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به هنگام خرید لوازم برقی خانگی برچسب انرژی آن را مورد توجه 
قرار دهید.

این برچســب باید در کالس A قرار گیرد. یعنی دستگاه هایی را 
خریداری کنید که بر چسب انرژی آن A یا +A باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

میالد نبی اکرم)ص( و امام صادق)ع( بر مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

روابط عمومی آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان

 میالد نبی اکرم)ص(، بهانه خلقت 
                                                             و قرآن ناطق، امام صادق)ع(

                                                                                                                           تبریک وتهنیت باد

فردا سالروز میالد مردی است که پیام آور صلح، 
 

عشق و رحمت بود؛ پیامبری که از قلب ها وارد
 می شد، نه از دیوارها... 

میالد  مسعود خاتم رسل حضرت محمد )ص( و امام جعفر صادق)ع(  بر مسلمانان جهان مبارک باد

طلوع واال پیام دار
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بیش از ده سال است که غرب دســت در گردن گروهک های تروریستی 
انداخته و حمالتی را در کشــورهای خاورمیانه اعم از یمن، سوریه، عراق، 

افغانستان آغاز کرده است.
جنایات صورت گرفته توسط گروهک های تروریستی که از غربی ها نشأت 
می گیرد، غیرقابل وصف هستند اما یکی از جنایات بزرگ این گروه ها در 

کشورهای خاورمیانه ،کودک کشی است.
گروه های تروریستی در این کشورها به خاطر کم توان بودن به سمت جنایت 
کودک کشی حرکت کرده اند، متاســفانه در چند سال اخیر به حدی این 
قتل های کودکان رواج یافته که امروزه در کشورهای خاورمیانه به خصوص 

یمن و سوریه که گروه های تروریستی در آن حضور دارند، کودک کشی به 
یکی از بزرگ ترین نگرانی های مردم جنگ زده تبدیل شــده است.پس از 
اقدامات جنایی داعش در عراق و سوریه، جنایات عربستان در کشور مظلوم 
یمن حرف اول را می زند؛ اخیرا عربستان در یمن بیشتر از هر چیز دست به 

قتل کودکان زده است.
شبکه تلویزیونی لبنانی المیادین اعالم کرد، کودکان یمن به اهدافی برای 
حمالت عربستان تبدیل شده اند و تا کنون بیش از سه هزار کودک در حمالت 

هوایی به یمن جان خود را از دست داده اند.
المیادین افزود: این حمالت، دو هزار و چهارصد زخمی هم در بین کودکان 

بر جای گذاشته و این در حالی است که جامعه جهانی در برابر جنایت های 
عربستان در یمن، سکوت کرده است.

 رژیم آل سعود از مارس 2015 با حمایت آمریکا و برخی کشورهای عرب 
منطقه به یمن حمله کرده اســت که در این حمالت، تا کنون بیش از 12 
 هزار یمنی کشته و هزاراننفر نیز مجروح شــده اند که بیشترشان کودک 

هستند . 
تداوم انفعال جامعه جهانی در برابر رژیم کودک کش عربستان، گستاخی 
این رژیم را در تشدید جنایاتش از جمله کشتار بیشتر یمنی ها  در پی داشته 
است. عربستان  با  تشدید کشتار کودکان یمنی درصدد ایجاد رعب و وحشت 

و به  تسلیم واداشتن مردم یمن در برابر توسعه طلبی های ریاض هستند.
در این زمینه روزنامه ایرلندی آیریش تایمز چاپ دوبلین )پایتخت( نیز با 
اشاره به بیانیه مشترک مدیران سه نهاد وابسته به سازمان ملل درخصوص 

وضعیت وخیم انسانی در یمن نوشت:
»جنگ دریمن ، جنگ علیه کودکان است.«

کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در کل جهان کشتارهای دسته  جمعی 
همچون کشتار مردم یمن به دست دولت سعودی را بدترین نوع تروریسم 
توصیف کرده اند. در این میان مواضع دبیرکل کنونی و پیشین سازمان ملل 
متحد مورد انتقاد است که به  صراحت و یا به طور ضمنی اعالم کردند که به 
دلیل وابسته بودن این سازمان به پول دولت سعودی، امکان محکوم کردن 

کشتار کودکان یمنی وجود ندارد. 
در این چارچوب اقدام »بان کی مون«، دبیر کل سابق  سازمان ملل در خارج 
کردن عربستان از لیســت ناقضان حقوق کودکان  و تعلل دبیر کل کنونی 
سازمان ملل در تصحیح  عملکرد اشــتباه دبیر کل قبلی و ادامه انفعال در 
برابر جنایات عربستان  نقش عمده ای درگستاخی های عربستان در تداوم 

جنایاتش در یمن  داشته است.   
با شکست عربستان در نیل به اهدافش در یمن، جنایات این رژیم به منظور 
تحت الشعاع قراردادن ناکامی هایش ابعاد هولناک  تری به خود گرفته است. 
این موضوع باعث شده که جهانیان همچنان شاهد تداوم تراژدی باشند که 

رژیم  آل سعود با جنایاتش علیه مردم یمن رقم زده است.
انصارا... در چند روز گذشته با موشک هایی نیروگاه اتمی عربستان را مورد 
هدف قرار دادند و آنها را بمباران کردند که این پاسخ کوچکی به عربستان 
در برابر جنایت کودک کشی در یمن بود؛ به طوری که علی جعفر، خبرنگار 
شبکه خبری المسیره  یمن نیزاظهار کرده که حمله موشکی به نیروگاه اتمی 

کمترین پاسخ به سه سال کودک کشی در یمن بود.

یک منبع آگاه از رویت »مهدی جهانگیری« صبح 
دیروز در پرواز کرمان - تهران جهت انتقال وی به 

تهران خبر داد.
این منبع آگاه در گفت وگو با ایســنا ادامه داد: 
احتمال دارد که رســیدگی بــه پرونده مهدی 

جهانگیری از صالحیت دادگاه کرمان خارج شده و پرونده وی برای ادامه رسیدگی ها به تهران 
ارجاع داده  شده است؛ لذا مهدی جهانگیری دیگر در بازداشت کرمان نیست و به تهران منتقل 
شده است. به گزارش ایســنا؛ مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری و نایب رییس 
اتاق بازرگانی تهران مدتی پیش در کرمان بازداشت شد. حجت االسالم والمسلمین منتظری، 
دادستان کل کشور مهرماه امسال درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: وی اکنون در بازداشت 
است و پرونده نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. این پرونده در هفته اخیر در کرمان 

تشکیل شده است، اکنون از بیان جزییات آن معذورم. 

»اریحا-1« منهدم شد
ســامانه های دفاع هوایی روســیه، یک موشک 
بالســتیک » اریحا - 1 « را که از توپخانه اسرائیل 
با هدف حمله به پایگاهی نظامی در شهر الکسوه 
ســوریه واقع در فاصله 50 کیلومتــری مرزهای 
سرزمین های اشغالی شلیک شــده بود، منهدم 
کردند.  روزنامه میگ نیوز به نقل از شبکه المیادین 
نوشت: » اسرائیل« دو موشک را شلیک کرد، یکی 
از آنها از سوی ســامانه دفاعی روسیه » پانتسیر - 
اس 1 « که با هدف حمایت از نیروهای سوری در 

سوریه مستقر شده ، هدف قرار گرفت.

 شرط و شروط کره شمالی
 برای آمریکا

کره شــمالی از شرط و شــروط جدید خود برای 
آمریکایی ها رونمایی کرد . به گزارش گروه نامه نیوز 
به نقل از ام اس ان بی سی؛ کره شمالی اعالم کرد این 
کشور در صورتی حاضر است با آمریکا مذاکره کند 

که روسیه نیز سر میز مذاکره حاضر باشد.

علی عبدا... صالح، رییس 
جمهور سابق یمن کشته شد

علی عبدا... صالــح، »عــارف زوکا« معاون وی و 
یاسرالعواضی، دبیر کل حزب موتمر، در حال فرار 
با خودروی زرهی به سوی استان مأرب و در اطراف 
صنعا کشته شــدند. برخی منابع خبری گزارش 
می دهند که نیروهای حوثی در صنعا، منزل علی 
عبدا...، رییس جمهور مخلوع این کشور را منفجر 
کردند. المیادیــن نیز گزارش داد کــه نیروهای 
انصارا...مقر استقرار علی عبدا...صالح را به کنترل 

خود در آورده اند.

 انتقال آیت ا... عیسی قاسم 
به بیمارستان

جمعیت الوفاق بحرین از انتقال آیت ا... عیســی 
 قاسم به بیمارســتان خبر داد. به گزارش ایسنا؛
 به نقل از ســایت مرآه البحرین، جمعیت الوفاق 
بحرین، بزرگ ترین گروه شــیعه مخالف در این 
کشور اعالم کرد که خانواده آیت ا... عیسی قاسم، 
رهبر شیعیان بحرین صبح روز دوشــنبه او را به 
بیمارســتان منتقل کردند. جمعیت الوفاق اعالم 
کرد که وی به یک بیمارســتان بین المللی بعد از 
۹ روز از وخیم شدن وضعیت جسمانی اش منتقل 
شده است.آیت ا... عیسی قاســم پیش تر از سوی 
رژیم آل خلیفه به اتهام تحریک به خشونت علیه 

نظام سلب تابعیت و به حبس محکوم شد.

 افشاگری درمورد پیشنهاد
 بن سلمان

نیویورک تایمز نوشــت: محمــود عباس، رییس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در سفری محرمانه 
در ماه گذشــته میالدی به پایتخت عربســتان 
سعودی رفت و درباره طرح صلح رییس جمهوری 
آمریکا برای مناقشات اسرائیل و فلسطین با محمد 
بن سلمان، ولیعهد ســعودی دیدار کرد. یکی از 
نکات سوال برانگیز برای همگان این است که پشت 
درهای بسته چه مسائلی بیان شد.براساس اعالم 
مقامات اروپایی، اعراب و فلسطینیان که سخنان 
عباس را پــس از گفت وگو با ولیعهد عربســتان 
شــنیده اند، اعالم کردند که محمد بن ســلمان 
پیشنهادی داده است که بیشــتر متمایل به نظر 

اسرائیلی ها بوده است.

بیش از سه هزار کودک درحمالت عربستان به یمن جان داده اند؛

کودک کشی به رسم سعودی ها 

با ترویج فرهنگ بی رحمی و گستاخی در بین عربستانی ها، کودک کشی هم رواج یافته که کودکان یمن به اهدافی برای حمالت عربستان تبدیل 
شده اند و تا کنون بیش از سه هزار کودک در حمالت هوایی به یمن جان خود را از دست داده اند.

دفتر آیت ا... مکارم شــیرازی با صدور بیانیه ای نســبت به 
اظهارات یکــی از نمایندگان مجلس به ایــن مرجع تقلید 

واکنش نشان داد.
 در متن این بیانیه آمده اســت: مدتی اســت خبری سرتاپا 
دروغ به وسیله بدخواهان مرجعیت شیعه در فضای مجازی 
منتشر شده با مضمون اینکه آقایی به نام مدلل داماد آیت ا...

مکارم شیرازی بوده و تاجر شکر و بدهکار مهم بانکی است، در حالی که این مرجع تقلید نه چنین دامادی دارد و نه 
حتی این شخص را دیده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس به نام محمود صادقی با عبارت »خوب است جناب 
ایشان درباره بدهی های کالن معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح دهند« به این شایعه دامن زده و به 
نوعی این دروغ را در توئیتر خود نسبت به آیت ا... مکارم شــیرازی تکرار کرده است.در پایان این بیانیه آمده است: 
بدین وســیله اعالم می دارد چنانچه آقای صادقی این موضوع را تکذیب و عذرخواهی کند، مشکلی نیست واال از 

طرق قضائی قابل تعقیب است.

