش
 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/46 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
  1396/06/25 مورخ   139660302027007407 شماره  راي   -101
محمد جعفر بركتين فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 866 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1285433270 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12151 واقع در بخش 
سند  طي  خريداري  مترمربع.   155/23 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

رسمي.
 1396/06/25 مورخ   139660302027007414 شماره  راي   -102
از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  فرد  حاجيان  حسين 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291330046 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10006 واقع در بخش 
سند  طي  خريداري  مترمربع.   234/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

رسمي.
 1396/06/28 مورخ   139660302027007598 شماره  راي   -103
سيد حسين طباطبائی خوراسگاني فرزند سيدحسن بشماره شناسنامه 
ششدانگ  در   1291222529 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   122
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6030 واقع 
خريداري  مترمربع.   195/54 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
يداله  و  خادمی  علی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

يزدخواستی و حسن محمد دادی .
 1396/06/28 مورخ   139660302027007602 شماره  راي   -104
از  صادره   23 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  عابدي  كرمعلي 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1129696677 ملي  بشماره  فريدونشهر 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15188 واقع در بخش 
الواسطه  5 ثبت اصفهان به مساحت 203/5 مترمربع. خريداري مع 
بصورت عادي از مالک رسمي مصطفی امجدی و پژمان امجدی و 

آرمان امجدی و كيانوش درميانی و نوشين درميانی.
 1396/06/29 مورخ   139660302027007662 شماره  راي   -105
فرزند سيدمصطفي بشماره شناسنامه  زهرابيگم حسيني خوراسگاني 
ششدانگ  در   1291369392 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   215
زمين پالک 11516  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب 
مترمربع.   331/69 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
 1396/06/29 مورخ   139660302027007664 شماره  راي   -106
از  صادره   490 شناسنامه  بشماره  جمشيد  فرزند  مسائلي  مهدي 
مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1293460214 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3773 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 30/31 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
مورخ   139660302027005147 شماره  اصالحی  راي   -107
 0 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  مصيبی  مريم   1396/05/08
صادره از اصفهان بشماره ملي 1271138141 در يکدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4860 واقع در بخش 
سند  طي  خريداري  مترمربع.   110/20 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5
رسمي صحيح ميباشد كه در رای شماره  139560302027007567 

مورخ1395/06/16 به اشتباه ثبت شده بود. 
مورخ   139660302027005146 شماره  اصالحی  راي   -108
1396/05/08 علی مصيبی فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 0 صادره 
خانه  يکباب  دانگ  دو  در   1270056018 ملي  بشماره  اصفهان  از 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4860 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 110/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي 
 139560302027007568 شماره  رای  در  كه  باشد  می  صحيح 

مورخ1395/06/16 به اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027005145 شماره  اصالحی  راي    -109
1396/05/08 زهرا زندی آتشبار فرزند جالل بشماره شناسنامه 1086 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287843107 در سه دانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4860 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 110/20 مترمربع. خريداري طي سند رسمي 
صحيح می باشد كه در رای شماره 139560302027007565 مورخ 

1395/06/16 به اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027007821 شماره  اصالحی  راي   -110
شناسنامه  بشماره  باقر  فرزند  ترابي  ترک  حسنعلي   1396/07/04
بشماره ملي 1287918433 در ششدانگ  اصفهان  از  1318 صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 366/75 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11518
رای  در  كه  باشد  می  صحيح  رسمي  سند  طي  خريداري  مترمربع. 
ثبت  اشتباه  مورخ1396/01/09به  شماره139660302027000211 

شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/27

هاديزاده - رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
م الف :21389                                                                  
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امسال بیش از هزار و ۲۰۰نفر تبعه افغان در کالس های نهضت سواد آموزی 
استان شرکت کردند.معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: هزینه تحصیل 93۰نفر از این اتباع را دولت و ۲8۰نفر را نیز 
کمیساریای عالی پناهندگان پرداخت می کند.بهمن امیرقائمی افزود: این 
سوادآموزان 4۰۰تا6۰۰ساعت آموزش خواندن و نوشتن را فرا می گیرند.

وی سهیمه امسال ثبت نام بی ســوادان استان  برای شرکت در دوره های 
آموزشی نهضت سواد آموزی را بیش از 6هزار نفر اعالم کرد و گفت: تاکنون 
دو هزار نفراز بی سوادان استان، جذب کالس های نهضت شدند.امیرقائمی 
با بیان اینکه 15۰ســواد آمــوز، با این نهضت همکاری مــی کنند گفت: 
بیشترین جذب سوادآموزان استان در شهرستان های سمیرم، فالورجان، 
فریدون شهر، پیربکران و نجف آباد است.وی گفت: امسال  نرخ باسوادی 

استان در مقایسه با سال گذشته 1۰درصد افزایش داشته است.

مدیر کل کمیته امداد استان خبر داد:

افزایش حامیان طرح های 
اکرام و محسنین

شرکت تبعه های  
افغان در کالس های 
سوادآموزی اصفهان

امسال بیش از 13 هزار حامی به حامیان طرح های اکرام ایتام و محسنین 
افزوده  شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: با اضافه شدن 
این تعداد حامی از ابتدای امسال تاکنون ، 55 هزار و  845 حامی نیکوکار 
حمایت بیش از 15 هزار فرزند یتیم و مددجوی طرح محسنین و اکرام ایتام 

را در استان اصفهان بر عهده دارند.
حمیدرضا شیران طرح محسنین را هم  یکی از طرح های حوزه مشارکت 
این نهاد برشــمرد و افزود:در این طرح خیرخواهانه ، خیران می توانند با 
پرداخت حداقل 3۰۰ هزار ریال ماهانــه حمایت مادی و معنوی فرزندان 
یتیم را بر عهده بگیرند.بیش از هفت هزار و ۲۲9 فرزند سرپرســت از کار 
افتاده و بیمار در قالب طرح محسنین و هفت هزار و 149 یتیم درقالب طرح 

اکرام ایتام، زیر پوشش کمیته امداد استان اصفهان هستند.

معاون اجتماعی پلیس استان:

باند خانوادگی 
سوداگران مرگ 

متالشی شد

 معاون اجتماعی پلیس اســتان اصفهان از کشــف مقدار 91 کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و حشیش و دســتگیری یک ســوداگر حرفه ای مواد افیونی و همسر و فرزندان او 
خبر داد.

سرهنگ جهانگیر کریمی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مطلع شدند که یک قاچاقچی حرفه ای قصد دارد محموله ای را از شرق کشور به پایتخت انتقال 
و از استان اصفهان عبور کند که بالفاصله یک تیم مجرب از ماموران پلیس کاشان، شاهین شهر و اصفهان وارد عمل شدند.وی افزود: سواری 4۰5 متعلق به این قاچاقچی 

در یکی از خروجی های اصفهان به سمت کاشان شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی متوقف شد.
این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی از خودرو مقدار 55 کیلو گرم تریاک و 36 کیلو و ۲۰۰ گرم حشیش که زیر صندلی ها جاساز شده بود کشف شد. سرهنگ کریمی 

ادامه داد: این سوداگر مرگ به همراه همسر و دو فرزندش قصد انتقال این محموله را داشت که با اشراف باالی پلیس اصفهان موفق به این کار نشد.

۱۸ هزار اتباع خارجه در اصفهان برای سفر به عتبات عالیات ثبت نام کردند
مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجــی اصفهان با بیان اینکه ثبت نام برای عتبات 
عالیات اتباع خارجه تا 4 آبان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از 18 هزار نفر از اتباع خارجه 

برای سفر به عتبات عالیات ثبت نام کرد ه اند.

محیط زیست

 تقاضای معاون سازمان محیط زیست
 از دانش آموزان: 

به فكر آب باشید
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست 
از دانش آموزان کشور خواست تا با توجه به بحران آب 
کشور، به فکر آب باشند و از این نعمت ارزشمند درست 

استفاده کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیست؛ جشنواره 
ملي نخســتین واژه آب و نواختن زنگ آب در دبستان 
دخترانه شــهید جالیي پور منطقه دو تهران با حضور 
مدني، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ، میداني و 
جانباز معاونین وزیر نیرو و حمیدي معاون وزیر آموزش 
و پرورش و جمعي از مسئوالن ،  فعاالن محیط زیست 
و  سازمان هاي مردم نهاد با هدف تربیت دانش آموزان 

حامي آب برگزار شد. 
 کاوه مدني، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت 
محیط زیست در این مراســم  با بیان اینکه در کشور 
آب هســت اما کم اســت، از دانش آموزان خواست تا 
با صرفه جویي در مصرف آب و اســتفاده بهینه از این 
 نعمت ارزشــمند در ساختن آینده کشــور مشارکت

 کنند.  
 مدني از دانش آموزان خواست هنگام فراموشکاري و 
غفلت بزرگ ترها و پــدران و مادران براي صرفه جویي 
و استفاده بهینه آب، به آنها یادآوري کنند که بسیاري 
از دریاچه ها و تاالب ها و رودخانه هاي کشور همچون 
دریاچه ارومیه و زاینده رود به دلیل بي آبي خشــک 

شده است.
معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت خاطرنشان 
کرد: همه ما باید بدانیم که براي زندگي در این کشور 

نیازمند آب هستیم.
این مقام مسئول از دانش آموزان خواست تا با رعایت 
دو قانون »دوش گرفتن در پنــج دقیقه« و »انداختن 
درب بطري آب معدني پس از مصــرف محتویات آن 
به درون بطري خالي و مچالــه کردن بطري به منظور 
 بازیافت بهتر و راحت تر« به حفظ محیط زیست کمک 

کنند.
مدني تاکید کرد: بهتر است استفاده از بطري هاي آب 
معدني به لحاظ تولید پسماندپالستیکي، محدود شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست از سازمان مردم 
نهاد »گروه بچه هاي آب« به دلیل فعالیت آموزشي_ 
فرهنگي در حوزه آب تقدیر کرد و یادآور شد: فرهنگ 
ســازي و آموزش باید از ســنین پایین در دستور کار 

قرار گیرد.
وي افزود: همه باید به موضوع  آب توجه داشته باشیم.

درس مردانگی دختر دهدشتی
این دختر 6 ســاله در کنار پدر بیمارش که بیمــاری دیابت دارد، 

رفتگری می کند!

عکس روز

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان:

 ۷ پایگاه واکنش سریع
 در اصفهان مجوز فعالیت گرفت

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: هفت 
پایگاه واکنش سریع هالل احمر در اصفهان تاسیس 
شد و مجوز دریافت کرد. داریوش کریمی اظهار 
داشــت: از حدود یک سال پیش جمعیت 
هالل احمر اصفهان تیم واکنش ســریع 
تربیت کردند و دوره های آموزشــی را 
به آنها تعلیم دادند.وی بیان داشــت: در 
هر تیم واکنش سریع استان پنج نفر به 
صورت شیفتی فعالیت می کنند.کریمی 
با اظهار اینکه در هر تیم واکنش سریع شعب 
شهرستان، ســه نفر فعالیت می کنند، ادامه داد: 
تیم های واکنش سریع در پایگاه های کاشان، نایین، مبارکه، شهرضا، 

گلپایگان، نجف آباد و شاهین شهر مستقر می شوند.
وی تصریح کرد: در نظر داریم که در ۲6 شعب تحت پوشش جمعیت 

هالل احمر اصفهان، تیم واکنش سریع مستقر شود.
وی در خصوص نیروهای داوطلب استان اصفهان، تصریح کرد: هزار و 
۲۰۰ نفر جمعیت جوان داوطلب در جمعیت هالل احمر حضور دارند 
که دوره های نجاتگر 1، ۲ و 3 و دوره ایثار را پشت سر گذاشته اند  و در 

پایگاه های ما مشغول به خدمت هستند.
کریمی اضافه کرد: سه هزار و 6۰۰ نفر نیز در حوزه حوادث با جمعیت 
هالل احمر به صورت داوطلبانه ارتباط کاری دارند و تنها مبلغی که 

هالل احمر به آنها پرداخت می کند، هزینه ایاب و ذهاب آنهاست.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان خبر داد:

 معاینه بیش از  ۳۴ هزار نوزاد
 در غربالگری شنوایی

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: با اجرای 
برنامه غربالگری شنوایی در 6 ماه اول سال جاری با معاینه 
34هزار و 654 نوزاد از ناشنوا شدن 183 نوزاد 
در اســتان اصفهان پیشگیری شد.مجتبی 
ناجی در موضوع برنامه غربالگری شنوایی 
نوزادان و شــیرخواران گفت: به منظور 
تشــخیص و درمان به موقع ناشنوایی 
نوزادان در 6 ماه نخســت ســال جاری 
تعداد 34 هزار و 654 نوزاد در سطح استان 
اصفهان مورد معاینه و غربالگری شــنوایی 
قرار گرفتند. از این تعداد معاینه هزار و 94۷  نوزاد 
مشکوک به عامل خطر بودند که پس از معاینات تخصصی 183 نوزاد 
نیازمند مداخله توانبخشی و طبی تشــخیص داده شدند.به گفته 
ناجی 15۰ نفر از این نوزادان مشکالت کم شنوایی دو طرفه و مابقی 
کم شنوایی یک طرفه داشتند. برای 13۰ نفر از آنان سمعک و تعداد 
53 نوزاد تحت عمل جراحی یا مداخالت طبی قرار گرفتند.مجتبی 
ناجی افزود: با توجه به تولد بیش از  4۲ هزار نوزاد در 6 ماهه نخست 
در استان اصفهان، جمعیت نوزادان معاینه شده8۲/5 درصد نوزادان 
را شامل می شــود و امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع، والدینی 
که صاحب فرزند می شوند، برای معاینه شــنوایی نوزادان خود به 

پایگاه های بهزیستی سراسر استان مراجعه کنند.

معاون آموزش جمعیت هالل احمر اصفهان می گوید ۷ درصد 
خانه های کشور در مواجهه مستقیم با بالیای طبیعی هستند ؛

 در مسیر سیل
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: هفت درصد خانه های کشور در مسیر سیل 

ساخته شده است.
امیر جاللیان اظهار داشــت: ایران کشور 
حادثه خیزی اســت و از 4۰ تا 45 بالی 
ثبت شده در جهان، 35 تا 4۰ مورد آن در 

کشور ما اتفاق می افتد.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار به دست 
آمده، 35 درصد از این بالیا در هر استانی 
از کشور رخ می دهد، افزود: دو سانحه سیل و 
زلزله از بالیای طبیعی است که در کشور ما به ثبت 

رسیده و هفت درصد خانه های ما در مسیر سیل قرار داد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر اصفهان با بیان 
اینکه ایران رتبه اول حوادث جاده ای را دارد، گفت: در هر 33 دقیقه 
در کشــور یک نفر در جاده به علت حادثه فوت می کند و ۲۰ نفر به 
دنبال آن مصدوم می شوند.جاللیان سهم کودکان در حوادث را هفت 
درصد دانست و تاکید کرد: راه  حل کاهش تلفات و افزایش آگاهی 
مردم کار روی شاخص آمادگی است که در حال حاضر در ایران 9.3 
 درصد است و در چشــم انداز ســال 14۰۰ قرار است به 3۰ درصد

 برسد.

بهداشت

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی و رییس مرکز بهداشت حوزه کاشان با اشاره به آغاز 
فصل سرما از مردم خواست مسائل بهداشتی را رعایت کرده 
و پیشگیری از شیوع بیماری های حاد تنفسی را در ماه های 

پیش رو جدی بگیرند.
ســیدعلیرضا مروجی گفت: بــا توجه بــه در پیش بودن 
راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، آغاز فصل سرما و احتمال 
بروز بیماری هایی مانند آنفلوآنــزا در اماکن عمومی، باید 
جهت پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار، همه مردم 
نسبت به توصیه های بهداشتی و رعایت بهداشت فردی و 

عمومی حساس باشند.
وی افزود: انجام واکسیناسیون برای گروه های مورد تاکید 
پزشــکان) در صورت امــکان(، آموزش نیروهــا برای ضد 
عفونی روزانه و درســت اماکن اداری و ســالن ها، استفاده 
از ســطل های زباله دارای درپوش، تهویــه هوای محیط، 
اســتفاده از مواد مورد تایید برای نظافت ســرویس های 
بهداشــتی و ضدعفونی روزانــه نقــاط دارای آلودگی باال 
 مانند صفحه کلیــد رایانه ها و دســتگیره درب ها توصیه

 می شود. 
رییس مرکز بهداشــت حوزه کاشــان بیان کرد: پوشاندن 
دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، شستن مداوم دست ها، 
خودداری از حضور در اماکن عمومی به هنگام ابتال، پرهیز 

از دست دادن و روبوسی با دیگران و خودداری از رها کردن 
دستمال های کاغذی مصرف شده در محیط می تواند نقش 
بسیاری در جلوگیری از شیوع بیماری هایی مانند آنفلوآنزا 

داشته باشد.
مروجی عنوان کــرد: دوره بیماری تا چهــار روز بوده و در 
نهایت یک هفته برای قطع کامل عالئم بیماری نیاز است، 
اما در صورت ادامه نشانه های بیماری و افزایش تب یا سرفه، 
وجود خون در خلط، گوش درد، تنگی نفس یا درد قفســه 
سینه، ترشحات غلیظ )بینی، سینوس ها یا گوش ها(، درد 
سینوس، درد یا سفتی گردن باید هر چه سریع تر به پزشک 

مراجعه شود.

سومین جلسه شــورای مهارت ذیل کارگروه اشتغال و 
سرمایه گذاری اســتان با هدف سیاست گذاری در امر 

مهارت آموزی تشکیل شد.
 این  جلســه  با حضور ایروانی، مدیر کل دفتر جذب و 
حمایت از سرمایه گذاری اســتانداری، ابوطالب جاللی 
مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان و 
نمایندگان دستگاه های عضو در محل سالن کنفرانس 
اداره کل تشــکیل  شــد. ابوطالب جاللــی هدف مهم 
تشکیل شورا را هم افزایی دستگاه های اجرایی در کمک 
به افرادی که دارای توانایی نیستند، اعالم کرد و افزود: 
شــورا به دنبال سیاســت گذاری در امر مهارت آموزی 
در استان اســت که بایستی نیازســنجی، فرآیند کار و 

استانداردسازی دوره ها انجام شود.
مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان با 
بیان اینکه دیوار بلندی بین دستگاه های اجرایی وجود 
دارد، بر مشارکت و استفاده همه جانبه از ظرفیت های 
دســتگاه های اجرایــی تاکید کــرد و افــزود: اگر از 
ظرفیت هــای خالی به نحو مطلوب بهره برداری شــود 

اشتغال خوبی در همه حوزه ها پدید می آید.
در ادامه ایروانی در خصوص توسعه آموزش ها در تمام 
ابعاد، اهتمام ویژه به طرح هــای جدید مهارت آموزی، 
تهیه محتوا در حوزه های مهارتی و انعکاس از طریق صدا 

و سیما مباحثی را عنوان کرد.
بنا بر این گــزارش،   معاون آموزشــی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، 
طرح آموزش مهارت افزایی و تربیت کشــاورزان آینده 

را ارائه داد. 
 الزم به ذکر اســت که بین دســتگاه های اجرایی باید 
تعامل موثری صورت پذیرد تا با سیاســت گذاری واحد 
بتوان از همه امکانات اســتفاده کرد. اطالع رسانی ویژه 
به جامعه هدف و ترغیب واحدهــای پذیرنده از طریق 
شهرستان های صنعتی انجام شــود تا این شورا بتواند 

اثربخشی خوبی در زمینه اشتغال ایفا کند.

در سومین جلسه شورای مهارت فنی و حرفه ای مطرح شد؛

هدف اصلی در استان؛ سیاست گذاری در مهارت آموزی
معاون دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

پیشگیری از شیوع بیماری های حاد تنفسی جدی گرفته شود

فنی و حرفه ای

مدیر عامل سازمان همیاری 
فاطمه کاویانی

 
شهرداری های استان اصفهان 
در آیین بهره برداری از سالن 
همایش مرکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری های استان 
اصفهان گفت: سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 
مجموعه ای از شرکت های وابسته از حوزه های دانش، عمران، 
گردشگری، ای تی و ... است که مجموعه پشتیبانی و حمایت 
یکپارچه از حوزه های مختلف 1۰۷ شهرداری استان اصفهان را 
بر عهده دارد. ناصر نفری با بیان اینکه رسیدگی به امر تجهیز 
مکان های آموزشی برای کارکنان شهرداری ضروری است 
عنوان کرد: ارتقای علمی 16 هزار نفر از کارکنان شهرداری های 
استان نیازمند محیط و تجهیزات متناسب شأن این افراد است 
که در سال های گذشته کمبود آن را بسیار شاهد بودیم، اما در 

حال حاضر وضعیت بهتر شده است.
وی تاکید کرد: از سال 1388 تا کنون 15۰۰ نفر از کارمندان 
شهرداری های استان در این مراکز فارغ التحصیل شده اند که 
این امر در ارتقای عملکرد این افراد تاثیر گذار و نقش آفرین 

بوده است .
نفری با اشاره به اینکه سازمان همیاری شهرداری های استان 
طی 3 سال گذشته، 5 پروژه بزرگ عمرانی را اجرایی کرده 
است،تصریح کرد: روکش آسفالت بزرگراه اصفهانـ  نطنز ، 
تقاطع بزرگ شهیدان حجتی نجف آباد، افتتاح ۷ انبار صنعتی 
در مرغ و پروژه انتقال پساب شهرداری شاهین شهر به همت 

سازمان همیاری شهرداری های استان با هزینه ای بالغ بر 45 
میلیارد تومان صورت گرفته است.

وی افزود: طی سه سال اخیر سازمان همیاری شهرداری های 
استان در حوزه عمران، باالترین سود را در بین شهرداری های 

استان توزیع کرده است.
داشته های استان مورد غفلت قرار گرفته اند 

استاندار اصفهان در ادامه این مراسم اظهار داشت: اصفهان 
استانی بزرگ، کهن و دارای فرهنگی غنی است  که ۷ 
هزار سال سابقه دارد و در این مدت 4 دوره پایتخت ایران 
 بزرگ بوده و امروز پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 

است.
زرگرپور گفت: داشته های استان در ابعاد مختلف بویژه علم و 
فناوری، در مقابل نداشته های آن بسیار گسترده تر و عظیم تر 
است، اما عده ای از جمله برخی رسانه ها، دائما از نداشته ها 
می گویند و ظرفیت ها و مزیت های بی شمار استان را کتمان 

می کنند.
زرگرپورافزود: تردد 4۰ درصد بار کشور و ۲۰ درصد مسافران 
کشور از شریان های حیاتی این استان بیانگر این است که 

عملکرد اصفهان ملی و منطقه ای است.
وی به مشکالت نیز اشاره کرد و افزود: مشکالتی از قبیل مسائل 
زیست محیطی و اقتصادی در استان وجود دارد که در تالش 

هستیم با این امکانات آنها را برطرف کنیم.
زرگرپور به داشته های اصفهان در بعد علمی اشاره کرد و افزود: 

6 دانشگاه اصفهان در رنکینگ بین المللی قرار دارند و 33۰ 
هزار دانشجو و ۷ هزار دانشجوی دکتری در اصفهان تحصیل 
می کنند و با وجود 16۰ مرکز آموزش عالی و شهرک علمی و 
 فناوری که در نوع خود بی نظیر است و علم را به ثروت تبدیل