یک منبع آگاه خبرداد:

  »مهدی جهانگیری«
 به تهران منتقل شد

دفتر آیت ا... مکارم شیرازی:

محمودصادقی 
عذرخواهی نکند، 
شکایت می کنیم

 گستاخی تازه نتانیاهو 
علیه ایران

»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیــم 
صهیونیســتی روز یکشــنبه اظهاراتی مشابه 
صحبت هــای »محمد بن ســلمان« ولیعهد 

عربستان سعودی در مورد ایران مطرح کرد.
نتانیاهو در پیامی ویدئویی به اجالس ساالنه 
موسسه »سابان« ایران را به نازی های آلمان 
تشبیه کرد و گفت:»ایران عزمی بی رحمانه به 

کشتار یهودیان دارد.«
وی همچنین گفت: »من مکررا در مورد ایران 

صحبت می کنم، چون تاریخ را خوانده ام.«

دستور فوری برای معرفی 
»قاصرین« زلزله کرمانشاه

بر اساس بخشــنامه یک مقام مسئول به همه 
مدیران کل و رؤسای دســتگاه های اجرایی 
استان کرمانشاه، با اشاره به پیگیری نمایندگان 
برخی از مسئوالن ارشد کشــور در خصوص 
آخریــن وضعیت فنی طــرح هایــی که در 
سال های اخیر در استان کرمانشاه در حال اجرا 
بوده یا به بهره برداری رسیده، از مخاطبان نامه 
خواسته شده برای معرفی قاصرین پروژه های 
آسیب دیده در زلزله اخیر به مراجع ذی صالح 
اقدام و نتیجه را در مدت یک هفته پس از ابالغ 

این دستور، اعالم کنند.

یک انتصاب جدید در سپاه
سردار سرلشــکر محمدعلی جعفری، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، طی حکمی 
سردار روح ا... نوری را به جانشینی فرماندهی 
نیروی زمینی منصوب کرد.سردار نوری پیش 
از این فرماندهی سپاه ثارا... کرمان و فرماندهی 
قرارگاه مدینه ســپاه را برعهده داشــته و در 
مسئولیت جدید جایگزین سردار عبدا...عراقی 

شده است.

به سردار سلیمانی افتخار 
کردم

محمد علی ابطحی، معــاون پارلمانی رییس 
دولت اصالحات در اینستاگرامش نوشت:وقتي 
در خبرها خواندم که ســردار محبوب ایراني، 

قاسم ســلیماني نامه رییس ســازمان سیا را 
نخوانده، پس فرســتاده غرور وصف ناشدني 
در وجودم حس کردم. دوست داشتم دستش 
را ببوســم. مهم نیســت با قاسم ســلیماني 
وسیاست هاي فرا منطقه اي جمهوري اسالمي 
موافق باشیم یا نباشیم، اما حس زیبایي است 
که یک فرمانده ایراني نامه رییس ســیا را نه 
مي خواند ونه تحویل مي گیرد. مفهوم استقالل 
که در شعارهاي انقالب بود همین رفتارهاست 
 که جلو دخالت خارجي بایــد مغرورانه رفتار

 کرد.

وبگاه آمریکایی:
 ایران می تواند ناوهایمان را 

غرق کند
وبــگاه آمریکایــی »امریکــن کانزروتیو« در 
تحلیلی به قلم »هنــری جی کا زانیس« مدیر 
مطالعات دفاعی »مرکز نشنال اینترست« در 
زمینه افت توان نظامی آمریکا به ویژه نیروی 
دریایی این کشور نوشته اســت که عصر اتکا 
به ناوهای هواپیمابر در ارتش آمریکا گذشته 

است.
کا زانیس نوشــته: »نیروی دریایــی ایاالت 
متحــده یــا صادقانه تــر بگویــم، کل ارتش 
نمی خواهد واقعیت را بپذیرد. در جنگ بزرگ 
بعدی با قدرت هــای جهان یا شــاید قدرت 
متوســطی چون ایران دستکم یکی از ناوهای 
 هواپیمابــر آمریکا غرق شــده و بــه قعر دریا 

خواهد رفت.«

قاسمی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور:

سیاست خارجه

نایب رییس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
اراده مسئولین کشــور بر حل موضوع حصر است، 
گفت که در حال حاضر نرمشی در مقامات کشور در 

موضوع حصر به وجود آمده است.
به گــزارش ایســنا؛ علــی مطهــری در همایش 
بزرگداشت روز دانشــجو که در دانشکده مدیریت 
دانشــگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: 
مسئله مهم این است که در حال حاضر نرمشی در 
مقامات کشور در موضوع حصر پیدا شده، تصمیم 
بر این است که ان شاءا... این موضوع را حل کنند. به 
نظر می رسد اراده بر این است که این موضوع حل 
شود. همچنان که شــاهد بودیم آقای کروبی سه 
چهار مالقات داشتند و می خواهند فضا را باز کنند 
تا به حصر پایان دهنــد.وی افزود: زمانی که چنین 
اراده ای وجود دارد باید همــکاری کنیم تا بتوانند 
کارشــان را انجام دهند، اگر در رسانه ها درباره این 
موضوع شــلوغ کاری انجام شــود ممکن است از 

نظرشان برگردند. 

رسانه ها درباره حصر 
شلوغ کاری نکنند

علی مطهری:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

تصویری ازمیگــن مارکل، بازیگر 
آمریکایی و شاهزاده هری که قرار 

است نوامبر با هم ازدواج کنند.

نیروی زمینی سپاه در مرکز تحوالت قرار دارد
پیشنهاد سردبیر:

بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در پاسخ به پرسشــی درباره اظهارات اخیر 
ماکرون مبنی بر لزوم مذاکره با کشــورمان 
در خصوص کاهش توان دفاعی ایران گفت: 
دولتمردان فرانســه و دیگر دولتمردانی که 
درخصوص مســائل ایران صحبت می کنند 
الزم است با توجه به تحوالت عمیقی که در 
دهه های گذشته در منطقه روی داده است 
و تفاوت های زیادی که در شــرایط کنونی و 
گذشــته وجود دارد، دقت کنند. وی افزود: 
آنان باید در بیان و کالم خودشان مسائل را 
با دقت و ظرفیت بیشتری تحلیل کنند زیرا 
قطعا جمهوری اسالمی ایران درباره مسائل 
دفاعی و موشکی مذاکره نمی کند.زمینه های 
الزم برای دیدار مقامات ایران و فرانســه در 

آینده نه چندان دور فراهم شود.

درباره مسائل دفاعی و 
موشکی مذاکره نمی کنیم

سردار سالمی
جانشین فرمانده کل سپاه:

نیروهای مسلح

 دبیر شورای نگهبان گفت: نظارت شورای نگهبان، 
استصوابی است و کســانی که مخالف آن هستند، 

افرادی بوده اند که خود رد صالحیت شده اند.
آیت ا... جنتی با بیان اینکه شــورای نگهبان تالش 
کرده به خوبی به وظایف خــود عمل کند، تصریح 
کرد: شــورای نگهبان نهادی مســتقل است که به 
جایی وابسته نیست و این مسئله ای است که امام)ره( 
و مقام معظــم رهبری همواره بــر آن تاکید دارند. 
رییس مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به وظیفه 
ســنگین بررســی صالحیت نامزدهای انتخاباتی، 
گفت: شورای نگهبان بیشــترین دقت را در تایید 
صالحیت افراد داشته است و ســعی کرده که حق 

کسی ضایع نشود.
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطر نشان 
کرد: در جامعه انقالبی و اسالمی حتی اگر دولت نیز 
کار اشــتباهی کند باید به شیوه های مختلف تذکر 
داده شود و این مسئولیتی است که عالوه بر شرع، 

قانون اساسی بر عهده مردم گذاشته است.

رد صالحیت شدگان از 
قانون ایراد می گیرند

 دبیر شورای نگهبان:

   شورای نگهبان

جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: نیروی 
زمینی ســپاه در مرکز تحوالت قرار دارد و 
هرگز از مرکز اولویت هــای ما خارج نخواهد 
شد.ســردار حســین ســالمی گفت: همه 
می دانیم توان هوایی و موشکی قابلیت باالیی 
دارد، اما نقش محــوری اقتدار تعیین کننده 
که ضامن بقای نظام ما و ســایر نظام هاست 

قدرت زمینی است.
جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه تا زمانی 
که یک نظام تصویری از یک اقتدار مســلط 
ایجاد نکند به امنیت نمی رسد، گفت: نیروی 
زمینی سپاه بدون اغراق توانسته نقش اقتدار 

را ترسیم کند.
ســالمی افزود: این نیرو قادر است پشت سر 
هم با انواع مختلــف عملیات های تهاجمی و 

دفاعی با هر تهدیدی مقابله کند.

نیروی زمینی سپاه در 
مرکز تحوالت قرار دارد

پیشخوان

بین الملل

سمیه یوسفیان

»عبدا... صالح رییس جمهور مستعفی یمن کشته شد.« این خبری 
بود که روز گذشته به تیتر اول بسیاری از رسانه های عربی تبدیل 
شد. خبری که البته تا لحظه نگارش این مطلب، چندباری تایید و 
تکذیب شد. اختالفات داخلی در یمن ، باال گرفته است و با حمله روز 
گذشــته انصارا... به منزل صالح که  طبق شــنیده هــا ، منجر به 
منفجرشــدن خانه علی عبدا... صالح و متواری شدن او را به دنبال 

داشت، جنگ داخلی در یمن وارد فاز تازه ای شد. صالح یک روز قبل 
از اتفاقات رخ داده از هوادارانش در سرتاسر یمن خواسته بود تا علیه 
انصارا... تظاهرات کنند و درحالی که اخیرا مدعی دخالت ایران در 
یمن شده بود، اما پس از به هم خوردن شــراکتش با انصارا... رویه 
دیگری در پیش گرفت و اظهاراتی ضدایرانی نیز بر زبان آورد. روز 
گذشته همچنین خبر آتش گرفتن ســفارت ایران در صنعا، درپی 
اختالفات حزب صالح و انصارا... نیز  به خبر پربازدید رسانه ها تبدیل 
شد؛ هرچند سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد که گزارشی از آسیب 

دیدن سفارتخانه به دستشان نرسیده است. عبدا... کشته شده باشد 
یا متواری یا به سرنوشت البغدادی دچار شده باشد که مجبور است 
از این پس در میان بیم و ترس از زنده ماندن، خود را به کشتن بزند)!( 
در اصل ماجرا خیلی فرقی نمی کند؛ یمن درگیر آشوب های داخلی 
شده و در این بلبشوی منطقه ، همین را کم داشتند. رژیم کودک 
کش سعودی هم در میان این تفرقه و درگیری ها، بیشترین سود و 
منفعت را می برد و از حاال حتما به فکر ماهی گیری از آب گل آلود 

افتاده است.  خدا آخر و عاقبت خاورمیانه را به خیر کند! 

آشوب در یمن

 مالک اشــتر الگوی 
فرماندهان

 انصارا...: شلیک موشک به 
امارات در جهــت »دفاع از 

خود« انجام شد؛ 
موشک جواب موشک 

 رهبر انقــالب: نباید 
اجازه داد یاد شهیدان در 
اثــر جلوه هــای کاذب 

فراموش شود

  مردم از دولت شکایت 
کنند

   تولید ملی در کما

تشکل های دانشجویی 
به »مهندسی« مراسم 16 
آذر اعتراض کردند؛ دیوار 

کشی دانشگاه

حمید وکیلی
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حمیدرضا فوالدگر، با اشــاره به فعالیت کمیســیون ها بیان داشت: در 
کمیسیون صنایع چند طرح و الیحه اجرا شده که بهترین آنها، حمایت از 
صنایع دستی و استادکاران این عرصه است و به ویژه برای اصفهان با فعالیت 
160 رشته صنایع دستی از 250 رشته در کشور، حائز اهمیت است. وی 
صنایع دستی را فصل مشترک بین صنعت و فرهنگ و صنعت و هنر نامید 
که با سرمایه گذاری اندک، ایجاد اشتغال می کند و عالوه بر احیای عوامل 
ملی، دینی و تاریخی، در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی است. فوالدگر 
ازکمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون هایی برای تقویت و توسعه نظام 
استاندارد ملی با تاکید بر سیاست های مربوط به سالمت کاالها و خدمات 

نام برد که طبق رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، استانداردهای مربوط 
به کاالها، تجهیزات پزشکی، غذا و دارو تحت نظر سازمان ملی استاندارد 
تعیین می گردد و آیین نامه های آن توسط رییس جمهور تعیین می شود. 
حمیدرضا فوالدگر از فعالیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت 
بر سیاســت های اصل 44 خبر داد که در چهار حوزه اصل 44، حمایت از 
تولید داخل، فضای کســب و کار و اشتغال در راســتای اقتصاد مقاومتی 
است. وی گفت: باوجود گذشت ده ســال از تصویب اصل 44، هنوز کمتر 
از 50درصد آن تحقق یافته است. فوالدگر با اشاره به اینکه اصل 44 صرفا 
خصوصی سازی و واگذاری نیست، دیگر موارد مربوط به این اصل را سهام 

عدالت عنوان کرد که حدود 27 هزار میلیارد نهایی شده و هنوز 23 هزار 
میلیارد دیگر باقی مانده اســت. همچنین بخش تعاون از دیگر حوزه های 
اصل 44 اســت که باوجود پیش بینی 25 درصدی، فقط حدود 5 درصد 
تحقق یافته است. تشکیل شــرکت های تعاونی چندمنظوره و بزرگ، از 
عواملی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه در 
کشور ما، بخش خصوصی در مقایسه با سایر کشورها بسیار ضعیف است و 
توانایی مشارکت در فعالیت های اقتصادی بزرگ را ندارد، گفت: باید فضای 
کسب و کار برای بخش خصوصی تسهیل گردد. فوالدگر در ادامه، از لزوم 
توانمندسازی بخش خصوصی نام برد و علت موفق نبودن بخش خصوصی 
در کشور را عالوه بر رانت، وجود مشکالتی در بحث مبارزه با فساد و امنیت 
سرمایه گذاری عنوان کرد که به دلیل ذهنیت منفی از سال های قبل، نوعی 
بی اعتمادی به بخش خصوصی وجود دارد و نه تنها نتوانسته ایم مبارزه با 
فساد اقتصادی و تامین امنیت سرمایه گذاری را همزمان اجرا کنیم، بلکه 
آنها را در مقابل هم قرار داده ایم. فوالدگر موضــوع دیگر را طرح 92 ماده 
ای خواند و گفت: 40 ماده مربوط به انحصار و رقابت پذیری هســتند که 
در این راستا شورای رقابت پذیری تشکیل شــده ولی مستلزم راه اندازی 
تنظیم کننده هاست؛ ازجمله سازمان تنظیم مخابرات رادیویی برای تعیین 
تعرفه ها و تنظیم کننده هایی در حوزه انرژی، نفت، گاز و نیرو. وی مشکالت 
مربوط به پتروشــیمی، گاز و بهای برق را ناشی از فقدان تنظیم کننده ها 

عنوان کرد که شامل بخش خصوصی نیز می شود. 
فوالدگر در مورد واگذاری های دولت اظهار کرد: دولت یازدهم بخشی از 
واگذاری ها را نسبت به قبل اصالح کرد؛ هرچند بخش عمده واگذاری ها 
در دولت نهم و دهم اتفاق افتاده است. وی با اشاره به تاکید قانون پنجم بر 
عدم ورود دولت به ورزش حرفه ای، توقف واگذاری چهار باشگاه ورزشی در 
دولت یازدهم را اتفاقی عجیب نامید که چون این باشگاه ها، فرهنگی اعالم 
شدند دولت از واگذاری آنها )به دلیل آنکه در حوزه های فرهنگی، آموزشی 
و ورزشی امکان واگذاری نیســت( منصرف شد. وی از پیشنهاد پنج مورد 
اصالحی و اضافه کردن ماده 236، خبر داد و گفت: رسیدگی به امور اجرایی 

شده، از طریق قوه قضائیه صورت می گیرد. 
گزارش های دوم و ســوم که فوالدگر عنوان کرد مربوط به تولید داخل، 
واردات بی رویه و قاچاق کاال و ضعف در اجرای قانون بهبود کســب و کار 
بود که از 60 حکم قانون، بیش از 50 درصد احکام هنوز اجرا نشده است. 
گزارش های دیگر مربوط به اقتصاد مقاومتی، حوزه اشــتغال و رفع موانع 

تولید هستند. 
وی با اشــاره به ســرمایه گذاری در اصفهان، عقب افتادگــی اصفهان در 
سال های اخیر را مربوط به نگرش های سیاسی خواند و بر نقش استاندار 

در این راستا تاکید کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در تشریح فعالیت نمایندگان مجلس، از تظلم خواهی اصفهان در بودجه 97، رسیدگی به وضعیت 
اشتغال و سرمایه گذاری و اجرای تقریبی سهام عدالت و تاکید مجلس بر عدم ورود دولت به ورزش های حرفه ای سخن راند. 

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز شهرســتان اصفهان، 
از احتمــال واردات گوشــت از اســترالیا به کشــور خبر 
داد و گفت: رکود به حدی رســیده که حــدود 30درصد 
مردم توانایی خرید گوشــت قرمز را دارنــد و اگر تا پیش 
از ایــن توانایی خرید 2 کیلو گوشــت در ماه را داشــتند 
 اکنون حدود یک یا نیم کیلو گوشــت قرمــز را خریداری 

می کنند.
اصغر پورباطنی درباره وضعیت بازار گوشت قرمز و خرید و فروش آن در اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر 
درصدی از کارمندان از طریق بن خرید، گوشــت را از فرودگاه های زنجیره ای و... و درصد کمتری از جامعه 

ازطریق قصابی ها خرید می کنند.
وی با اشاره به اینکه نرخ گوشت قرمز در اصفهان حدود 50 روز پیش 42 هزار تومان بود، گفت: با تصمیم اتحادیه 

قیمت گوشت با کاهش 2 هزار تومانی به کیلویی 40 هزار تومان رسیده است.

نایب رییس اتحادیه گوشت  قرمز شهرستان:

فقط۳۰ درصد مردم 
توانایی خرید گوشت 
را دارند

 فقط۳۰ درصد مردم توانایی خرید گوشت 
را دارند

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
خبرداد:

هزینه 4۰۰ میلیاردی برای فاضالب 
شهرهای اطراف فوالد مبارکه

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
برای اجرای پروژه فاضالب در شــهرهای اطراف 
فوالد مبارکه 400 میلیارد تومان هزینه شد که 
این امر نمونه بارز همکاری شــرکت در راستای 
مســئولیت های اجتماعی و حفظ محیط  زیست 

محسوب می شود. 
بهرام سبحانی در همایش شوراهای اسالمی شهر 
و روستای شهرستان مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
به عنوان یک صنعت ملی ازابتدای دوران ساخت 
در راستای مسئولیت های اجتماعی خود تعامل 

خوبی با منطقه داشته است.
وی افزود: سال گذشته با هدف تامین آب مورد 
نیاز شــرکت و رعایت مســائل زیست  محیطی 
شهرســتان مبارکــه، بــه مشــارکت در طرح 
جمع آوری پســاب شــهرهای اقماری شرکت و 

ساخت تصفیه خانه آب اقدام کردیم. 
ســبحانی افزود: فوالد مبارکه امروز نقطه عطف 
تحقق سند چشم انداز توسعه صنعت فوالد کشور 
اســت. وی افزود: رســالت بزرگ فوالد مبارکه، 
توسعه صنعت فوالد در همه جای کشور و تکمیل 

زنجیره تولید محصوالت فوالدی است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت 
آب و فاضالب استان خبر داد:

 رعایت الگوی مصرف آب 
در اصفهان 

معــاون خدمات مشــترکین و درآمد شــرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 86درصد 
 مردم اصفهــان الگــوی مصــرف آب را رعایت 

می کنند. 
رضایی افــزود: هم اکنون 14درصــد مردم بین 
20تا40 مترمکعب و تنها یک درصد مشترکین 
 بیــش از 40مترمکعــب آب در مــاه مصــرف 

می کنند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، کمبود منابع آبی را یکی 
از معضالت تامین آب شرب مردم دانست و افزود: 
در تابستان امسال شــرکت آب وفاضالب استان 
 اصفهان با کمبــود 2/5مترمکعبــی آب روبه رو 

بود.
رضایی به فعالیت های گروه مروجین در شــهر 
اشــاره کرد و گفت: گروه مروجین مصرف بهینه 
آب، با الگوهای رفتاری صحیح، مصرف بهینه آب 
را به مردم یادآوری می کنند تا اقشــار گوناگون 

مصرف صحیح آب را بیاموزند.

عضو اتحادیه نانوایان شهرستان اصفهان با اعتقاد بر اینکه ممانعت از افزایش نرخ نان موجب ضایعات 30 درصدی نان 
شده است، گفت: زیاد شدن ضایعات نان مربوط به دیروز و امروز نیست و علت نامرغوبی نان در ایران به دلیل تصمیمات 

نپخته استانداران و وزرای گذشته بوده که در نهایت موجب تخریب کیفیت نان در کشور شده است.
محمدرضا خواجه پیرامون لغو دستور گرانی نان توسط رییس جمهور اظهار داشت: متاسفانه رییس جمهور تحت 
فشار مطبوعات و همچنین مخالفان خود، این تصمیم را اتخاذ کرد و مجبور شد دستور لغو اجرای تغییر نرخ نان را 
براساس قیمت تمام شده صادر کند. وی تاکید کرد: لغو دستور گرانی نان با نرخ جدید توسط رییس جمهور، همانند 

پتکی بر کیفیت نان است و این تصمیم موجب افزایش ضایعات نان در کشور می شود.

ضایعات ۳۰درصدی نان 
در پی ممانعت از افزایش 

قیمت

عضو اتحادیه نانوایان اصفهان:

گاه
ید
د

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: رونق 
توریسم، بازار مســکن اصفهان را از رکود خارج 
می کند؛ زیرا ایجاد بخش زیادی از زیرساخت های 
گردشــگری، نیازمند فعالیت صنعت ساختمانی 
است.رسول جهانگیری اظهار کرد: فعالیت های 

اقتصادی همانند یک زنجیره به هم متصل است؛ برای نمونه وقتی قیمت نفت در کشور افزایش 
می یابد، رکود نیز تا حد زیادی کم می شود؛ زیرا پول زیادی از فروش این ثروت ملی به سمت 

بانک ها و صنایع بزرگ و کوچک تزریق می شود.
وی با بیان اینکه رونق توریســم می تواند بازار مسکن اصفهان را تا حدی از رکود خارج کند، 
یادآوری کرد: بارها گفته ایم و باز هم اعالم می کنیم که این استان دچار بحران کشاورزی، رکود 
صنعتی، معضل محیط زیست و... است و برای نجات از این وضعیت، راهی بجز سرمایه گذاری 

در گردشگری وجود ندارد.