 می کند، این استان جایگاه خوبی در این بخش دارد.
وی بااشاره به اینکه اصفهان همواره برای استان های دیگر 
الگو بوده، افزود: اصفهان یک شهر مرجع و بین المللی است 
و به همین دلیل بحث مدیریت شهری از یک جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و این مرکز جایگاه ویژه ای دارد که باید همیشه 

تقویت شود.
رسول زرگرپور یادآور شد: استانداری و حوزه  معاونت عمرانی 
 و سازمان همیاری شهرداری ها با ظرفیت های خوبی که دارند 
می توانند حمایت های الزم را از این مجموعه داشته باشند و 
ایجاد سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری ها را از اقدامات 
خود در زمان تصدی معاونت عمرانی وزارت کشور خواند و 

افزود: این سازمان در استان به خوبی انجام وظیفه می کند. 
رسالت دانشگاه علمی کاربردی، تربیت نیروی 

کارآفرین است
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری های 
استان اصفهان در ادامه این مراسم با ارائه عملکرد سالیانه 
 96-95 تحصیلی  سال  ابتدای  از  گفت:  دانشگاه   این 
برنامه ریزی های مختلفی در حوزه آموزش شکل گرفت 
که می توان به ارتقای سطح آموزش و درجه علمی اساتید و 
دانشجویان اشاره کرد؛ همچنین این اقدامات در حال پیگیری 
است و به همین منظور کارگروه هایی در این زمینه طراحی 
شده است. ابوالفضل رسولیان رسالت دانشگاه علمی کاربردی را 
به عنوان دانشگاه نسل سوم تربیت نیروی کارآفرین و افزایش و 
ارتقای مهارت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی عنوان کرد 
و افزود: تعریف تک درس های مورد نیاز مشاغل مختلف حوزه 
شهرداری ها و بازنگری سرفصل های دروس به لحاظ تطبیق 
با فعالیت های شغلی با حمایت حوزه معاونت عمرانی و دفتر 
امور شهری و شوراها در حال حاضر در قسمت آموزش های 
 ضمن خدمت و کوتاه مدت مجموعه شهرداری های استان 

برنامه ریزی شده است.
وی اضافه کرد: در بحث شوراها نیز اولین اقدامی که در 
شورای جدید انجام شد، دوره آموزشی بدو خدمت برای 
همه اعضای شورا با هماهنگی دفتر امور شهری و شوراها 
بود که این دوره به صورت مدون برنامه ریزی شده است.

رسولیان تاکید کرد : در حوزه های دیگر، فعالیت های فرهنگی 
پیش بینی شده که می توان به انعقاد قرار داد با شرکت های 
دانش بنیان و توجه جدی به موضوعات کارآفرینی اشاره کرد 
که طبق پیگیری های انجام شده الزم و ضروری است که 
دانشجویان، دوره کارورزی را به صورت عملی انجام دهند. 
این در حالی است که برای اولین بار با رایزنی های انجام 
شده در سال تحصیلی جدید، 1۲ رشته در مقطع کاردانی و 8 
 رشته در مقطع کارشناسی با 5۲4 دانشجو شروع به تحصیل 

کرده اند.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان خبر داد:

اجرای 5 پروژه بزرگ عمرانی با هزینه 45 میلیاردی

اخبار
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پایداری 

 سه روایت از زندگی
 همسران شهدا؛

یک عاشقانه آسمانی

سمیه مصور آنچه از ســال های آتش وخون در نگاه اول به ذهن متبادر می شود 
چیزی جز چهره ای خشن از جنگ نیست؛ با این حال نیمه دیگری از زندگی نیز در آن سال ها جریان 

داشته است که تا سال ها پشت خاطرات فرماندهان و سربازانی پنهان شده بود که در خط مقدم حضور داشته و 
با پوست و گوشتشان  معنی توپ و تفنگ را لمس کرده بودند و آن »نحوه تعامل شهدا با خانواده، همسر و فرزندانشان« 

بود. کمتر کسی از عشق و محبت و احساس آنها در خانواده آگاه بود؛ از این رو چیزی از زندگی روزمره و معمولی آنان به نسل های 
بعد منتقل نشد؛ نکته ای که رهبر انقالب نیز به آن اشاره کردند:» ما در بیان زندگی نامه  شهیدان سعی کنیم خصوصیات زندگی اینها و سبک 

زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها را تبیین کنیم، این مهم است. خب، هیجان جنگ و رفتن در میدان جنگ یک مسئله است 
که چیز باارزشی است که کسانی جانشان را کف دست بگیرند و بروند بجنگند؛ لکن روحیات، خصوصیات زندگی، سابقه و 

پشتوانه فکری و اعتقادی شخص هم یک مسئله دیگر است که این خیلی مهم است. این شهیدی که شما از یاد 
او و فداکاری او و شهادت او در میدان جنگ به هیجان می آیید، در داخل زندگی خانوادگی چه جوری 

مشی می کرده، در محیط عادی زندگی چه جوری عمل می کرده؛ اینها خیلی مهم است؛ یا 
نسبت به مسائلی که امروز برای ما مهم است، اینها چه جوری عمل می کرده اند.« 

از این رو روایت این بخش از زندگی شهدا در ادبیات دفاع مقدس مورد 
توجه قرار گرفت و در سال های اخیر، کتاب هایی در این 

زمینه از زبان همسران شــهدا به رشته تحریر 
درآمد که در این گزارش به برخی از 

ایــن کتــاب ها اشــاره 
می شود.

دختر شینا روایت زندگی دختری است که پدر 
و مادرش به خاطر حفظ اعتقاداتشان او را به کالس های 

مختلط مدارس قبل از انقالب نفرستادند؛ دختری که چون به 
مدرسه نرفت، بی ســواد ماند، اما باور و ایمان پایداری داشت؛ دختری که 

بارها می ایستد و می افتد و دوباره برمی خیزد تا جنگ را تحقیر کند و به همه نشان 
دهد که جهاد واقعی زن، تالش در جهت تربیت درســت فرزندان و حمایت از همسر در راه 

مبارزه با دشمنان دین و کشورش است. دختر شینا در ۱۹ فصل روایت شده است که از دوران کودکی 
قدم خیر آغاز می شود؛ از زمانی که نامش را به خاطر قدم خوشی که داشــت »قدم خیر« نهادند تا زمانی که 

حماسه زندگی اش را در پشت جبهه ها رقم زد و نامش به عنوان همسر شهید »حاج ستار ابراهیمی هژیر« در تاریخ این 
کشور ماندگار شد.    ضرابی زاده برای روایت زندگی این بانوی بزرگ، از زبانی ساده و در اصطالح »خودمانی« استفاده کرده است 

که در باال بردن جذابیت کتاب بسیار موثر است؛ به شکلی که بعید است خواندن »دختر شینا« را آغاز کنید و بتوانید آن را کنار بگذارید. 
روایت خواندنی زندگی قدم خیر محمدی کنعان آن قدر فراز و نشــیب دارد که مخاطبش را با خود همراه می کند. یک عاشــقانه  

متفاوت که خواندنی تر و جذاب تر از داستان لیلی و مجنون است: »یک شب ســفره را انداخته بودم، داشتم بشقاب ها را توی 
سفره می چیدم. صمد هم مثل همیشه رادیوش را روشن کرده بود و چسبانده بود به گوشش. گفتم »آن را ولش کن بیا 

شام بخوریم، خیلی گرسنه ام«؛  نیامد. نشستم و نگاهش کردم. دیدم یک دفعه رادیو را گذاشت زمین و بلند شد. 
بشکنی توی هوا زد و دور اتاق چرخید. بعد رفت سراغ خدیجه و او را از توی گهواره برداشت. بغلش کرد 

و بوسید و روی یک دست بلندش کرد.به هول از جا بلند شدم و بچه را گرفتم. گفتم: »صمد 
چه خبر شــده، بچه را چه کار داری؟ این بچه هنوز یک ماهش نشده. دیوانه اش 

می کنی!«  می خندید و می چرخید و می گفت: »خدایا شکرت، خدای 
شکرت!« آمد جلو ســرم را بوســید و گفت: »قدم! امام دارد 

می آید. امام دارد می آید. الهــی قربان تو و بچه ات 
بروم کــه این قدر خوش قدمیــد!« بعد 

کتــش را از روی جالباســی 
برداشت...«

دخترشینا

»یک لحظه چشمم افتاد توی آینه. علی آقا 
داشت نگاهم می کرد. خجالت کشیدم. زود نگاهم 

را دزدیدم و ســرم را پایین انداختم. این اولین باری بود که 
علی آقا درست و حسابی مرا می دید«؛ این جمالت، روایت نخستین 

لحظه های زندگی مشترک زهرا پناهی روا و علی چیت سازیان است؛ دختر هفده 
ساله ای که در آغاز جوانی اســت و هیچ گاه تصور نمی کند سال ها بعد روایت زندگی چند 

ماهه اش با فرمانده  اطالعات و عملیات لشکر انصارالحســین علیه السالم، تبدیل به کتابی جذاب و 
خواندنی به نام »گلستان یازدهم« شود. کتاب با مقدمه  زیبایی از سوی نویسنده آغاز می شود؛ جایی که بهناز 

ضرابی زاده می فهمد منزل خانواده چیت سازیان درســت در مقابل خانه اش قرار داشته و او سال ها از آن بی خبر بوده 
است؛ جایی که در  آن بسیاری از اتفاقات تلخ و شیرین داستان ثبت و ضبط شده و نویسنده تا آن زمان از آن بی خبر بوده است؛ 

نکته ای که در ذهن مخاطب جرقه ای ایجاد می کند که شاید در کنار خانه ما نیز خانه شهیدی وجود داشته باشد و هر شهید، ماجرا و 
داستان منحصربه فرد خود را روایت کند. پس از این مقدمه، فصل نخست کتاب با نام »خاطراتم فیلم می شود« آغاز می شود. 

نویســنده با ابتکاری زیبا به خرق عادتی در عرصه روایت دست زده اســت و با ظرافتی هنرمندانه داستان زندگی 
مشترک زهرا پناهی روا و شهید علی چیت سازیان را از پایان مادی زندگی مشترک و شهادت شهید بزرگوار 

آغاز می کند. همین ابتکار نویسنده باعث جذابیت هرچه بیشتر کتاب شده است و خواننده را در 
آغازین فصل کتاب با هجومی از احساســات راوی مواجه می کنــد؛ در جایی که راوی 

فرزند خود را به دنیا آورده اســت و مانند هر زنی پس از زایمان بیشترین نیاز 
عاطفی و حمایتی را به همســرش دارد، اما ناگهــان به یاد می آورد 

که شــوهرش ســی وهفت روز قبل در منطقه »ماووت« 
شهید شده اســت و باید بدون حضور فیزیکی او، 

زندگی اش را با تنها یادگارش ادامه دهد.