رییس اتاق اصناف مرکز استان:

رونق گردشگری 
موجب رشد صنعت 
ساختمان است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به اینکه رتبه باالی یکصد 
کسب و کار ایران در جهان یک هشدار است، گفت: نیازمند اسنادی 
هستیم که نگرانی های فعاالن اقتصادی را رفع کند؛ به طوری که 

آنان بدانند برای دو تا سه دهه اصول اقتصادی رعایت می شود.
 سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه در کل کشور گرایش 
به موضوع صادرات افزایش یافته و بر این موضوع در سیاست های 

ابالغی مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید شده است، اظهار داشت: 
توجه به صادرات در بحث های مطرح شده اقتصادی وجود دارد و 
در ادبیات سیاسی و اقتصادی در این زمینه به این بلوغ رسیده ایم 
که اگر قصد ایجاد تحول در اقتصاد کشور وجود دارد، باید صادرات 
به عنوان یک محور مهم جای خود را باز کند و این موضوع، در اسناد 

باالدستی نیز بیان شده است.

وی تصریح کرد: در سند چشــم انداز و سیاست های تدوین شده و 
همچنین در محورهای اقتصاد مقاومتی، توجه به صادرات بسیار 
ضروری اســت و این یعنی در درون قابلیت انجام این مهم وجود 
داشته باشد. صادرات را باید ساماندهی کرد و در برنامه ششم توسعه 
نیز باید این بخش لحاظ شود؛ البته در این رابطه مشکلی در اسناد 

باالدستی وجود ندارد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:
شاخص رتبه کسب و کار ایران هشداردهنده است

درشکه الکچری!
ابتکار جالب یک درشکه چی خالق.

عکس روز

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهی مزایده  )نوبت دوم(
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در اجرای ماده 88 و به اســتناد ماده 43 قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت در نظر دارد تعدادی از اماکن ورزشــی و تجاری خود واقع در ســطح اســتان را از طریق مزایده به مستاجر 
 واجد شــرایط برای مدت یکســال واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشــتر از شــرایط به سایت 
)www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اسناد شرکت در مزایده تا تاریخ 96/9/22 به امور قراردادهای اداره کل 
ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق و تکمیل شرایط درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا 
ساعت 12/00 ظهر روز شنبه 96/10/2 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم – بعد 
از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان مورخ 96/10/4 راس ساعت 09/00 
صبح در محل اداره کل می باشد. متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان مورد اجاره بازدید به عمل آورند. 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف: 
آدرس: اصفهان – خیابان آبشار- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان اصفهان- تلفن 03136308212

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در ســایت www.setadiran.ir بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ 
مناقصه گزار موجود است.

م الف:11۳۰2۰

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
از تحقق 70 درصدی شــاخص های اقتصاد مقاومتی 
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در 8 ماهه نخست 
سال خبر داد و خواســتار تالش بیشتر همه بخش ها 
برای عملیاتی کردن این شــاخص ها و تحقق مطلوب 
آن تا پایان سال 96 شد. محمد جواد بگی افزود: تاکنون 
در 8 ماهه نخست امســال بیش از 70 درصد شاخص 
های اقتصاد مقاومتی در این شــرکت محقق شــده و 
بدیهی اســت که با تالش و پیگیری بیشتر همه بخش 
ها و معاونت های این شرکت، باید شاهد تحقق مطلوب 
این شاخص ها تا پایان سال باشیم. مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه این 
شرکت به دلیل وجود 70 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب 
فعال با مساحت بیش از 12 هزار هکتار و اشتغال زایی 
بیش از 120 هزار نفر، نقش بسیار ویژه ای در صنعت و 
تولید استان و کشور خواهد داشت، افزود: اجرای مطلوب 
اهداف اقتصاد مقاومتی در شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان، می تواند تاثیر بسیار مطلوبی بر حمایت 
از تولید، اشتغال و توسعه پایدار استان داشته باشد. بگی، 
الکترونیکی شدن فرآیندها را یکی از راهکارهای اصلی 

حذف بروکراسی زاید در این شــرکت دانست و گفت: 
ضروری اســت که با توجه ویژه به دولت الکترونیک و 
الکترونیکی شــدن فرآیندها، تا حد امکان از نیاز تردد 
سرمایه گذاران به شرکت کاسته شــده و فرآیندهای 
خدمت رسانی به صنعتگران و سرمایه گذاران تسریع 
شود. وی تامین زیرســاخت های الزم در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان را از اولویت های اصلی این شرکت 
برای حمایت از تولید و اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد 

مقاومتی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد:

تحقق ۷۰ درصدی شاخص های اقتصاد مقاومتی در اصفهان

صنعت

خـبر

 مدیرآبفار اردستان
 مدیرنمونه کشور شد

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان 
اردستان، به عنوان مدیر نمونه کشور انتخاب 
شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب روستایي اســتان اصفهان، در نهمین 
همایــش مدیــران آب و فاضالب شــهرها و 
شهرســتان هاي سراسر کشــور که در سالن 
همایش هــاي برج میــالد تهــران و با حضور 
مدیرعامل شــرکت مهندســي آب و فاضالب 
کشور برگزار شــد،  رضا دهقانی مدیر امور آب 
و فاضالب روستایی شهرســتان اردستان، به 
 عنوان مدیر برتر کشــوري انتخــاب و تجلیل 

شد.
در قسمتی از لوح سپاس که به امضای قائم مقام 
وزیر نیرو رسیده، خطاب به آقای دهقانی چنین 
آمده است: »از تالش های مســتمر و درخور 
تقدیر جناب عالی در صنعــت آب و فاضالب 
در راســتای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و کســب عنوان مدیر برتر 

تشکر و قدردانی مي گردد.«
 رضــا دهقانــی  در حاشــیه این مراســم به 
خبرنگاران گفــت: این موفقیت را بایســتی 
به مجموعــه همــکاران امورآبفار اردســتان 
تبریک گفت که با تالش هــای خالصانه خود، 
 موجب ارائه خدمات مناســب به مشــترکین 

شده اند.
وي همچنیــن از حمایت هــاي مدیرعامــل 
شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان 
نیــز قدرداني کرد. شهرســتان اردســتان در 
 120 کیلومتري شــمال شــرق اصفهان واقع 

شده است.

بازار

دستگاه دریل چکشی

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،356،000
تومان

701،000نیم سکه
تومان

399،700ربع سکه
تومان

263،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

130،454
تومان

      قیمت سکه و طال

دريل چکشي بوش 
PSB 530 RE مدل

 259,000
تومان

دريل چکشي رونيکس 
2210C مدل

 125,000
تومان

0079D دريل چکشي توسن مدل

 178,000
تومان

فرزانه افسرطه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

تقابل مبارزه با فساد اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری
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محمد ،پیام آور خدا

محمد، پیام آور خدا یا آنچه در ایران معروف است »محمد 

رسول ا...«، اولین و معروف ترین فیلم ساخته شده درباره پیامبر عظیم الشأن اسالم 

است که داستان زندگی محمد )ص( را از چهل سالگی تا وفات به تصویر می کشد.این فیلم 178 دقیقه ای 

نخستین تجربه کارگردانی مصطفی عقاد، فیلمساز فقید سوری بود. او »محمد رسول ا...« را بر مبنای فیلمنامه ای 

از ه. آ. ل. کریگ و با بازی تعدادی از چهره های سرشناس دنیای سینما شامل آنتونی کوئین، ایرنه پاپاس، مایکل آنسارا، 

جانی سکا، مایکل گادفری ساخت.عقاد برای ساخت فیلمی درباره ریشه های اسالم در هالیوود با مقاومت هایی روبه رو شد و 

چاره ای نداشت جز اینکه برای تامین بودجه الزم به خارج از ایاالت متحده برود.

از آنجا که کســی حاضر به ســرمایه گذاری روی پروژه نبود، فیلم در آســتانه تعطیلی قرار گرفت. عربستان سعودی و 

مراکش ابتدا اجازه فیلمبرداری در کشورشــان را صادر کردند، اما بعد از آنکه کار شــروع شــد، مقامات این دو 

کشور تصمیم خود را عوض کردند که این مسئله حدود شــش میلیون دالر ضرر در برداشت. تاخیرها، عقاد 

را مجبور کرد که با حمایت معمــر قزافی رهبر لیبــی کار را در لیبی به پایان برســاند. هزینه تولید فیلم در 

نهایت رقمی حدود 17 میلیون دالر شــد.عقاد و گروهش چهار ماه و نیم را صرف ساخت دکورهای شهر مکه 

و مدینه کردند تا این دو شهر کامال شبیه زمان پیامبر )ص( به نظر برسد. )عقاد سال 1981 نیز پروژه سینمایی 

عظیم »عمرمختار« را با بازی کویین در لیبی و با حمایت کامل قزافی ســاخت(.عقاد تمام تالش خود را کرد 

تا »محمد رسول ا...« نگاهی توأم با احترام نســبت به اسالم و آخرین پیامبر خدا داشته باشــد. از دید او این 

فیلم می توانســت پلی میان دنیای غرب و اسالم شود.او ســال 1976 در گفت وگویی 

اظهار داشت: ســاخت این فیلم به لحاظ شــخصی برای من اهمیت بسیار داشت. صرف 

نظــر از ارزش های آن به عنوان یــک فیلم، این پروژه داســتان، جذابیت هــا و درام خاص 

خودش را دارد.  از همه اینها گذشته، فکر می کنم قضیه به نوعی شــخصی بود. از آنجا که خودم یک 

مسلمان هســتم که در غرب زندگی می کند، این احساس را داشتم که وظیفه دارم حقایق دین اســالم را بیان کنم. این مذهبی است که 700 میلیون 

پیرو دارد. با این حال، به قدری اطالعات درباره آن کم بود که برای خودم باعث شــگفتی بود. فکر کردم باید داســتانی را بگویم که پلی میان دنیای غرب و 

اسالم باشد. عقاد از آنتونی کویین خواست در فیلم، نقش حمزه عموی پیامبر )ص( را در نسخه انگلیســی بازی کند و یک نسخه دیگر را به طور جداگانه با 

بازیگران عرب زبان فیلمبرداری کرد. محققانی از دانشگاه اسالمی االزهر نیز او را در ســاخت فیلم یاری دادند. »محمد رسول ا...« به دو زبان عربی و انگلیسی 

به نمایش درآمد. عقاد اعتقاد داشت دوبله نسخه انگلیسی برای نمایش در دنیای عرب کافی نیست؛ چرا که سبک بازیگری بازیگران عرب با بازیگران هالیوود 

 متفاوت است. در نهایت این فیلم در مارس 1976 اکران شــد و حدود 15 میلیون دالر فروخت. موریس ژار، آهنگساز سرشناس فرانسوی نیز به خاطر موسیقی 
»محمد رسول ا...« نامزد اسکار شد.

 ساخت تولیدات مذهبی بخشی از رســالت پرده نقره ای برای به تصویر کشــیدن زندگی بزرگانی اســت که نقش خیره کننده ای در زندگی انسان ها
 داشته اند؛ از این رو زندگی پیامبران از دیرباز مورد توجه فیلم سازان قرار گرفته و هر چند تولید این فیلم ها با سختی های زیادی همراه است، اما با این 

وجود چه در ایران و چه در خارج از کشور فیلم ها وسریال هایی با موضوعیت و محوریت پیامبران الهی کم ساخته نشده است. 
اگر چه می توان از فیلم های بسیاری درباره پیامبرانی چون عیسی، موسی، یوسف، نوح، ابراهیم، یعقوب، سلیمان و داوود )ع( نام برد، اما تعداد این فیلم ها درباره پیامبر 
مهربانی و خاتم انبیاء حضرت محمد )ص( نه تنها به تعداد انگشتان دست نمی رسد بلکه بسیار اندک تر است و تاکنون تنها دو فیلم ساز این جرات و جسارت را به خر ج 
داده اند و فیلمی درباره »محمد رسول ا... )ص(« ساخته اند. اولین کارگردان که این جسارت را به خرج داد و در سال 1976 روایتگر قصه پیامبر اسالم شد، مصطفی عقاد 

کارگردان فقید سوری بود و دومین نفر مجید مجیدی، کارگردان ایرانی بود که سازنده بخشی از دوران پر از فراز و نشیب زندگی پیامبر خوبی ها شد.