گلستان یازدهم

روزهای بی آینه، زندگی واقعی زنی را واکاوی می کند 
که با عشق و اشتیاق در هفده سالگی پای سفره عقد می نشیند، 

در هجده سالگی طعم مادر شدن را می چشد و همان سال، آغاز انتظار و 
چشم به راهی هجده سالگی اوست: »همسر خلبانش مفقوداالثر می شود.«  این 

زن چهارده سال را در بی خبری و انتظار مطلق سپری می کند. پس از اعالم اسارت همسر، 
سه سال دیگر طول می کشد تا دیدار میسر شود. شــکاف عمیق هجده ساله، انتظار و دور افتادن از 

هم و تفاوت های شخصیتی به وجود آمده در گذر سال ها، هر دو را وا می دارد تا برای شناخت یکدیگر دوباره 
تالش کنند: حسین لشگری در آستانه چهل و شش سالگی و منیژه سی و شش ساله است.  احساس غریبگی و درد و رنج 

بر عشق و اشتیاق جوانی غالب است. زن و مردی که هجده سال یکدیگر را ندیده و شاهد تغییرات فیزیکی و شخصیتی یکدیگر 
نبوده اند، حاال باید همه این هجده سال را بشناسند، بر آن عاشق شوند و زیر یک سقف کنار یکدیگر زندگی کنند. کتاب به روایت ناگفته 

هایی از جنگ تحمیلی می پردازد و چگونگی انتخاب های یک زن در نبود همسر و به دوش کشیدن بار زندگی توسط دختری هجده ساله به همراه 
فرزند چهار ماهه اش را شرح می دهد که روایت آن به صورت اول شخص و در قالب مستند داستانی است که به دلیل واقعی بودن آن، سنگینی بار مستند در 

این کتاب بیشتر به چشم می خورد.
»با موهای باز و آرایش کم، چادر سپید را انداختند روی سرم و نشستم کنار حسین سر سفره عقد.دیگ های غذا توی حیاط برپا 

بود. آشپزهایی که پدرم آورده بود مشغول کار بودند. آن موقع گاز نبود و باید با هیزم غذا را می پختند. باران هم می بارید 
و کار برای آشپزها سخت شــده بود. حداقل صدنفر مهمان توی خانه باال و پایین می رفتند. بیچاره حسین یک 

دقیقه فراغت نداشت تا بتوانیم دو کلمه با هم حرف بزنیم. توی آن شلوغی و باران سیل آسا عاقد آمد و 
سه بار خطبه را خواند و یک بله از من گرفت و یک بله از حسین. حلقه دست هم کردیم. عسل 

دهان هم گذاشتیم، عکس گرفتند و تمام شد.حدود ساعت دوازده شب بود و هنوز 
داشتند توی حیاط ظرف می شستند. می خواستم به آنها کمک کنم، اما مادر 

گفت: »خسته ای، برو بگیر بخواب.« واقعا داشتم از خستگی غش 
می کردم. تا رفتم توی رختخواب خوابم برد. کله صبح مادر 

آمد باالی سرم و گفت: »بلند شو منیژه. حسین 
آقا اومده توی اتاق تنها نشســته. زود پا 

شو.«

»روزهای بی آینه«
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ذوب  آهن آسیایی می شود
 سعید فتاحی، رییس کمیته مسابقات ســازمان لیگ گفت: بعید می دانم نفت تهران مجوز 
 لیگ قهرمانان آســیا را کســب کند و حضور ذوب آهن بــه جای این تیم جــدی تر از قبل

 دنبال می شود.

سوال روز

خبر روز

چهره روز

استاندار اصفهان درباره انتقال دیدارهای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
به ورزشگاه نقش جهان اصفهان، اظهار داشت: ورزشگاه نقش جهان 
متعلق به کل استان اصفهان است؛ البته 
در این راه فوالد مبارکه با ایثارگری 
خود منابع کافی را برای تکمیل 
این ورزشگاه تامین کرد.رسول 
زرگرپور تصریح کــرد: امیر 
قلعه نویی، سرمربی ذوب آهن 
در تماس با بنده دغدغه خود 
را برای برگــزاری دیدارهای 
ذوب آهن در داخل شهر اصفهان 
مطرح و اعالم کرد کــه برگزاری 
دیدارهای ذوب آهن در شــهر قم 
مناسب نیســت.زرگرپور اضافه کرد: هماهنگی های الزم نیز در این 
زمینه صورت گرفته و به مدیران 2 باشگاه نیز اعالم شد که اگر مشکلی 

در هزینه ها باشد حاضر به مشارکت هستیم.

 سپاهان چگونه نقش جهان را
 به ذوب آهن داد؟

بعد از چند مصاحبه بی نتیجه علیه افتخاری و مدیران باشگاه 
استقالل، سرانجام مجتبی جباری از این باشگاه به فدراسیون 
فوتبال شکایت کرد. او در نامه ای که به کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون ارســال کرده، اعالم کرده که باشگاه بدون نامه 
رسمی او را از حضور در تمرینات منع کرده است. با این نامه 
باشگاه استقالل نمی تواند بعدها مدعی غیبت خودسرانه 

جباری در تمرینات شود   .
بازیکنان الهالل بعد از تســاوی مقابل پرسپولیس و رسیدن به 08

فینال لیگ قهرمانان آسیا صاحب پاداش ویژه ای شده اند. آنطور 
که تسنیم از قول سایت های عربســتانی نوشته، بازیکنان تیم 
فوتبال الهالل پس از قطعی  شدن صعود به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا پاداش نقدی 100 هزار ریالی دریافت می کنند. در صورتی 
که آنها بتوانند جام قهرمانی در آسیا را نیز کسب کنند پاداش 

نقدی 5 برابری دریافت خواهند کرد.

جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان 
روز سه شنبه در محل ستاد باشــگاه تشکیل شد و در این جلسه 
سعید آذری با رای اکثریت اعضا به مدت دوسال دیگر در سمت 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن ابقا شد.در این جلسه 
همچنین دو عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه معرفی شدند.بر 
این اساس،هیئت مدیره ذوب آهن احمد جمشیدی و اصغر برشان 

را به عنوان اعضای جایگزین معرفی کرد.

پاداش الهالل پس از صعود به فینال شکایت »هشِت شاکی« از استقالل

 منهای فوتبال

مدیر مجموعه ورزش رویال آرنا:

 اقتصاد ورزش در کشور 
مورد غفلت واقع شده است

مدیر مجموعه ورزش رویال آرنا با 
اشــاره به اینکه  جایگاه اقتصادی سمیه مصور

ورزش در کشور مورد غفلت قرار گرفته است گفت: باید 
تسهیالت و شرایط الزم برای سرمایه گذاران در ورزش 

کشور فراهم شود.
فرهادرحیمی درنشســت خبری با اصحاب رســانه به 
مناسبت روز تربیت و بدنی ورزش افزود: سالمت مردم 
از دغدغه های مهم امروزه است و طی یک دهه اخیر به 
دلیل تغییر سبک زندگی و عوامل محیطی بیماری های 
متابولیک شــایع شده اســت؛ تغذیه و فعالیت بدنی از 
شاخصه های سبک زندگی است که دچار تغییر شده و 

باید نگاه ویژه ای به این موضوع شود.
وی با بیان اینکه ورزش نکردن از مهم ترین مشکالت 
قرن  21 است، اظهار  کرد: در جامعه کنونی مشکل فقر 
حرکتی وجود دارد همه باید نگاه جامعی به ورزش داشته 
باشند تا شاهد رشــد ورزش در بین مردم و تاثیر آن در 

جامعه باشیم.
مدیر مجموعه ورزشی رویال آرنا بیان کرد: اطالع رسانی 
و آگاه سازی مردم برای جذب آنها به سمت ورزش، نتایج 
مثبتی را در پی خواهد داشت؛ هر شخصی در هر سنی 
ورزش کند، شــاهد اثرات مثبت آن در زندگی و بدن 

خود خواهد بود.
 رحیمی عنوان داشــت: برای ایجاد رونــق در ورزش 
باید امکانات الزم فراهم شــود و بهترین کار وارد شدن 
بخش خصوصی برای توســعه اماکن ورزشی است؛ با 
فرهنگ سازی ورزش در بین مردم می توان بسیاری از 

هزینه های درمان را کاهش داد.
وی تصریح کرد: باید برای توســعه ورزش در کشور از 
کشور های موفق در این زمینه و اماکن ورزشی در همه 
زمینه ها الگو برداری شود،  افراد متخصص وارد صحنه 
ورزش کشــور شــوندو جایگاه اقتصاد در ورزش مورد 

توجه قرار گیرد.
مدیر مجموعه ورزشی رویال آرنا با اشاره به امکانات این 
مجموعه  اذعان کرد:واحد ورزش بالینی در این مجموعه 
در مراحل پایانی اجراست تا بیماران بتوانند به واسطه 

ورزش درمان شوند. 
 رحیمی خاطرنشــان کرد: از مربیان با  دانش خوب و 
وسایل و تجهیزات مدرن در این مجموعه استفاده شده 
است تا ورزشکاران بتوانند به سالمت کامل دست پیدا 
کنند و هدف این مجموعه ایجاد سالمتی در مردم است 

و قهرمان محور نیست.

در پانزده دوره سپری شده از لیگ قهرمانان آسیا، تیم های ایرانی هرگز 
موفق به قهرمانی در این رقابت ها نشده اند تا راهیابی تیم های سپاهان 
و ذوب آهن به ترتیب در سال های 200۷ و 2010 مهم ترین دستاورد 
فوتبال باشگاهی ایران در این تورنمنت آســیایی باشد.سرخابی های 
پایتخت هم در ســال های اخیر به جمع چهار تیم آسیا صعود کرده اند 
اما استقالل در سال 201۳ و پرسپولیس امســال در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان از دور رقابت ها کنار رفتند تا دستاورد فینالیست آسیایی شدن 

همچنان در انحصار اصفهانی ها باقی بماند.
هفت ســال پیش ذوب آهن با برتری برابر الهالل در هر 2 دیدار رفت و 

برگشت جواز حضور در دیدار پایانی لیگ قهرمانان را به دست آورد. 

 بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران، زمان دیدار معوقه پرســپولیس 
با صنعت نفت آبادان را تعیین می کند. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران قصد 
داشت بالفاصله پس از بازی برگشت پرســپولیس مقابل الهالل عربستان 
درباره زمان برگزاری دیدار معوقه سرخپوشــان پایتخت مقابل نفت آبادان 
در رقابت های لیگ برتر تصمیم گیری کند.سعید فتاحی، مسئول کمیته 
مسابقات لیگ برتر در گفت وگو با مهر، درباره این موضوع گفت: هنوز هیچ 
چیز مشخص نیست. باید به زمان برگزاری دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
ایران، نگاه کنیم و ســپس زمان بازی معوقه پرسپولیس را مشخص کنیم. 
آقای کی روش بازی های تدارکاتی تیم ملی را مشخص خواهد کرد و سپس 
می توانیم برنامه ریزی الزم را داشته باشیم تا باشگاه پرسپولیس نیز ضرر نکند.

 فینال آسیا
 در انحصار اصفهانی ها

این روزها نام یعقوب کریمی بدجور با حاشیه گره خورده است. 14 
مهرماه بود که خبر رســید مدافع هافبک 
چپ اســتقالل با خودش دو قالده 
سگ ســر تمرین آورده و آنها را 
در محوطــه تمرین رها کرده 
تا بازی کننــد. موضوعی که 
واکنش مدیرعامل باشــگاه 
اســتقالل را در پی داشت و 
افتخاری گفت که این مسئله 
را حراســت باشــگاه پیگیری 
خواهد کرد؛ اما حاشیه جدیدی 
که نام یعقــوب را ســر زبان ها 
انداخته مربوط به ماجرای خالکوبی اســت کــه یکی از تیترهای 
روزنامه خبر ورزشی بود و سایت 11 نیوز با انتشار عکسی از تمرین 
چند روز قبل استقالل نوشته که خالکوبی مربوطه متعلق به یعقوب 
کریمی اســت. باید دید یعقوب و مدیرعامل استقالل درباره این 

حاشیه جدید چه توضیحی خواهند داشت.

آقای حاشیه ساز استقالل

در روزهای گذشته انتشار عکس های متعدد از بازیکنان فوتبال در 
حال قلیان کشیدن، حاشیه های زیادی را 
ایجاد کرده است. با وجود تکذیب های 
متعدد ســتاره های فوتبال، اما 
کمیتــه اخالق بررســی های 
الزم را در ایــن خصوص انجام 
می دهد. حاال وزیر ورزش نیز 
پیگیر این مسئله شده است.
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
و جوانان در جلســه هیئت دولت 
دربــاره بازیکنــان قلیانی گفت: 
»کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
در این زمینه ورود کرده و آنها مسئولیت رسیدگی را دارند.« وی در 
مورد آخرین وضعیت محرومیت باشگاه پرسپولیس به واسطه پرونده 
مهدی طارمی نیز گفت: منتظر گزارش فدراســیون  فوتبال درباره 

مشکالت پیش آمده برای پرسپولیس هستم.

وزیر ورزش، پیگیر رسیدگی به 
موضوع قلیانی ها شد

آذری در ذوب آهن ماندنی شد

واکنش روز

سردار آزمون مدت هاست که در لیگ روسیه موفق به گلزنی نشده 
و عده ای افت او را بــه عدم تمرکزش 
ربط داده اند. اینکه او بیش از حد 
درگیر مســابقات سوارکاری و  
اسبش شده و به همین دلیل 
نمی تواند عملکرد خوبی در 
تیمش داشته باشد. موضوعی 
که با واکنش شــدید مهاجم 
ایرانی روبین کازان روبه رو شد. 
آزمون به ایسنا گفته: می دانم که 
چه کسی به این رسانه ها خط داده 
تا این مطالب را بنویســند. اصال فوتبال من 
به کســی ربط ندارد. افرادی که این کارها را کردند، نامرد هستند 
 چون اگر مرد بودند جلو می آمدند و حرفشان را به صورت مصاحبه 

یا رو در روی من می زدند.

واکنش عجیب آزمون به عدم گلزنی؛ 

نامرد!

طالیی پوشــان برای آنکه به حضورشان در ســاحل آرامش، تداوم 
بخشند چاره ای ندارند جز اینکه با امتیاز از تبریز به اصفهان بازگردند.

سپاهان از ساعت 15  امروز در ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز میهمان 
گسترش فوالد است. طالیی پوشان اصفهانی هفته گذشته با برتری 
برابر سیاه جامگان سرانجام اولین برد خانگی فصل را جشن گرفتند. 
با پیروزی برابر میهمان مشــهدی نه فقط طلســم نبردن این فصل 
سپاهان در ورزشگاه نقش جهان شکسته شد که تیم اصفهانی چهار 
پله در جدول صعود کرد. اگرچه حتی پس از واریز سه امتیاز آن دیدار 
خانگی، طالیی پوشان همچنان در نیمه پایینی جدول جای دارند و 
جایگاه فعلی شان به هیچ وجه درخور آنها به عنوان پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر نیست، اما پیروزی در آن مسابقه به این دلیل اهمیت ویژه ای 
داشت که به منزله پایان موقتی بحران در تیم اصفهانی بود. برای آنکه 
حضور شاگردان زالتکو کرانچار در ساحل آرامش بیشتر از یک هفته 
دوام داشته باشد آنها محکوم به آن هستند تا از آوردگاه تبریز با امتیاز 

به اصفهان بازگردند.
با اتکا به برد هفته گذشته، سپاهان دســت کم تا اطالع ثانوی دیگر 
یک تیم بحران زده محسوب نمی شــود، اما اوضاع در اردوگاه رقیب 
همچنان آشفته است. از ۹ هفته سپری شده از لیگ هفدهم گسترش 
فوالد ۶ هفته قعرنشین لیگ بوده است. به عبارت دیگر، تیم تبریزی 

دو سوم از فصل جدید را در پایین ترین نقطه جدول گذرانده است.

نتایج ضعیف گسترش فوالد در شروع لیگ، مدیران باشگاه تبریزی 
را مجاب کرد تا پس از باخت در شهرآورد تبریز در هفته هشتم لیگ 
برتر دســت به تغییرات کادر فنی بزنند و فیروز کریمی را جایگزین 
لوکا بوناچیچ کنند. در واقع، ســپاهان اگر 2 هفته زودتر به گسترش 
فوالد می رسید یک داربی دیگر بین مربیان کروات فوتبال ایران شکل 
می گرفت، اما با برکناری بوناچیچ توفیق دســت وپنجه نرم کردن با 
دومین مربی هموطن به کرانچار دســت نداد.این جابه جایی البته 
دست کم در کوتاه مدت جواب نداد زیرا گسترش فوالد در هفته نهم 
هم مقابل پیکان شکســت خورد و متحمل ششمین باخت فصلش 
شد.سپاهان از آخرین رویارویی با گســترش فوالد در تبریز خاطره 
خوشــی ندارد. یازدهم آذرماه ۹5 از هفته دوازدهم لیگ شانزدهم 
بود که تیم اصفهانی با حســاب 2 بر یک  مغلــوب میزبان تبریزی 
شد. آن باخت برای سپاهان به قیمت سقوط به نیمه پایینی جدول 
و بحرانی شدن نســبی وضعیت این تیم تمام شــد. طالیی پوشان 
 امیدوارند تا این بار با وضعیت بحرانی، ورزشگاه بنیان دیزل را ترک

 نکنند.
البته آخرین رویارویی با آبی های تبریزی برای زالتکو کرانچار یادآور 
خاطره خوبی اســت زیرا یکی از چهار برد سپاهان در ۶ مسابقه آخر 
فصلی که در آنها این مربی کروات هدایــت تیم اصفهانی را به عهده 

داشت، در ورزشگاه نقش جهان برابر این حریف رقم خورد.

گسترش فوالد ته جدولی، دردسرساز می شود؛

 فرار سپاهان از منطقه سقوط

مستطیل سبز

رونمایی از پیراهن پرسپولیس برای دربی 85
از پیراهن تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی مقابل استقالل تهران رونمایی شد.

قاب روز

قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه ورزشکار نیست، اما ورزش را 
دوست است و زمانی به رشته ورزشی سوارکاری می پرداخته، 
افزود: پیشکسوتان ورزش، سرمایه های اصلی سالمت جامعه 

هستند و جمع شدن آنها در کنار هم با ارزش است.
وی با اشــاره به اینکه پیش از انتخابش به عنوان شــهردار 
اصفهان با اقشــار مختلف از جمله ورزشکاران ارتباط داشته 
و پس از آن نیز جلساتی با مردم داشته است گفت: هر جلسه 
متعلق به یک صنف خاص بود که در همین نشست ها دردهای 
جامعه را بیشتر درک کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین 

کار گفت وگو با مردم و گل سرسبد هر صنف است.
نوروزی اظهار کرد: ســالمتی به معنــای واقعی در جامعه با 
توسعه علم پزشکی و ساختن بیمارستان های بیشتر حاصل 
نمی شود و کار اصلی در زمینه سالمتی بر عهده اهالی ورزش 
است و هرچه بیشتر در ورزش ســرمایه گذاری شود، جامعه 

بیمه خواهد شد.
توانمندی و دانایی جامعه در گرو سالمت جسم و روح
شــهردار اصفهان با بیان اینکه با سالمت جسم و روح مردم، 
جامعه ای توانمنــد و دانا خواهیم داشــت، تصریح کرد: این 

کار بر عهده اهالی ورزش است که جای تقدیر و تشکر دارد. 
شهرداری نیز در این زمینه رسالت و وظایفی بر دوش دارد و 

باید در راستای آن رسالت اقداماتی انجام دهد.
نوروزی بیان داشت: نگاه من با کسانی که در گذشته سازمان 
ورزش شهرداری و چارت سازمانی آن را تشکیل دادند و آن 
وظایف را برای شهرداری تعیین کردند، کمی متفاوت است 
و معتقدم آن وظایــف، مداخله در کار ورزشــکاران و اهالی 

ورزش است.
شهرداری باید برای ساخت زیرساخت های ورزش 

تالش کند
نوروزی اظهار کرد: شــهرداری باید در راســتای توســعه 
ورزش، تســهیل امور مربوط بــه آن و ایجاد ســاختارهای 
الزم برای ورزش مانند ساختن سالن و باشگاه ها تا می تواند 
سرمایه گذاری کند ولی اگر شهرداری بخواهد قهرمان پروری 
و باشگاه داری انجام دهد و یا در میدان، نقش یک ورزشکار را 

ایفا کند، مسیری انحرافی را پیموده است.
وی گفت: آمادگی داریم تا امور مربوط به ورزش را تســهیل 
و از پیچ و خم های موجــود نجات دهیم. تصدی گری ورزش 

باید بر عهده باشگاه ها، ورزشکاران و بخش خصوصی باشد اما 
کمک به ورزشکاران تا بتوانند خدمات بهتری به جامعه ارائه 
 دهند، وظیفه دولت و نهادهای عمومی مانند شــهرداری ها

 است.
نوروزی ادامه داد: در این زمینــه کوتاهی نمی کنیم و تالش 
خواهیم کرد آنچه به عنوان ســرمایه های عظیم ورزش در 
شــهر اصفهان وجود دارد مانند فضاهای ورزشی، باشگاه ها 
و... را در اختیــار ورزشــکاران قرار دهیم و بــه هنر و دانش 
 شــما در این زمینه اعتماد کنیم تا تصدی گری در ورزش را

 بر عهده بگیرید.
شهرداری اصفهان قطعا به سمت ورزش قهرمانی 

نمی رود
شهردار اصفهان با تاکید بر ادامه برگزاری چنین نشست هایی 
با اهالی ورزش، بیان داشــت: اصال به سمت ورزش قهرمانی 
نمی رویم چون متولیان خود را دارد، اما همچنان در ورزش 
همگانی گام های بیشــتری خواهیم برداشــت و تالش های 

خوبی در این زمینه انجام شده است.
نوروزی ادامه داد: اگر دولــت و نهادهای عمومی بخواهند بر 
اموری که باید در دســت متخصصان خود باشد سلطه پیدا 
کنند و اداره آن را بــر عهده بگیرند، به معنــای نابودی آن 

امور است.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: اگر می بینید برخی رشته های 
ورزشــی ســقوط کرده و یا در حال سقوط هســتند، یکی 
از دالیــل آن همین مداخله هــای بی مورد بوده اســت؛ تا 
آنجایی کــه در حیطه وظایف من اســت اجــازه نمی دهم 
شــهرداری در ورزش قهرمانی دخالت کنــد ولی همچنان 
 در ورزش همگانی و توســعه امکانات و فضاهای ورزشی گام 

برمی داریم.
وی با تاکید دوباره بر ادامه برگزاری نشســت با اهالی ورزش 
در آینده تصریح کرد: وقتی می توانیم موفق شــویم که هنر 
گوش دادن داشته باشــیم و این نشست ها زمانی موثر است 
 که شــرکت کنندگان به جایی برســند که فردای نشســت 
بر اساس رضایت درونی به ما کمک کنند تا برای شهر اصفهان 

کاری کنیم.
شــهردار اصفهان در بخش پایانی ســخنان خــود در مورد 
حمایت از قهرمانان ورزش اصفهــان افزود: تالش می کنیم 
الیحه ای به شورای شــهر ارائه دهیم تا بتوانیم باشگاهی را 
برای 4 تا 5 ســال در اختیار هر ورزشــکار اصفهانی که در 
رشــته خود قهرمان جهان شــده اســت، قرار دهیم تا این 
قهرمــان جهان بتوانــد قهرمانان زیادی را پــرورش دهد و 
 امیدوارم این الیحه پس از ارائه به شورا و دفاع ما به تصویب 

برسد.

راز روز

تونی خیمنز، خســوس پرز و میــگل دی آگوســتین با هدایت 
مائوریسیو پوچتینو، برای جزء به جزء 
تحرکات بازیکنان، از دروازه بان ها 
تا هری کیــن و فرناندو یورنته 
برنامــه ریزی کــرده اند. در 
مورد هوگو لوریس، پوچتینو 
تمرینات بســیاری انتخاب 
کرده و دستور داده تا هر روز، 
این تمرینات توســط لوریس 
انجام شود. تمرینات مداوم باعث 
شــده تا لوریس، بــرای چنین 
شرایطی از پیش آماده باشد و به سرعت، به 
موقع و با واکنشی دقیق و مناسب، حرکت توپ را مهار کرده و مانع 

گل شدن آن شود. 