ساخت تنها یک فیلم درباره زندگی پیامبر اسالم،  مجید مجیدی کارگردان ایرانی را برآن داشت تا دل به دریا بزند و از آنجایی که می دانست موافقان و مخالفان روایت پیامبر خوبی ها  در قاب تصویر
بسیاری اثرش را نقد می کنند، زمان حضور در جشنواره فیلم رویش به مشهد مقدس رفت و از امام رضا )ع( اجازه ساخت چنین فیلمی را گرفت.

مراحل مقدماتی و پیش تولید فیلم »محمد رسول ا...« که با تمرکز بر تحقیق و پژوهش بود سه سال به طول انجامید، به این ترتیب که مهر سال 1۳86 فعالیت 
گروه تحقیق و پژوهش آغاز و در ادامه نخستین نسخه از فیلمنامه بهار سال 1۳88 آماده شد.

پس از نگارش فیلمنامه اولیه، حمید امجد نیز به جمع فیلمنامه نویسان فیلم »محمد رسول ا...« پیوست و تمرکز اصلی خود را بر دیالوگ نویسی فیلم گذاشت.
پس از نگارش فیلمنامه که یک سال و اندی طول کشید، خرداد سال 1۳89 پیش تولید فیلم »محمد رســول ا...« رسما آغاز شد و طبق برنامه ریزی انجام 
شده شهریور سال 1۳90 مصادف با عید قربان، ساخت دکور این فیلم سینمایی در شهرک سینمایی پیامبر اعظم )ص( در 55 کیلومتری جاده تهران - قم به 
پایان رسید. لوکیشن اصلی فیلم سینمایی »محمد رسول ا...« در شهرک پیامبر اعظم )ص( بود که در آغاز کار 100 هکتار پیش بینی شده بود، اما با پیشرفت 
ساخت این فیلم سینمایی و نیاز به فضاهای بیشتر برای ساخت دکور و همچنین طرح ساخته شدن قسمت دوم و سوم از فیلم »محمد رسوال ا...« این مساحت 

درنهایت با ۲۲0 هکتار مساحت، دکورســازی در آن انجام شد؛ دکورهایی که بر اساس مستندهای تاریخی زمان زندگی گسترش پیدا کرد و 
دو شهر مکه و مدینه ساخته شده است.پیامبر اسالم از 

بیش از 70 درصد از فیلمبرداری فیلم »محمد رسول ا...« در شهرک پیامبر اعظم )ص( انجام شد و بخش های دیگر 
هم در کرمان و عسلویه صورت گرفت و فقط برای بخش های لشکرکشی سپاه ابرهه به مکه و ماجرای معجزه ای که 
باعث شد پرندگان با پرتاب سنگ  مانع رسیدن آنها به مکه شوند، نیاز به سفر به هند بود اما پس از به توافق نرسیدن 

با هندی ها این بخش از فیلم »محمد رسول ا...« در آفریقا مقابل دوربین رفت.
داستان فیلم از محاصره مسلمانان در شعب ابیطالب و آن محاصره سه ساله اقتصادی و اجتماعی آغاز می شود. 
همان ابتدا فالش بکی می خورد به گذشته و مخاطب، شاهد وقایعی است که پیش از تولد پیامبر اسالم 
با 1۲ سالگی شان رخ داده است. از داستان ابرهه و حمله اش به مکه تا لحظه به دنیا آمدن پیامبر )ص(، 
صحنه های وفات آمنه بنت وهب و صحنه های مربوط به دوران شیرخوارگی و خردسالی پیامبر )ص( از 
مهم ترین بخش های فیلم است. فیلم با اولین سفر پیامبر )ص( به شام و رسیدن به صومعه بحیرا به پایان 
می رسد. بحیرا همان راهب مسیحی است که درباره ظهور آخرین پیامبر به ابوطالب بشارت می دهد. 
بسیاری از شخصیت های مهم زندگی پیامبر )ص( کم و زیاد در فیلم حضور دارند؛ البته داستان فیلم 

حس و حالی لطیف و شاعرانه دارد.
محمد رسول ا... )ص( اولین فیلم سینمایی پس از انقالب است که عالی ترین مقام کشور، رهبر انقالب، 
به پشت صحنه آن رفتند. 17 آبان 91 آیت ا...خامنه ای دیداری شش ساعته از پشت صحنه این فیلم 
سینمایی داشتند که اتفاق بی سابقه ای در تاریخ انقالب اسالمی محسوب می شد. این دیدار بسیار 
بی سر و صدا انجام شد و حتی برنامه هفت هم اجازه پوشش این دیدار را پیدا نکرد. رهبر انقالب در 
این دیدار از قسمت های مختلف لوکیشن ساخته شده از جمله قسمت شهر مکه، شعب 
ابیطالب که داخل آن است، دیر بحیرا و قسمت مدینه دیدن کردند و نکته جالب اینجا 

بود که سکانس ورود آمنه به شهر مکه هم در همین روز فیلمبرداری شد.

در یکی از دیالوگ های ماندگار، آمنه به کودک 
خود می گوید:»این دنیا یک روز تمام می شود، 
اما مهربانی باقی می ماند. مثل بوی خوش دست 

تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراه توست.«  

بالل: هیچ دری نباید شکسته شود. کسی حق ندارد به اموال مردم 
دست درازی کند. به کسی توهین نشود. هرکسی پشت در بسته 
است، در امان است. افراد خانه ابوسفیان، در امان هستند. افراد 

داخل کعبه، در امانند...
هند: الاقل محمد)ص( به وعده اش وفا کرد. در را  به زور باز نکرد

ابوسفیان: محمد)ص( از قلب ها وارد میشه نه از دیوارها و این 
پیروزی، جاودانه است...

به مناسبت هفته وحدت اسالمی؛ 
َمطاف وحدت را َمصاف جنگ نکنیم

کعبه، خانه خداوند یکتا و مهم ترین نماد دین اســالم  اســت. همان جایی که همه 
مسلمانان با هر زبان، رنگ، نژاد و مذهبی لبیک گویان به طواف آن می آیند.

»حجر االسود« این گوشواره کعبه، صدها سال است که طواف مسلمانان را می نگرد و 
نسیم بهشتی را در فضای مسجد الحرام می افشاند. از َمطاف تا حجر اسماعیل، از سعی 
تا صفا، از ِمنی تا عرفات، از جمره اولی تا جمره ثانی، از زمزم تا حطیم و... همه و همه 
تو را می خوانند تا با دو تکه لباس احرام دوشادوش مسلمانانی که از سراسر جهان با 
نژاد و قومیت ها و زبان و مذاهب مختلف به این مکان مقدس آمده اند طواف کنی و 

»لبیک اللهم لبیک« را بر زبان جاری کنی.
اینان همه مســلمانند و در برابر خداوند عالمیان ســجده می کنند. اینان همه قرآن تالوت می کنند و خداوند را 
می ستایند. اینان همه محمد )صلی ا... علیه وآله و ســلم( را فرستاده خدا می دانند و بر او درود می فرستند. اینان 
همه خدا را خالق و مالک هستی می دانند و معاد را آخرین قدمگاه انسان ها. اینان برای رفتن به بهشت سر از پا  نمی 
شناسند و از دوزخ و زقوم واهمه دارند. اینان همه ظلم و ستم را دشمن می دارند و مظلوم را مساعدت می کنند. بیایید 
دل را یک دل کنیم و راه سعادت را با هم بپیماییم. درست است که در برخی عقاید با هم متفاوت می اندیشیم و در 
برخی مسائل هم عقیده نیستیم ولی همدلی و هم زبانی، همراهی به دنبال دارد و می تواند فاصله ها را نزدیک کند.

دلگیری ها را مبنای تعامل قرار ندهیم و بر مدار مشترکات دست به دست هم بدهیم تا دشمن مشترک خود، یعنی 
شیطان و شــیطان صفتان عالم را بر زمین بزنیم. همانگونه که موالیمان، مقام معظم رهبری فرمودند: »با ایجاد 

وحدت، بینی مستکبر تفرقه طلب را به خاک بمالید«.
بیایید دست به دامان حضرت مصطفی بشویم و از جبرئیل امین بخواهیم آیات رحمتش را دوباره قرائت کند. پیامبر 
گرامی اسالم)ص( است و جناح ذل و رحمتش همه عالمیان را در برمی گیرد. در چنین حالتی سزاوار نیست زیر 

چتر رحمت پیامبر )ص(، انگشت در چشم یکدیگر کنیم و با هم اختالف داشته باشیم.
چرا با آنان که در یک مطاف و به یک سو در طوافیم به مصاف جنگ برویم و درکوره اختالف بدمیم. به خدا بهشت 

آنقدر بزرگ است که جای همه ما را دارد.

   محمد قطبی جشوقانی
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

مدیر اجرایی پروژه پردیس سینمایی ساحل:
 فیلم سوزی، پدیده ای غیرقابل انکار 

در اصفهان است
مدیر اجرایی پروژه پردیس سینمایی ساحل، در مراسم بازدید مسئولین 
فرهنگی شهر از پروژه در حال انجام پردیس سینمایی ساحل، از ضرورت 

ایجاد سالن های سینمایی جدید در اصفهان سخن گفت.
مصطفی حسینی، مدیر پردیس سینمایی ساحل و مسئول امور سینمایی 
حوزه هنری اصفهان در حاشیه بازدید از روند بازسازی پردیس سینمایی 
ساحل همراه با ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی، فریده روشن رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شــهر، نصیر ملت و مهدی مزروعی از دیگر اعضای شورای شهر 
گفت: با توجه به استانداردهای جهانی موجود درخصوص تعداد سالن های 
سینما، در هر شهر به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت باید یک سالن سینما 

وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اصفهان با داشــتن جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر 
باید ۳0 سالن سینما داشته باشــد، عنوان کرد: حتی در صورت افتتاح 
7 سالن پردیس سینمایی ساحل، باز هم با استانداردهای جهانی فاصله 

زیادی داریم.  
حسینی در ادامه وقوع پدیده فیلم ســوزی را نتیجه کمبود سالن های 
سینما دانست و اظهار کرد: در مقایسه ای اجمالی میان شهر اصفهان و دو 
کالنشهر مشهد و شیراز که تعداد زیادی سالن سینما دارند و از استاندارد 
جهانی هم جلوتر هستند، باید بر لزوم ایجاد سالن های بیشتر در اصفهان 

تاکید کرده و از مسئولین درخواست حمایت کرد. 
گفتنی است؛ پردیس سینمایی ساحل با داشتن 7 سالن نمایش فیلم در 

فروردین ماه 97 افتتاح می شود.

برگزاری سلسله نشست های »انتقال تجربه« در کتابخانه مرکزی

کانون فیلمنامه نویسان دفتر تخصصی سینما ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به برگزاری 

سلسله نشست هایی با عنوان »انتقال تجربه« اقدام کرده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ، رییس دفتر تخصصی سینما اظهار 

داشت: این نشست ها با حضور جمعی از اساتید برگزیده فیلم ساز و فیلم نامه نویس کشور برگزار می شود.

مصطفی حیدری با بیان این مطلب گفت: دوره »انتقال تجربه« از 7 مردادماه به مدت 8 جلسه، اولین شنبه هر ماه و 

با حضور 10 تن از اساتید نام آور سینما از جمله امرا... احمدجو، رسول صدرعاملی، همایون اسعدیان، حمید نعمت 

ا...، سعید عقیقی، محمدرضا گوهری، هادی مقدم دوست، مازیار میری، امیر عربی و محمد حسین مهدویان در حال 
برگزاری است.

وی افزود: پنجمین نشست این دوره 18 آذرماه با حضور »محمدرضا گوهری« در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی 

برگزار می شود که عالقه مندان برای شرکت در این نشست ها بایستی از قبل ثبت نام کنند.

30 هزار شهروند ارشد در شهر اصفهان شناسایی و شبکه سازی شدند
جست وجوی شبکه سازی میان دفاتر و ســالمندان بودیم، تصمیم برآن شد تا سفیران تجربه اقدام به شناسایی و از اداره بهزیستی، اداره ثبت احوال و مراکز بهداشت میســر بود ولی از آنجایی که هدف، شناسایی صرف نبود و در فریبا زارعان با بیان اینکه برای شناسایی سالمندان مشکلی وجود نداشت، گفت: امکان گرفتن آمار و نشانی سالمندان کمک شایانی به اجرای ایده پاتوق تجربه در جهت شناسایی، شبکه سازی و توانمندسازی سالمندان کرد. اشاره به شکل گرفتن دفاتر تخصصی سالمند در سال 95 اظهار داشت: رسالت های مدون دفاتر تخصصی سالمند، به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی  شهرداری اصفهان؛ رییس دفتر تخصصی سالمند با رییس دفتر تخصصی سالمند گفت: ۳0 هزار شهروند ارشد در شهر اصفهان شناسایی و شبکه سازی شدند.

وی افزود: هدف ما، گرفتن آمار از آنها نبود بلکه هدف اصلی ما شبکه سازی بود که ما به یکدیگر معرفی شویم و بتوانیم شبکه سازی کنند.
یک شبکه عظیمی برای اطالع رسانی از برنامه ها داشته باشیم.
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بهترین بازی های گرافیکی موبایل در سال 2017
پیشنهاد سردبیر:

شرکت خودروسازی پورشــه آلمان در نمایشــگاه خودروی »لس آنجلس« آمریکا، یکی از 
قدرتمندترین خودروهای تولیدی خود را که هاچبک سدان است، رونمایی کرد.

این خودروی سواری هاچبک سدان با نام پانامرا هیبریدی »اسپرت توریزمو ۲۰۱۸ « و قدرت 
موتور آن ۶۸۰ اسب بخار است. قیمت قدرتمندترین خودروی سواری لوکس جهان، از ۹۱۱ 
جی تی تری با قیمت ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ دالر و خودروی شاســی بلند کایــان توربو با قیمت 

۱۱۸هزار و ۱۰۰ دالر بیشتر است.
زمان رسیدن صفر تا ۶۰ مایل بر ساعت »اسپرت توریزمو ۲۰۱۸ « ۳.۲ ثانیه و نهایت سرعت 
آن ۱۹۲ مایل بر ساعت است. شارژ کامل باتری لیتیوم یون این خودرو با ولتاژ باال، ۱۲ ساعت 
طول می کشد و یک نوع شارژ باتری دیگر در »اسپرت توریزمو ۲۰۱۸« وجود دارد که با انجام 

۳ ساعت شارژ، می تواند ۳۰ مایل را طی کند.

فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی جدید به دلیل عدم نیاز به فعالیت آنچنانی فیزیکی، 
می تواند حوزه ای بسیار مناسب برای استفاده از ظرفیت بالقوه جمعیت کم توان در 
کشور باشــد؛ امری که البته در صورت آموزش و بسترسازی 

مناسب می تواند محقق شود.
کم توانی درواقع پدیده ای نســبی و اجتماعی و البته بخشی 
جداناپذیر از زندگی بشری اســت؛ به گونه ای که هر انسانی 
در طــول حیات خود بــه علل مختلــف مثــل بیماری ها و 
 حوادث یــا رســیدن بــه دوران ســالمندی، آن را تجربه 

خواهد کرد. 
سازمان جهانی سالمت )WHO( آمار جهانی افراد کم توان و 
ناتوان معلول را در حــدود ۶۵۰ میلیون معلول ارزیابی کرده 

است.

ســم موبایل در گزارشــی، به رنگ بندی احتمالی پرچــم دار ۲۰۱۸ 
سامسونگ اشاره کرده اســت و ادعا می کند که گلکسی اس ۹ به رنگ 
بنفش عرضه خواهد شد. بر اســاس این گزارش، سازنده   کره ای مصمم 
است گوشی پرچم دار ۲۰۱۸ خود را عالوه  بر مشکی، طالیی و آبی، در 
یک رنگ  دیگر نیز ارائه دهد. هنگام عرضه گلکسی اس ۸ و گلکسی اس 

۸ پالس، شایعاتی مبنی بر عرضه  یک مدل از پرچم دار ۲۰۱۷ سامسونگ 
به رنگ بنفش یا ارغوانی منتشر شده بود که البته این گمانه زنی  به واقعیت 
مبدل نشد. بااین  حال به   نظر می رسد وب ســایت سم موبایل موفق شده 

است اطالعاتی در مورد تنوع رنگ بندی گلکسی اس ۹ و گلکسی اس ۹ پالس 
از منابع خود به دست آورد.

 پژوهشگران دانشــگاه کلمبیا، با ابداع یک سیســتم نرم افزاری جدید، تعیین 
دقیق هویت افراد را با اســتفاده از دی ان ای آنها و تنها در عرض چند دقیقه ممکن 
کرده اند. سیســتم یادشــده می تواند در حوزه های گوناگونی همچون پزشکی، 
جرم شناسی، باســتان شناســی و ... کاربردهای ارزنده ای داشته باشد. محققان 
می گویند از این نرم افزار می توان برای مطالعه دقیق تر سلول های سرطانی و افزایش 
سرعت مداوای این بیماری کشنده نیز استفاده 
کرد.نرم افزار یادشــده روی ابزاری موسوم به 
MinION نصب می شود که به اندازه یک کارت 

اعتباری است و سپس رشــته های دی ان ای 
ازطریق منافذ بسیار کوچک برای بررسی در 
اختیار آن قرار می گیرند. نرم افزار یادشــده با 
بررسی و تحلیل توالی نوکلئوتیدها یا حروف 
 دی ان ای، به شناسایی هویت مالک دی ان ای 

می پردازد.

پایگاه اطالعــات علمی ایران )گنــج( بالغ بر 
۹۴۲ هزار و ۸۱۵ رکورد علمی را به ثبت رساند 
که از این تعــداد، ۴۴۰ هزار رکــورد مربوط به 

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری است.
شمار رکوردهای پایگاه اطالعات علمی ایران تا 
پایان آبان ماه امسال نشان می دهد که ۴۴۰هزار 
و ۴۹۰ پایان نامه و رســاله داخل کشور در این 
پایگاه ثبت شده اســت. در همین حال تعداد 
پایان نامه و رساله  دانش آموختگان ایرانی  خارج  
از کشور، ۱۵ هزار و ۶۳۲ رکورد اعالم شده است.

تعداد رکورد پیشنهادی در این پایگاه 
علمی ۸۵ هــزار و ۹۶ و تعداد 
طرح های پژوهشی ثبت شده 

۸۲ هزار و ۷۴ طرح است.

بهتـرین 
بـازی های گرافیکی 
مـوبایل در سال 2017

هر چه طی دو سال گذشته در زمینه گرافیک بازی های موبایل شاهد کم کاری بودیم، امسال عناوینی 
عرضه می شد که حتی قدرتمندترین دیوایس ها را هم به چالش می کشیدند. به لطف آزادی که سخت 

افزار تلفن های هوشمند امروزی در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهند، کم کم داریم وارد نسل 
بعد عناوین موبایل از لحاظ گرافیک می شویم. به خاطر درخشش عجیب بازی های گرافیکی 

موبایل امسال و جهشی که این گونه اپلیکیشن ها داشتند، تصمیم گرفتیم به بهترین 
های آنها در سال ۲۰۱۷ نگاهی بیندازیم؛ بنابراین اگر دیوایسی قدرتمند دارید 

و می خواهید آن را به چالش بکشید، تا پایان با ما همراه باشید.

 NBA
2K18

2K :ناشر
قیمت: 7/99 دالر

iOS :پلتفورم

Morphite

 Crescent Moon : ناشر
Games

قیمت: نسخه اندروید رایگان

iOS :پلتفورم

Shadow Fight 3
Nekki :ناشر

قیمت: رایگان با پرداخت 
درون برنامه ای

iOS و لینک کمکی

بازی آفالین و آنالین است
بزرگ ترین دستاورد گرافیکی Shadow Fight ۳ بهینه سازی خیلی خوب آن بود. 
بازی حتی روی دیوایس های میان رده نیز عملکرد مناســبی دارد و باز می تواند 
تجربه ای دلنشین را به وجود آورد. مدل سازی عالی شخصیت ها، تنوع محیط ها، 
تکسچرهای آبجکت ها و از همه مهم تر انیمیشن های استثنایی برای هر کدام از 
حرکت ها، باعث شد تا شادو فایت ۳ از لحاظ گرافیک بتواند رقیب قدرتمند خود 

یعنی اینجاستیس ۲ را کنار بزند.

بازی آفالین و آنالین است
 ۲K NBA مشــابه پلتفورم های خانگی که در آنها، سری
بهترین بــازی ورزشــی از دیدگاه گرافیک اســت، برای 
تلفن های هوشــمند نیز همین اتفاق تکرار شده و حتی 
عرضه عنوان بزرگی همانند PES ۲۰۱۸ نتوانسته تغییری در 
اصل قضیه ایجاد کند. ۲K۱۸ NBA نسبت به گذشته تفاوت 
چندانی به خود ندیده ولی همچنان از لحاظ گرافیک با یکی 

از بهترین های ورزشی اسمارت فون ها رو به رو هستیم. 

بازی آنالین است
گیم الفت شاید درخشش دوران طالیی بازی های موبایل 
را نداشته باشد اما همچنان عناوینش از دیدگاه گرافیکی 
در رده بهترین ها قرار دارد. Modern Combat Versus از 
لحاظ گرافیکی بهترین ساخت امسال آنهاست و با وجود 
نکات مثبتش، تمام ویژگی هــای منفی را که بازی های 

خوب یوبی سافت دارند، یکجا در خود جا داده است.

بازی آفالین است
این بازی با تمام بازی هایی که تاکنــون روی موبایل دیده 
 No Man's اید متفاوت است؛ مورفایت که شباهت زیادی به
Sky دارد، عنوانــی ماجراجویی بــوده و در آن باید با رفتن 
به ســیاره های مختلف، موجودات جدیدی کشــف کنید و 

ماموریت هایی را انجام دهید.
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۹۴۲ هزار رکورد در پایگاه اطالعات 
علمی ایران به ثبت رسید
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نتایج دو مطالعه بالینی اولیه نشان می دهد که استفاده 
از سلول های بنیادی جنینی انسانی، به عنوان درمانی 
برای شکل خشــک تخریب ماکوال امکان پذیر است. 
به نظر می رسد که ســلول های بنیادی تزریق شده 
به چشم، جایگزین سلول های از دست رفته در چشم 
آسیب دیده می شوند و اثر جانبی شدیدی نیز بر جای 

نمی گذارند.
در هر دو مطالعه صورت گرفته، محققان ســلول های 
بنیادی جنینی را به ســلول های پشــتیبان شبکیه 
موســوم به ســلول های اپــی تلیالــی رنگدانه دار 
شبکیه)RPE( تبدیل کرده و سپس آنها را به بیمارانی 
تزریق کردند که از شــکل خشــک تخریب ماکوالی 

وابسته به سن)AMD( رنج می بردند.
این بیماری را دلیل نابینایی بسیاری از افراد باالی ۵۵ 
ســال می دانند که در حال حاضر درمان موثری برای 
آن نیست و تنها از مکمل های غذایی برای پشتیبانی از 

این وضعیت استفاده می شود.
در شبکیه سالم، ســلول های RPE، عملکرد حفاظتی 
مانند تغذیه یا مدیریت مواد زاید را برای گیرنده های 
نوری انجام می دهند. عملکرد نامناســب یا تخریب 
سلول های RPE بخشی از فرآیندی است که منجر به 
از دست رفتن نابینایی در تخریب ماکوالی وابسته به 

سن می شود.