 راز واکنش های معجزه آسای
 هوگو لوریس چیست؟

نوروزی در ششمین نشست از سلسله نشست های »اصفهان فردا«:

توسعه ورزش همگانی در دستور کار شهرداری است

شهردار اصفهان سه شنبه شب در ششمین نشست از سلســله نشست های »اصفهان فردا« با حضور 
جمعی از ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و فعاالن ورزش اصفهان با اشاره به در پیش رو بودن هفته 
تربیت بدنی اظهار داشت: از کسانی که چنین جلسه ای را ترتیب دادند تشکر می کنم و پیشاپیش هفته تربیت 

بدنی را به شما پیشکسوتان ورزش و جوانان ورزشکار تبریک می گویم.

تکلیف دیدار معوقه پرسپولیس  
در دستان کی روش
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مدیر مطالعات و برنامه ریزی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، میانگین عمر 
ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان را ۸.۵ سال اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد 

ناوگان اتوبوسرانی اصفهان فرسوده است.

چهر ه ها

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

 افزایش جذب دانش آموزان 
اصفهانی به رشته های فنی و حرفه ای 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در نشست مطبوعاتی 

مســئوالن آموزش و پرورش استان با اصحاب 
رسانه، با اشاره به وضعیت مدارس، تعداد 

دانش آموزان و تعداد نیروهای انسانی 
اظهار داشت: در ســال جاری تعداد 
کل دانش آموزان در مدارس روزانه 
اســتان بــه 79۶ هــزار و ۶3۰ نفر 
رسیده و این درحالی است که ثبت نام 

دانش آمــوزان در مــدارس نوبت دوم 
درحال حاضر ادامه دارد.

محمدحســن قائدی ها افزود: 4۵2 هزار و 731 
نفر در دوره ابتدایی، 193 هزار و ۸1۶ نفر در دوره متوســطه اول 
و 1۵۰هزار و ۸3 نفر در دوره متوســطه دوم، مشغول به تحصیل 
هســتند که از این تعداد، مدارس دولتی ۶۶7 هــزار و ۵14 نفر و 

مدارس غیردولتی 129هزار و 11۶ نفر را شامل می شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامــه داد: مدارس 
غیردولتی در استان اصفهان سهم 14درصدی در جذب و آموزش 
دانش آموزان دارند، این در حالی اســت که نســبت به میانگین 

11درصدی کشوری 3 درصد جلو هستیم.
وی تصریح کرد: توزیع متوازن در متوسط نظری و فنی و حرفه ای 
در ســال جاری تغییراتی را به دنبال داشت؛ به گونه ای که نسبت 
به سال گذشته و نســبت به میانگین کشوری رشد 4/۵درصدی 
 جذب دانش آموزان در مقطع فنی و حرفه ای و کاردانش را شاهد 

بودیم.

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبر داد:

افزایش 20 درصدی محکومان مالی 
در استان اصفهان

مدیرکل زندان های استان اصفهان در آیین تودیع و معارفه رؤسای 
زندان شهرستان شهرضا، اظهار کرد: 7۵ درصد از زندانیان استان 

در رده سنی 24 تا 4۵ سال هستند که این افراد 
در سن اشــتغال قرار دارند؛ این در حالی 

است که ۵۸ درصد از زندانیان استان 
نیز متاهل هستند.

اســدا... گرجی زاده در ادامه با بیان 
اینکه 3۰ درصد از زندانیان مجددا 
به زندان بازگشته اند، گفت: 7۰ درصد 

از زندانیان نیز برای بار اول وارد زندان 
شده اند.

مدیــرکل زندان های اســتان اصفهــان گفت: 
1۵درصد از زندانیان استان محکومان مالی هستند که شمار این 
گروه از زندانیان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 2۰درصد 

افزایش داشته است.

۶۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان فرسوده است

اخبار  کوتاه 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری مطرح کرد:

  کاهش هزینه ها 
با ساماندهی مشاغل مزاحم

یکی از مطالبات شهروندان از مســئوالن، ساماندهی 
مشاغل و ایجاد فضای شهری آرام و ایمن است. ساختار 
اجتماعی شهر اصفهان توریستی و فرهنگی است که 
بایــد در هدف گذاری و برنامه ریزی برای ســاماندهی 
صنوف، به این ویژگی توجه شــود؛ ساماندهی مشاغل 
آالینده و مزاحم، صیانت از حقوق شهروندان است که 
موجب زیبایی بصری و ایجاد آرامش بیشــتر در شهر 
می شود. در همین ارتباط مدیرعامل سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
برای ساماندهی مشاغل شهری، کارگروه های مختلفی 
با حضور مدیران استانی و شهری برگزار شد تا به بررسی 

راهکارها و موانع این امر بپردازیم.
اصغر کشــاورز راد خاطرنشــان کرد: فعالیت برخی از 
صنوف و مشاغل در شهر، آلودگی هوا، معضالت سمعی 
و بصری، سد معبر، ترافیک، از بین رفتن هویت تاریخی 
و اجتماعی را بــه همراه دارد که اگر ســاماندهی این 
مشاغل با جدیت دنبال شود، عالوه بر کاهش هزینه های 
مدیریت شهری و ارتقای امنیت اجتماعی، تاثیر زیادی 

بر افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

ضرورت رویکردی واحد برای 
کنترل آالینده های شهر اصفهان

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
کاهش آالینده های شهر اصفهان همت مدیریت شهری 
را می طلبد امــا باید به رویکردی واحــد برای کنترل 
آالینده ها در سطح شــهر اصفهان دست یابیم. سعید 
فردانی اظهارکرد: در برنامه راهبردی اصفهان14۰۰، 
23 هدف وجود دارد که بر اســاس اولویت بندی های 
انجام شده، اولویت اول اهداف خرد ما، افزایش پایداری 

اکولوژیک با تاکید بر کاهش آالینده هاست.
وی با تاکید بــر اینکه جهت گیری اصلی شــهرداری 
اصفهان در برنامه اصفهان 14۰۰)از ســال 9۵ تا سال 
99( تمرکز بــر کاهش آالینده هاســت، گفت: عمده 
اقداماتی که در این راستا توســط شهرداری اصفهان 
با همکاری سایر ارگان های ذی ربط انجام شده، در 2 

بخش پژوهشی و اجرایی بوده است.

ابالغ وقت رسیدگی
7/586 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر  
بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه پرونده 
90/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11/45 صبح روز شنبه مورخه 1396/10/2، مشخصات 
خواهان:  علی اصغر حاج حیدری با وکالت ســجاد آقامحمدی به نشانی خمینی شهر میدان 
قدس ابتدای بلــوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه ســوم واحد 6، مشــخصات 
خوانده مجهول المکان: اسدا... رسولی،  خواسته و بهای آن:  محکومیت خوانده 17/000/000 
ریال هزینه دادرســی- حق الوکاله وکیل- تاخیر تادیه- حق تامین خواسته، دالیل خواهان: 
کپی مصدق چک- مصدق گواهی عــدم پرداخت، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول 
 المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی

 از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک 
 نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5312 شعبه 4 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/588 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شهر  
بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه پرونده 
801/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/9/1، مشخصات 
خواهان: سعید مختاری با وکالت سجاد آقامحمدی به نشانی خمینی شهر منطقه صنعتی دوشاخ 
سنگ بری یاس گرانیت، مشخصات خوانده: بهروز حاجی یوسف به نشانی مجهول المکان،  
خواسته و بهای آن:  تقاضای مطالبه وجه یک فقره چک بانک صادرات مبلغ 200/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
لغایت اجرای حکم، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت- نســخه ثانی 
دادخواست پیوست است. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5385 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/573 شماره ابالغنامه: 9610106823202416 شماره پرونده: 9609986823200552 
شماره بایگانی شعبه: 960602 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر 
داوری، خواهان آقای محمد عصاری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر داوری به خواسته 
فک پالک خودرو پژو جی ال ایکس به شماره انتظامی 29 ق 973 ایران 23 مطرح که با این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986823200552شعبه دادگاه عمومی بخش 
زواره ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/04 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) شهرستان اردستان- بخش زواره- بلوار جانبازان- 
جنب دانشگاه آزاد زواره- دادگاه عمومی بخش زواره( 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: 279 شعبه دادگاه عمومی حقوقی زواره)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/587 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی 
شــهر  بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 354/96 حل 4 ، وقت رســیدگی ســاعت 9/30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/9/27، مشــخصات خواهان:  فضل اله خانی فرزند مراد با وکالت ســجاد آقامحمدی 
به نشانی خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه 

سوم واحد6، مشــخصات خوانده: علی اصغرزاده فرزند فتح اله به نشــانی مجهول المکان،  
خواســته و بهای آن:  رســیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 25/000/000 
یک فقره چک خســارات خرید رســیدگی و حق الوکاله وکیل، تاخیر تادیه، تامین خواسته، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک- کپی مصدق گواهــی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5313 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )211 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/520  دایره اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده کالسه 326/96 اجرا محکوم 
له رحمت ا... کاویانی به طرفیت نعمت ا... خالصی به خواسته مطالبه در نظر دارد جهت استیفای 
حقوق محکوم له سه دانگ از شــش دانگ قطعه زمین مزروعی به شماره پالک 767 از 157 
اصلی واقع در صحرای موسی اباد به مساحت تقریبی 800 متر مربع را معادل چهل میلیون ریال 
تقویم گردیده و دارای سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد و قیمتی که مزایده از آن شروع می 
گردد مبلغ چهل میلیون ریال می باشد را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز 
پنج شنبه 1396/8/25 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار 
می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس صحرای موسی اباد مراجعه و از ملک 
مورد مزایده بازدید نمایند.خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می 
بایستی 10 درصد قیمت پیشــنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نموده برنده محسوب می گردد. م الف: 96/224  اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان 

)214 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/546 نظر به اینکه خانم فریده خدابخشــی دســتگردی فرزند قربانعلی بــا ارائه دو برگ 
استشهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شــده مدعی مفقود شدن سند مالکیت تک 
برگ شماره 418464 د – 91 مورد ثبت دفتر 204 صفحه 245 ذیل شماره 36258 به میزان 
یک دانگ و نیم مشاع و سند تک برگ شــماره 055769 الف/94 مورد ثبت دفتر 63 صفحه 
119 ذیل شماره 8427 به میزان یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 2345 فرعی از 65 
اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که به نام ایشان ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر 
ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر 
و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 278 مهدی شــبان اداره ثبت اسناد و امالک تیران 

وکرون)204 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/593  خانم صنمبر کمرانیان زاده دارای شناســنامه شــماره 166 به شــرح دادخواست به 
کالسه  460/94 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صاحب کمرانیان زاده حسین آبادی به شناسنامه 1893 در تاریخ 1384/12/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند 
دختر به نام های منیژه کمرانیان زاده حسین آبادی به شماره شناسنامه 11 فرزند حسن به تاریخ 
تولد 1331/1/6، 2- صنمبر کمرانیان زاده به شماره شناسنامه 166 فرزند حسن به تاریخ تولد 
1336/12/5، 3- خدیجه کمرانیان حسین آبادی به شماره شناسنامه 12 فرزند حسن به تاریخ 
تولد 1331/1/6، 4- سکینه کمرانیان حسین آبادی به شــماره شناسنامه 54 فرزند حسن به 
 تاریخ تولد 1323/4/9،  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی

 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 283 شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان )173 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/594  خانم صنمبر کمرانیان زاده دارای شناسنامه شماره 166 به شرح دادخواست به کالسه  
459/94 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آقا حسن کمرانیان زاده حسین آبادی به شناسنامه 12/6160 در تاریخ 1379/12/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار فرزند 
دختر به نام های منیژه کمرانیان زاده حسین آبادی به شماره شناسنامه 11 فرزند حسن به تاریخ 
تولد 1331/1/6، 2- صنمبر کمرانیان زاده به شماره شناسنامه 166 فرزند حسن به تاریخ تولد 
1336/12/5، 3- خدیجه کمرانیان حسین آبادی به شماره شناسنامه 12 فرزند حسن به تاریخ 
تولد 1331/1/6، 4- سکینه کمرانیان حسین آبادی به شــماره شناسنامه 54 فرزند حسن به 
تاریخ تولد 1323/4/9 و یک همســر دائمی به نام صاحب کمرانیان زاده حسین آبادی فرزند 
رمضان به شماره شناسنامه 1893، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 282 

شورای حل اختالف شهرستان اردستان )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/592 نظر به اینکه آقای نصرا... حســام به طرفیت بهمن حامدی فرزند علی دادخواســتی 
مبنی بر الزام به انتقال ســند یک دســتگاه خودروی سمند به شــماره انتظامی 653 س 38 
ایران 63 به این شــعبه ارائه نموده اســت و با توجه به اینکه تاریخ رســیدگی پرونده فوق به 
شــماره 448/96 مورخ 96/9/8 می باشــد خواهشمند است تاریخ رســیدگی به طور کامل 
 در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی و نتیجه ظرف یک هفته به این مرجع ارســال شــود. 

م الف: 96/209  شعبه اول شورای حل اختالف دهاقان )86 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

7/613 شــماره پرونده: 139604002003000613/1 شماره بایگانی پرونده: 9601263/1 
شــماره ابالغیه: 139603802003000189 بدینوســیله به آقای پیمان جنابی فرزند فضل 
اله شناسنامه شــماره 945 کدملی 1291000461 ســاکن اصفهان ش امیرکبیر کدپستی 
8513749141   ابالغ می شود که آقای فرزاد برزگر صادق فرزند علیمراد جهت وصول مبلغ 
900/000/000 ریال به استناد چک شــماره 932017/037775 مورخ 1396/06/05 عهده 
بانک رفاه کارگران شعبه خیابان حکیم علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
فوق در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور مربوطه،  محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجرا، مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی  و منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرایی علیه شما جریان خواهد یافت.  م الف: 23232 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)153 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

7/612 شــماره صادره: 1396/42/418160– 96/7/1 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
خانه پالک ثبتی شــماره 1606 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان ذیل ثبت 
208959در صفحه 597 دفتــر امالک جلد 1139 تحت شــماره چاپی مسلســل دفترچه 
ای 006077 طبــق رای شــماره 4254 مــورخ 1382/08/20 هیئت حل اختالف شــعبه 
 دوم به نام آقــای روح اله ابراهیمی خراجــی فرزند اله یــار ثبت و صادر و تســلیم گردیده 
اســت که به موجب ســند انتقال قطعی 18434 مورخ 1384/11/15 خانه 101 اصفهان به 
خانم صدیقه صالحی مورکانی فرزند نیــاز علی انتقال قطعی گردیده ســپس مالک با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده به شــماره 13964220221478323 مورخ 1396/07/01 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی کــه امضا شــهود آن ذیل شــماره 34020 مورخ 
1396/06/27 به گواهی دفترخانه 133 اصفهان رســیده است مدعی است که سند مالکیت 
 آن به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
 مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 23415 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان )273 کلمه، 3 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

7/615 شماره صادره: 1396/42/424465 نظر به اینکه آقای وراث حمیدرضا لنبانی بارانی 
مالک ششدانگ پالک 4999/5414 باســتثناء بهای ثمنیه اعیانی آن واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق متعلق اســت به مونس خانم ملک عمرانی در اجرای تبصره یک 
ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، تقاضای حذف اســتثناء مزبور در ســند مالکیت را 
نموده و  کارشناس رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالکهای فوق الذکر را به مبلغ  
2/000/000 ریال برآورد و اعالم نموده ومتقاضی آن را به حســاب سپرده طبق فیش شماره 
01156 سری الف 95 مورخ 1396/07/17 به مبلغ 2/000/000 ریال واریز نموده و چون ذی 
نفع فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت 
اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه و در صورتی که تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت 
تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، سند مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.م الف: 23421 قویدل رئیس ثبت منطقه جنوب اصفهان 

)218 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/589 مرجع رسیدگی: شــعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 203/96 حل 4 ، وقت رســیدگی: ســاعت 11/45 صبح روز شنبه مورخه 
1396/10/2، مشــخصات خواهان: داریوش اصغریان با وکالت سجاد آقامحمدی به نشانی 
خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلــوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه ســوم 
واحد 6، مشــخصات خوانده مجهول المکان: مازیار کریمیان، خواســته و بهــای آن:  مبلغ 
120/000/000 ریال هزینه دادرســی – حق الوکاله وکیل – تامین خواسته – تاخیر تادیه، 
دالیل خواهــان: کپی مصدق چــک- کپی مصدق عــدم پرداخت، گــردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المــکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5314 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/620 شماره:1396/04/427177 چون ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک شماره 1396 
فرعی از 120- اصلی واقع در روســتای خفر جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام مریم السادات حســینی خفری فرزند سید ابراهیم و غیره در جریان است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
1396/08/30  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:365 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز )144 کلمه، 2 کادر(

مجید بیجندی، با بیان اینکه امروز کاربردی شدن هواشناسی 
به عنوان یک مطالبه عمومی از سمت مردم و مسئوالن مطرح 
می شود، افزود: هدف از توسعه هواشناسی کاربردی، همراه 
شدن همه مردم با هواشناسی است. وی ادامه داد: هواشناسی 
را در مرکز اســتان معطوف نکردیم. امروز در 23 شهرستان 
استان اصفهان ادارات مستقل هواشناســی وجود دارند که 
شبانه روز در حال فعالیت و کار هستند. بیجندی با بیان اینکه 
عمده چالش هایی که امروز با هواشناسی مرتبط اند، چالش 
هایی هســتند که مرزهای جغرافیایی نمی شناسند، گفت: 
مسائلی مانند رشد جمعیت، خشکی و بیابانی شدن، آلودگی 
هوا و غیره، همه با هواشناسی مرتبط هستند. وی با اشاره به 
تغییر اقلیم اضافه کرد: در ســال های اخیر تغییر اقلیم مورد 
مناقشه قرار گرفته اما باید دانست که این موضوع بسیار جدی 
بوده و مهم ترین چالش بشری است. افزایش فراوانی فرسایش 
ها و تغییرات الگویی، از آثار تغییر اقلیم هستند که در چرخه 
هیدورلوژیکی و اقتصاد آب، تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گرفته 
اند. مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به سه هدف 
اصلی این اداره گفت: در مرحله اول پایش مستمر جو و تولید 
داده، ســپس پردازش و تولید محصــول و در نهایت تصمیم 
ســازی در مدیریت و امور روزمره مردم قــرار دارند که مورد 

آخر، اولویت اصلی سازمان در سال های اخیر بوده است. وی 
درخصوص مساعدت های اداره هواشناسی به بخش کشاورزی 
ابراز کرد: پیش بینی های به موقع هواشناســی در راســتای 
اقتصاد مقاومتی، به صورت غیر مســتقیم و طی 9 ماه، 422 
میلیارد تومان به حفظ صندوق بیمه کشاورزی در 11 استان 
کمک کرد. در ادامه این نشست خبری، حاجی بابایی معاون 
توسعه و پیش بینی اداره هواشناسی استان اصفهان، در رابطه 
با بارش های اســتان اصفهان طی بازه زمانی مهر 9۵ تا پایان 
شهریور 9۶ گفت: استان اصفهان رتبه سیزدهم کم بارشی را 
نسبت به استان های دیگر در این بازه زمانی دریافت کرد؛ این 
اســتان منفی 1۸درصد کمتر از مقدار بلند مدت خود بارش 
داشته است. وی افزود: وضعیت بارش های امسال نسبت به 
سال گذشته بهتر بوده و استان اصفهان از ابتدای سال تاکنون، 

21 درصد افزایش بارش نسبت به سال گذشته داشته است.
حاجی بابایی ادامه داد: شهرســتان های نجــف آباد، ورزنه، 
کاشان و مناطق شرقی استان اصفهان، نقاطی هستند که تنها 
۵۰ تا ۶۰ درصد بارش مورد نیاز خود را دریافت کردند و این 
درحالی است که شهرستان هایی مانند گلپایگان، خوانسار، 

چادگان و داران بارش های 1۰۰ درصدی دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه بــه طور کلی اکثر نقاط اســتان اصفهان از 

ابتدای سال تا پایان شهریورماه کمتر از حد الزم بارش دریافت 
کرده اند، اضافه کرد: از ابتدای مهر 9۵ تا 31 شهریورماه 9۶ 
بیش از ۵۰ درصد افزایش بارش را در اســتان اصفهان شاهد 
بوده ایم. معاون توسعه و پیش بینی اداره هواشناسی استان 
اصفهان گفت: میانگین دما در مردادماه 9۶ نســبت به بلند 
مدت خود تغییر خاصی نداشته؛ اما وضعیت دما در شهریور 
نسبت به بلند مدت کاهش کمی را تجربه کرده است. مجید 
بیجندی مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان، در رابطه با 
خشکسالی های ســال های اخیر اظهار کرد: خشکسالی به 
4 دسته خشکسالی هیدرولوژیکی، هواشناسی، اقتصادی و 
اجتماعی و کشاورزی تقسیم می شود. در ابتدایی ترین مرحله، 
وقتی می خواهیم خشکســالی را توضیح دهیم، خشکسالی 
هواشناســی مدنظر قرار می گیرد. وی با بیان اینکه اســتان 
اصفهان در ده ســال اخیر با افزایش خشکسالی ها و استمرار 
آنها روبه رو بوده اســت، افزود: امروزه خشکســالی اســتان 
اصفهان، نوعی خشکســالی میان دو حــوزه هیدورلوژیک و 
اقتصادی و اجتماعی است که باید با مدیریت ویژه آن را کنترل 
کنیم. مدیرکل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: طبق 
آمار در دوره 12 ماهه تا پایان شــهریورماه 9۶ جنوب و مرکز 
استان درگیر خشکسالی شدید و اکثر مناطق استان درگیر 
خشکسالی متوسط و خفیف بودند؛ تنها قریب به ۶ درصد از 
نقاط این اســتان در حوزه نرمال قرار گرفته اند. در گزارش 
خشکسالی 12 ماهه اخیر که در مهرماه ارائه شد، اسم استان 
اصفهان به عنوان یکی از استان هایی مطرح شد که شدیدا با 
خشکسالی درگیر است. وی با تاکید بر اینکه تنها ۵ درصد از 
نقاط استان اصفهان طی 7 سال گذشته تا شهریور 9۶ وضعیت 
نرمال داشته و 9۵ درصد مناطق درگیر خشکسالی بوده اند، 
گفت: 32 درصد خشکسالی ها در استان اصفهان، از نوع شدید 
و بسیار شدید و  همچنین 94درصد جمعیت این استان درگیر 
خشکسالی دراز مدت هســتند.  بیجندی درخصوص بارش 
های پاییز9۶ در استان اصفهان عنوان کرد: بارش ها از اواسط 
آبان ماه به تدریج از نیمه غربی استان آغاز می شود؛ اما به طور 
مجموع پاییز سال جاری، چه از نظر میزان و چه از نظر پراکنش 
زمانی و مکانی، مساعد به نظر نمی رسد؛ پیش بینی می شود 
دمای هوا در حد مقدار بلند مدت مناطق شــرقی و مرکزی 
استان نسبت به دمای نرمال مناطق، خنک تر خواهد بود. وی 
با تاکید بر اینکه پیش بینی بارش های نرمال به معنای برطرف 
شدن مشکالت در حوزه آب نیست، خاطرنشان کرد: با توجه 
به کاهش رطوبت خاک از سطح تا عمق یک متری، بارش های 
دریافتی در پاییز 9۶ در مناطق مرکزی و شرقی استان جزو 
بارش های مفید و موثر نیست؛ چرا که خشکی در الیه های 
خاک نفوذ کرده اســت. مدیرکل هواشناسی استان اصفهان 
گفت: پیش بینی برای 3 ماه آینده مدل های هواشناسی، نشان 
می دهد نسبت به سال قبل پاییز بهتری داریم؛ اما نسبت به 
بلند مدت 1۰ تا 1۵ درصد کاهش خواهیم داشت. بارش های 
پاییزی در مناطق خشک بسیار ناچیز بوده و آنچه هم می بارد 
با توجه به کاهش رطوبت هوا در عمق یک متری خاک، مفید 

و موثر نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان،  از خشکسالی شدید و 
بسیارشدید32درصدی در استان خبر داد؛

وضعیت غیرنرمال

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان، در نشســت خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
سازمان هواشناسی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی جزو اصلی ترین دستگاه ها در کشور 
به شمار می رود، اظهار کرد: در هواشناسی استان ها، یک طرح اساسی در مرکز هواشناسی استان اصفهان در 

دستورکار قرار گرفت که آن هم »کاربردی شدن هواشناسی در زندگی مردم« بود.