سلول درمانی؛ روشی 
امیدوار کننده برای نابینایی

شناسایی هویت افراد با دی ان ای در چند دقیقه

فناوری اطالعات؛ در خدمت افراد کم توان جامعه

ارسال پیامک تبلیغاتی 
از سرشماره اپراتورهای 

موبایل ممنوع شد

محمدجــواد آذری جهرمــی روز گذشــته 
در نشســت خبری با خبرنــگاران گفت: 
در راســتای حل مشــکل مزاحمت های 
پیامک های تبلیغاتی، بــه اپراتورهای 
موبایل تذکــر داده ایم که از ارســال 
پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه 
تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطالع رســانی 
خود را از طریق این پیامک ها انجام دهند.

وی گفت: ارســال پیامک انبوه از سرشماره 
اپراتورها از هــر قالبی خالف اســت و بعضا 
دیده ایــم کــه از سرشــماره اپراتورهــا 
ســرویس های ارزش افزوده ارسال می شود 
که این منطقی نیســت. جهرمی ادامه داد: 
در صورت مشــاهده و گزارش این موارد، با 

اپراتورها برخورد خواهد شد.

 Modern
Combat Versus
Gameloft:ناشر

قیمت: رایگان با پرداخت 
درون برنامه ای

پلتفورم: iOS، ویندوز فون و 
لینک کمکی
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افتتاح حوزه علمیه نرجس 
خاتون )س( دولت آباد برخوار

حــوزه علمیه حضــرت نرجس 
خاتون )س( دولت آباد همزمان با برخوار

ایام هفته وحدت و میالد حضرت محمد )ص(، در 
مراسمی با حضور مسئوالن کشوری و شهرستان 

افتتاح شد. 

این مدرســه با ظرفیت ۲۲۵ نفر، مجهز به سایت 
رایانه، کتابخانه، مهد کودک و ســالن اجتماعات 
اســت. حضرت آیت ا... ناصری، حجت االســالم 
جمشیدی، مدیر حوزه های علمیه خواهران سراسر 
کشــور، حجت االســالم ابطحی، مدیر حوزه های 
علمیه خواهران اســتان اصفهان، حاجی دلیگانی 
نماینده مردم برخوار در مجلس، تاجمیری، فرماندار 
برخوار، خیران و جمعی از مسئوالن دیگر، در این 

مراسم حاضر بودند.

 دکتر ابوترابی در جوار
 شهید حججی آرام گرفت

به گــزارش صاحب نیــوز؛ پیکر 
محمدعلی ابوترابی، پزشک متعهد نجف آباد

انقالبی در یادمان شهدای نجف آباد و در جوار مقبره 
شهید محسن حججی به خاک سپرده شد.ابوترابی 
متولد 1313 اهل نجف آباد، مســئول بسیاری از 
تیم های اضطراری و بهداری دوران دفاع مقدس بود 

که پس از تحمل رنج بیماری دار فانی را وداع گفت.

»فرمانده دل ها« میزبان 
دانش آموزان شرق اصفهان

غرفه فرمانــده دل هــا، با هدف 
آشــنایی دانش آموزان بسیجی اصفهان

 ساکن در شــرق شهرســتان اصفهان در نمایشگاه
 الله های شرق، به کار خود پایان داد.

غرفه فرمانده دل ها در نمایشــگاه الله های شرق 
اصفهان، به همت حوزه های بســیج دانش آموزی 
ناحیه امام علی)ع(، با هدف نشر ارزش های شهدای 
دانش آموز، به نسل چهارم انقالب آغاز به کار کرد که 

با نمره قبولی باالیی به کار خود پایان داد. در این غرفه 
به بیان خاطرات و رشادت های شهدای دانش آموز و 
تشــریح اردوی فرهنگی تربیتی فرمانده دل ها، نام 
آوران، برنامه ها، ماموریت های بسیج دانش آموزی و 

دستاوردهای دانش آموزان منطقه اشاره شد.

عضو شورای اسالمی شهرضا:
کاهش ترافیک هسته مرکزی 
شهر، سیاست اصلی شوراست

عضو شورای شهر شهرضا با اشاره به 
اینکه در این دوره از شورا، کاهش شهرضا

ترافیک شــهر به ویژه در هســته مرکزی به عنوان 
استراتژی مهم و قابل توجه اعضا مدنظر قرار گرفته 
اســت، گفت: یکی از اقداماتی که در این زمینه در 
دستور کار شورای شــهر قرار گرفته، احداث تقاطع 

غیرهمسطح چهارراه طالقانی است.
مرتضی آقاخانی با اشــاره به آمار باالی مهاجرت به 
شهرضا، اظهار کرد: این حجم باالی مهاجرت و رشد 
جمعیت شهری، حجم استفاده از خودروها در سطح 
شهر را افزایش داده اســت که این حجم مناسب با 

معابر موجود در سطح شهرضا نیست.

آب نطنز به علت نیترات بسیار 
باال، غیر قابل شرب است

نماینده مردم نطنــز گفت: طبق  نطنز
اعالم آبفا و بهداشت اصفهان، آب 
شرب نطنز به علت امالح بسیار زیاد و نیترات باال، غیر 
قابل شرب است. مرتضی صفاری نطنزی اظهار داشت: 
از موضوعات مهمی که در بحث بحرانی شدن آب در 
نطنز تاثیر گذار است، ایجاد استخرهای بزرگ ذخیره 
سازی آب توسط معادن است که همین موضوع باعث 
شده قنات ها و چشمه های مجاور و زیردست معادن 
خشک شود. وی افزود: در برخی از شهرستان ها در 
ازای خشــک شــدن قنوات مجوز حفر چاه صادر 
می شود، اما برای روستاهای نطنز این مسئله انجام 
نمی شود و همین امر باعث شده برخی از روستاها به 

صورت کامل خشک و گاهی خالی از سکنه شود.

اصغر ســلیمی در گفت وگو با ایمنا با اشاره به مســئله انتقال آب ونک 
سمیرم به رفسنجان گفت: از ابتدای نمایندگی خود با توجه به مطالعاتی 
که در این زمینه انجام داده و طی جلسات با وزیر نیرو، آقای چیت چیان 
به صراحت مضرات این پروژه را اعالم کرده و به ما پاسخ دادند که این پروژه 

متوقف شده و زمینه اجرایی ندارد.
وی افزود: این موضوع را با وجود اظهارات مســئوالن مربوطه پیگیری 
کرده و دست از پیگیری آن برنداشتم و متاسفانه با وجود اینکه گفته شد 
این مسئله متوقف  شده و زمینه اجرایی ندارد بازهم حرف از اجرای این 

پروژه به میان آمده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با اشاره به برگزاری مجمع نمایندگان در 
سمیرم تصریح کرد: بنده این مسئله را در این مجمع که با حضور جمعی 
از نمایندگان، استاندار و فرماندار شهرستان برگزار شد ، تذکر دادم و به 
 این مسئله مشــکوک بوده و پیگیر آن هم بوده ام که این موضوع پیش

 نیاید.
وی با اشاره به اداره شدن وزارت نیرو توسط سرپرست خاطرنشان کرد: 
اداره وزارت نیرو با سرپرســت ازیک طرف و تغییر رییس محیط زیست 
کشور از طرفی دیگر باعث بروز این مسئله شد که هنوز مشخص نیست 

چه کسانی پشت این مسئله بوده اند.

چراغ سبز رییس محیط زیست اقدام ضد محیط زیستی است
 سلیمی اقدام رییس محیط زیست کشور را یک اقدام خالف محیط زیست 
دانســت و گفت: رییس جدید محیط زیســت کشــور بدون توجه به 
این موضوع که رییــس قبلی و حتی قبل تر از آن این مســئله را خالف 
صریح محیط زیست می دانســته اند و جالب تر آنکه بدون هماهنگی با 
محیط زیست استان های اصفهان و چهارمحال برای دریافت تاییدیه به 

این فاجعه زیست محیطی چراغ سبز نشان داده اند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: شرکت مهاب قدس 
به عنوان پیمانکار این قضیه و شرکت عمران رفسنجان نیز به عنوان افراد 
ذی نفع باری این موضوع جلسه ای برگزار کرده اند که متن جلسه موجود 
بوده که با توجه به مجوز محیط زیست به دنبال عملیاتی کردن این پروژه 
هستند.اصغر سلیمی در بخش دیگری از صحبت های خود متذکر شد: 
در جلسه ای که با وزیر نیرو داشتیم اخبار انتقال آب را به گوش این مقام 
مسئول رسانده و اعتراض شدید خود را دراین باره به او منتقل کردیم که 

قرار بر بررسی مسائل زیست محیطی و میدانی این طرح شد.
در پیگیری این مسئله هیچگونه کوتاهی نخواهد شد

وی همچنین در این باره تصریح کرد: من در پیگیری این مسئله تا به امروز 
آرام نگرفته و نخواهم گرفت و در همین رابطه در مجلس، نطق تذکری را 
عنوان کردیم و عواقب و مشکالت آن را تذکر دادیم که بعد از آن بسیاری 
از نمایندگان که بی خبر از این طرح بودند به حمایت از ما برخواستند و به 

ما اعالم همکاری و همراهی کردند.
ســلیمی همچنین خاطرنشــان کرد: متن کتبی تذکر در زمینه طرح 
انتقال آب ونک سمیرم به رفسنجان همراه با امضای ۴۶ نفر از نمایندگان 
به رییس جمهور در رابطه با چراغ سبز رییس محیط زیست کشور را به 
 رییس دولت رســاندیم و همچنین در تذکری دیگر بــه وزیر نیرو که با

 ۴۵ امضا از نمایندگان همراه بود را به سمع و نظر آنها رسانده ایم.
سلیمی با اشــاره به اجرایی نبودن این طرح خاطرنشان کرد: امیدواریم 
که طرح انتقال آب سمیرم برای همیشه منتفی شود و در صورت اصرار 
مســئوالن برای اجرای این طرح در مجلس موضوع سوال از وزیر نیرو و 

سوال از رییس دولت آقای روحانی را در دستور کار قرار خواهیم داد.

نماینده مردم سمیرم: 

اصرار بر انتقال آب سمیرم، طرح سوال از رییس دولت را به دنبال دارد

سمیرم نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی گفت: چراغ سبز رییس محیط زیست کشور برای انتقال آب سمیرم، اقدام صریح 
ضد محیط زیستی است.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس  لنجان
شورای اســالمی، مجمع خیران حامی 
بهزیستی را نماد عینی مشارکت اجتماعی دانست و گفت: 
به منظور هدفمند شدن مشارکت های مردمی در شهرستان 
لنجان، تشــکیل مجمع خیران حامی بهزیستی می تواند 
مشارکت اجتماعی و همچنین تعامل دو سویه و سازنده را 

مهیا کند. محمد حسین صادقی، رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان در نشست با نماینده مردم شهرستان 
لنجان با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی 1۶۰  وظیفه را در راستای کمک به قشرهای ضعیف جامعه عهده دار 
است، اظهار کرد: امروز اداره بهزیستی شهرستان لنجان بالغ بر ۶ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده و این 
افراد به صورت مستمر از خدمات این مجموعه بهره مند می شوند.صادقی خاطرنشان کرد: در طول سال نیز بالغ 
بر 3۰ هزار نفر از خدمات غیر مستمر اداره بهزیستی شهرستان لنجان بهره مند هستند که در حوزه پیشگیری 
بوده و این خدمات از حدود 11۰ مرکز زیرمجموعه دولتی، خیریه، هیئت امنایی و بخش خصوصی به این افراد 

ارائه داده می شود.