حمید وکیلی
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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
انجام چند کار به طور همزمان

در حالی که بســیاری از مردم تصور می کنند در 
انجام چنــد کار آن هم به طــور همزمان بهترین 
هســتند، اما تحقیقات علمی ثابت کرده که فقط 

۲درصد از جامعه چنین قابلیتی دارند.
بنابراین، انجام چند کار به طور همزمان برای بقیه 
مردم یک عادت بد محسوب شده و باعث می شود 
تا تمرکز کمتری روی مسئولیت ها و به دنبال آن، 

کارایی ضعیف تری داشته باشند.
نادیده گرفتن ورزش

تحقیقــات علمی ثابت کــرده کــه ورزش های 
صبحگاهی و عصرگاهی موجــب افزایش میزان و 
کیفیت خواب افراد می شود. بر اساس یک آزمایش 
علمی، مشخص شده که یک ساعت ورزش کردن، 
تا ۴۵ دقیقه خواب را بیشتر و باکیفیت تر می کند؛ 
در نتیجه، در طــول روز انــرژی و کارایی زیادی 

خواهید داشت.
انجام تمرینات ورزشی به طور مداوم باعث می شود 
حافظه و روحیه بهتر، استرس کمتر و درنتیجه بدن 

سالم تری داشته باشید.
وب گردی های بی هدف

از آنجا که همه ما همیشــه به اینترنت دسترسی 
داریم، وقتی یک فکری بــه ذهنمان خطور کرده 
و ســوالی برایمان پیش می آید، خیلی سریع در 
اینترنت آن را جســت و جو می کنیم. پیشــنهاد 
کارشناسان زندگی ســالم این است که این افکار 
و سواالت را روی یک کاغذ بنویسید و وقتی کاری 

برای انجام ندارید، به دنبال پاسخ آنها بگردید.
برنامه ریزی های زیاد

بســیاری از افراد منظم که به دنبــال موفقیت و 
پیشرفت هستند، به منظور افزایش کارایی خود، 
برای هر ساعت زندگی شــان برنامه ریزی دقیق 
دارند؛ اما متاســفانه همه بخش های زندگی روی 
برنامــه پیش نمــی رود و اتفاق های ناخواســته 

همیشه در کمین انسان هستند.
به همین منظور، بهترین کار این اســت که فقط 
برای ۴ یا ۵ ســاعت از زندگی خــود برنامه ریزی 
داشته باشید و بقیه آن را آزاد بگذارید که دستتان 

برای انجام کارهای متفرقه هم باز باشد.
نداشتن برنامه ریزی

بنابر گفته ها، بهتر اســت در اولین قــدم تعیین 
کنید که نتیجه نهایی چه باید باشد و سپس برای 
دستیابی به آن، قدم های کوچک مشخص کرده و 
آن را به انجام برســانید. با این کار، در میانه مسیر 
می توانید عملکرد خــود را ارزیابی کرده و ببینید 
که آیا در راه صحیح قرار دارید یا خیر؛ و در صورت 
لزوم، مسیر برنامه ریزی را تغییر دهید تا به بهترین 

و مناسب ترین نتیجه برسید.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امر به معروف و نهی از منکر
کسی که می خواهد امر به معروف کند، الزم است خود، عالم به حالل 
و حرام باشــد و آنچه می گوید، عکس آن را مرتکب نشــود. قصدش 
نصیحت خلق باشد و با گفتار خوش آنان را دعوت کند. آشنا به تفاوت 
و درجات مردم در فهم و تاثیرپذیری شــان بوده، به مکر نفس و حیله 
های شــیطانی بینا باشــد و نیتش را در گفتن خالص برای خدا قرار 
دهد. اگر با او مخالفت کردند صبر پیشــه کنــد و اگر موافقت کردند 

شکر خدای نماید. 
مال حسن یزدی؛ ناهی از منکر

درزمان فتحعلی شاه قاجار دریزد عالمی بود به نام مالحسن یزدی که 
مورد احترام مردم قرار داشت. فرماندار شهر یزد به مردم ظلم می کرد. 
مال حسن ایشان را درخصوص کردار ناپسندش تذکر داد؛ ولی سودی 
نبخشید. شکایت او را به فتحعلی شاه برد، باز فایده ای نداشت. چون 
در امر به معروف و نهی از منکر ســاعی بود، مردم یزد را جمع کرد تا  
به دستور او فرماندار را ازشهر بیرون کردند. جریان را به فتحعلی شاه 
گزارش دادند، بسیار ناراحت شد و دســتور داد مالحسن یزدی را به 
تهران احضار کنند. شــاه به آخوند گفت: حادثه یزد چه بوده  است ؟ 
گفت : فرماندار تو در یزد حاکم ستمگری بود، خواستم با اخراج او از 
یزد، شر او را از سر مردم رفع کنم. شاه عصبانی شد و دستور داد چوب و 
فلک بیاورند و پاهای آخوند را به فلک ببندند. شاه به امین الدوله گفت: 
ایشان تقصیری ندارد و اخراج فرماندار بدون اجازه او توسط مردم انجام 

شد. با اینکه پاهایش به 
چوب و فلک بسته بود 
گفت: چرا دروغ بگویم؟ 
فرماندار را  من به خاطر 
ظلم از یزد اخراج کردم. 
سرانجام به اشاره  شاه، 
امین الدوله وســاطت 

کرد و پای آخوند را از بند فلک باز کردند. شــاه درعالم خواب پیامبر 
صلی ا... علیه و آله را دید که دو انگشت پای مبارکش بسته شده است؛ 
پرسید: چرا پای شما بسته شده؟ فرمود: تو پای مرا بسته ای! شاه گفت: 
من هرگز چنین بی ادبی نکرده ام. فرمود: آیا تو فرمان ندادی که پاهای 
آخوند مال حسن یزدی را در بند فلک کنند؟ شاه وحشت زده از خواب 
بیدار شد و دستور داد لباس فاخری به او داده و با احترام به وطنش باز 
گردانند. آخوند آن لباس را نپذیرفت و به یزد بازگشت  و پس از مدتی 

به کربال رفت و تا آخر عمر در کربال ماند.

باغ 
کاغذی

رمان »پــروژه  رزی«  تالیف گرام سیمســیون اســت که              
مهدی نســرین آن را ترجمه کرده اســت. قهرمان دوست 
داشتنی رمان، پرفسور دان تیلمن، یک استاد دانشگاه رشته 
ژنتیک است؛ مردی نابغه و هوشمند که برای هر مسئله ای 
درزندگی اش یک پروژه تعریف می کند. دان تیلمن ذهنی 
تحلیل گر دارد که همه مسائل را به صورت منطقی پردازش 
کرده و بســیار معقول با همه چیز برخورد می کند؛ برنامه 
دقیق ســاعتی دارد و در همه چیز دقیق و منضبط است. 
اما در رفتار و ارتباطاتش دچار مشــکل بوده و به اصطالح 

خودش همیشــه یک گاف یا سوتی معاشــرتی می دهد؛ 
همین باعث شده تعداد دوســتانش به انگشتان دست هم 
نرسند. دان تیلمن برای حل مشکل پیدا کردن یک شریک 
مناسب زندگی پروژه ای به اسم »پروژه همسریابی« تعریف 
کرده که درآن فرمی گزینشی طراحی می کند تا بتواند با 
آن فرد مناسب با زندگی اش را انتخاب کند که اتفاقی این 
پروژه مسبب آشــنایی او با دختری به نام »رزی« می شود 
که هیچ کدام از شرایط مطلوب برای شریک زندگی شدن 

دان تیلمن را ندارد.

پروژه ُرزی

پنت هاوس های لوکس جهان که می توانید اجاره کنید!

دانستنی ها

این نقاب آدم هاست که تغییر نمی کند
مردم میگن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره؛ 
ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر باقی می مونه 
و نه شخصیت؛ و در زیر این نقاب غیر قابل تغییر، 
موجودی هســت که دیوانه وار در حال تکامل 
بوده و به شــکل غیرقابل کنترلــی ماهیتش 

تغییرمی کنه...

»جزء از کل«
 استیو تولتر

حرف حساب
پنت هاوس های شیک، گران قیمت با معماری های خاص 
و در منطقه هایی بی نظیر، قطعا برای خرید قیمت باالیی 
خواهند داشت، اما شاید همین گران قیمت بودن تجربه  
زندگی در آنها را به آرزو تبدیل کند. امــا این آرزو دور از 
دسترس نیســت؛ زیرا پنت هاوس هایی هستند که برای 
گذراندن تعطیالت خود می توانید آنها را با قیمت بسیار 
پایین تری اجاره کنید. در این مطلــب  پنت  هاوس های 
برتر در سراسر جهان را به شما معرفی می کنیم که با وجود 

امکانات لوکس، به راحتی می توانید آنها را اجاره کنید.
پنت هاوس کارداشین، ساحل میامی

برای رویایی کردن سفر خود رفتن به این پنت هاوس پر 
زرق و برق را فراموش نکنید. منظــره ای رو به اقیانوس، 
پشــت بامی با ۲ هزار متر مربع مســاحت و استخرهای 
اختصاصی و جکوزی، تنها بخشی از امکانات جذاب این 
پنت هاوس هستند. این پنت هاوس ۲خوابه که ظرفیت 
6 نفر را دارد، به ازای هرشــب، ۵ میلیون  هزینه دریافت 

می کند.

پنت هاوس هینز جولن، سوئیس
این پنت هاوس فوق العاده توســط طــراح معروف، هینز 
جولــن طراحی شــده اســت. پنجره های بــزرگ تمام 
شیشــه  و ســقف این پنت هاوس، نمایی خارق العاده از 
خاک و آسمان ســوئیس را به شــما ارائه می دهد. از این 
پنت هاوس، هم می توانید روســتای زرمات و کوهستان 
میس چابل را ببینید و هم اینکــه کلید اختصاصی برای 
استفاده از آسانسورهای اســکی خواهید داشت.  نرخ این 
 پنت هاوس ۴ خوابه با ظرفیت 8نفره، شــبی ۲ میلیون

 است.
پنت هاوس نخل، الس وگاس

پنت هاوس نخل در ارتفاع ۱۵۰ متری از سطح شهر الس 
وگاس قرار گرفته است و از اســتخر آن که در بالکن قرار 
دارد، می توانید تمام شهر و کوهستان را ببینید. از امکانات 
این پنت هاوس می توان به خدمات ورزشی و خدمات هتل 
اشاره کرد. این پنت هاوس ۲ خوابه با ظرفیت 6 نفره، شبی 

3 میلیون تومان هزینه دریافت می کند.
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