لزوم تشکیل مجمع 
خیرین حامی بهزیستی 
در لنجان

اهدا ی۳ فرش دستباف به حرم امام حسین)ع( توسط 
خیران آران و بیدگل

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

حسین فراست، فرماندار گلپایگان  گلپایگان
در دومین دوره آموزشــی اعضای 
شوراهای اسالمی شهرهای غرب استان اصفهان، 
اظهار داشــت: گلپایــگان یکــی از قدیمی ترین 
شهرهای استان است زیرا تاریخ فرمانداری آن در 
سال 1۲۸۵ تاسیس شده است. وی با بیان اینکه این 

شهرستان از سه شــهر گلپایگان، گوگد و گلشهر و 
یک بخش مرکزی تشــکیل شــده اســت، گفت: 
شهرســتان گلپایگان دارای ۹۰ هزار نفر جمعیت 
است که بیش از 1۷ هزار نفر از این جمعیت در ۵۲ 
روســتای شهرســتان زندگی می کنند. فرماندار 
گلپایگان با اشاره به اینکه در گلپایگان 1۵۲ کارگاه 

و کارخانه زمینه اشتغال ۴ هزار نفر را فراهم کرده 
است،افزود: در بخش صنعت خودروی نیسان، تیبا 

و پراید تولید می شود.
وی اذعان کــرد: به دلیل مشــکالت اقتصادی در 
کارخانه مونتاژ خودرو به نام دیار خودروی گلپایگان 
۴۰۰ نیرو تعدیل شدند. فراســت با اشاره به اینکه 
گلپایگان قطب کشاورزی استان محسوب می شود، 
تصریح کرد: در شهرستان گلپایگان ساالنه ۶ هزار 
تن گندم،  ۵ هزار تن جو،  ۶ هزار تن گوشت سفید، 

۵ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز و به صورت روزانه ۴۰ 
تن تخم مرغ تولید می شود.

 وی خاطر نشــان کــرد: تاریخ هفت هزار ســاله 
ســنگ نگاره های غرقاب، بیانگــر قدمت چند صد 
هزارساله گلپایگان است؛ تا جایی که توسط باستان 
شناسان در کشف بقایای انســان به همراه سفال و 
دفن کردن آنها پشــت به قبله ، نشانگر این بود که 
قدمت گلپایگان به دوره های چند صد هزار ســاله 

قبل از اسالم می رسد.

 فرماندار گلپایگان:
گلپایگان، قطب کشاورزی استان است

رییس اتاق اصنــاف آران و 
بیــدگل، گفت: کســبه و آران و بیدگل

بازاری های شهرستان از بازار روز استقبال نمی کنند 
و اجناسی که فروخته می شود، غالبا بی کیفیت و 

نامناسب است.
حسین نجاتی نژاد ، با بیان اینکه فعالیت دوره گردها 
و بــازار روز فعالیت اقتصادی اصناف را با مشــکل 
مواجه می کند، اظهار کرد: حدود پنج هزار کسبه ای 
که با جواز کسب مشــغول فعالیت در شهرستان 
هستند، ســالیانه باید عوارض و مالیات بپردازند و 
از نظر درآمدی ســطح پایینی پیدا می کنند، در 
حالی که دوره گردها و فروشندگان بازار روز ملزم به 

پرداخت این هزینه ها نیستند.
رییس اتاق اصناف آران و بیدگل، اختصاص مکانی 
برای برپایی بازار روز را بــدون توجیه اقتصادی و 
منطقی اشتباه دانست و اضافه کرد: کسبه شهرستان 
از این بازار استقبال نمی کنند، مردم شهرستان نیز 
تمایل زیادی به حضور در آن ندارند و اجناسی که 
فروخته می شود، غالبا بی کیفیت و نامناسب است.

وی ادامه داد: البته روی اجناس ارائه شده نظارت 

وجــود دارد و با عرضه کننــدگان کاالهای تاریخ 
گذشته و بی کیفیت برخورد می شود. با این حال 
با توجه بــه حجم کاالهایی که عرضه می شــود و 
زمان اندک برپایی این بازار، نظارت فراگیر ممکن 
نیست. نجاتی نژاد اضافه کرد: بهتر است بازار روز 
به بازاری دائمــی برای افرادی کــه امکان برپایی 
واحد صنفی برای آنان میسر نیست، تبدیل شود.
رییس اتاق اصناف آران و بیدگل افزود: کمیته ای 
از سوی ادارات مسئول تعیین شده است تا در مورد 
 برپایی بازار روز و اقالمی که در آن عرضه می شود 

تصمیم گیری کند.

رییس اتاق اصناف آران و بیدگل خبر داد:

ارائه اجناس بی کیفیت در بازار روز

اصناف

مدیر عامل شرکت شهرک های  لنجان
صنعتی استان اصفهان گفت: 
احداث منطقه آزاد تجاری با مساحت 3۰۰ هکتار در 
شهرستان لنجان در هیئت دولت مصوب شده و فقط 

نیازمند مصوبه مجلس شورای اسالمی است.
محمــد جواد بگــی تاکید کــرد: احــداث منطقه 
آزاد تجــاری لنجان، مهــم ترین راهــکار جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و کمک به تولید و اشتغال 

در این شهرستان است.
وی همچنیــن از حمایت شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان برای احداث منطقه آزاد 
تجاری و شــهرک حمــل و نقل در مجــاورت هم 
در شهرســتان لنجان خبــر داد و گفــت: امروز به 
منظور تحقق اقتصاد مقاومتــی و حمایت از تولید 
و ایجاد اشتغال در کشــور، ملزم به استفاده از تمام 
 ظرفیت های موجود در زمینه جذب سرمایه گذاری

 هستیم.
بگی اضافه کرد: جذب ســرمایه گــذاری خارجی 
یکی از مهم ترین رویکردهــای دولت های یازدهم 
و دوازدهم جهت ایجاد اشــتغال در کشور و کمک 

 به ارتقای فنــاوری صنایع و بخش هــای تولیدی 
است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهــان معافیــت مالیاتــی و گمرگــی مناطق 
آزاد تجاری را یکی از مشــوق هــای اصلی جذب 
سرمایه گذاران خارجی در این مناطق دانست و گفت: 
در صورت جذب و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در 
این مناطق، عالوه بر کمک به تولید و اشتغال، شاهد 
انتقال فناوری از شرکت های خارجی به داخل کشور 
و همچنین کمک به دستیابی به بازارهای صادراتی 

خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

منطقه آزاد تجاری لنجان نیازمند مصوبه مجلس است

آران و بیدگل مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات آران و بیدگل گفت: خیران آران و بیدگلی 3 تخت 
فرش دستباف نفیس را به حرم امام حسین )ع( اهدا کردند.

احمد عدالت پور ضمن بیان این خبر اظهار داشت: 11 بانوی خیر آران و بیدگلی این سه تخته فرش را در مدت 
شش ماه در کارگاه خانگی خود بافته اند.وی افزود: این تخته فرش ها در اندازه 1۲ متر مربع و از جنس کرک 
است که قرار است هفته آینده به کربالی معلی ارسال شود. عدالت پور با اشاره به مشارکت و عالقه مردم آران و 
بیدگل برای آبادانی و بازسازی عتبات عالیات در کربال و نجف اظهار داشت: ۴۵ دستگاه دار قالی دستباف با حضور 
خیران دایر و قرار است تا یک سال آینده این فرش ها برای صحن حضرت زهرا )س( در نجف اشرف، ارسال شود.

اهدا ی۳ فرش دستباف به 
حرم امام حسین)ع( توسط 

خیران آران و بیدگل

خبر

شهرک های صنعتی

رییس اداره بهزیستی نطنز گفت: 
نطنز

 
تعداد ۲۷۵ معلول جسمی و حرکتی 
در شهرستان نطنز تحت پوشش این نهاد خدماتی 
هستند.مهدی محبی به مناسبت روز جهانی معلوالن 
و تبریک این روز، اظهار داشت: یک هزار و ۹۵ پرونده 

در بخش توانبخشی زیر نظر این اداره وجود دارد که از این تعداد پرونده مددجویان معلول، تعداد 
پرونده های شهری ۸۳۹ مورد و تعداد پرونده های روستایی ۲۵6 مورد است.وی با بیان اینکه تعداد 
مستمری بگیران زیرپوشش این نهاد در سطح شهرستان، ۲۰۹ مورد است، گفت: ۲۰ دانش آموز معلول 
در حال حاضر زیر پوشش بهزیستی در سطح شهرستان نطنز تحصیل می کنند و تعداد سالمندان 
مقیم مرکز سالمندان نطنز نیز در حال حاضر ۱۳ نفر است. رییس اداره بهزیستی نطنز با اشاره به وجود 
۲۷۵ معلول جسمی و حرکتی در شهرستان نطنز  بیان کرد: معلوالن بینایی ۹۵ نفر، شنوایی ۱6۵ نفر، 

ذهنی ۱۷۴ نفر، اعصاب و روان ۱۷۸ نفر، سالمند ۱۳۰ نفر و چند معلولیتی ۸۱ نفر هستند.

۲۷۵ معلول جسمی 
حرکتی تحت پوشش 
بهزیستی نطنز هستند

عملیات مرمت بازار تاریخی 
نایین آغاز شد

رییس اداره میراث فرهنگی،  نایین
صنایع دســتی و گردشگری 
نایین گفت: عملیات مرمت و استحکام بخشی 
بازار تاریخی این شهر با اعتباری بیش از یک 

هزار و ۵۰۰ میلیون ریال شروع شد.
»محمــود مدنیان « افــزود: بــازار نایین از 
مهم ترین آثار تاریخی این شهرستان است که 
بخش هایی از آن نیازمند مرمت و استحکام 
بخشی است. وی افزود: در چند سال گذشته 
توسط میراث فرهنگی نســبت به استحکام 
بخشی پی ها و بدنه ها، ایزوله بام ، کف سازی و 
بدنه سازی در چندین مرحله اقدام شده است. 
مدنیان تصریح کرد: در همین راستا، امسال 
 نیز عملیات استحکام بخشی و مقاوم سازی 
پی ها و بدنه های بخــش انتهایی بازار ، کف 
ســازی و بدنه ســازی آن با اعتباری بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال آغاز شده است.

 مرگ سه تبعه افغان 
در جاده اصفهان - میمه 

ســه تبعه افغانســتان بر اثر  میمه
واژگونی یک دســتگاه خودرو 
سواری پژو ۴۰۵ در جاده اصفهان - میمه جان 
خود را از دست دادند. در این حادثه که عصر روز 
یکشنبه اتفاق افتاد ،1۰ نفر از سرنشینان خودرو  
هم که تبعه افغانســتان بودند، مصــدوم و به 
بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند. 
این خودرو از مبدأ شــیراز بــه مقصد تهران و 
درحال حمل 13 سرنشین از اتباع غیر مجاز بود 
 که در ۲۰ کیلومتری میمه دچار ســانحه شد.

به گــزارش پلیس، راننده این خــودرو پس از 
واژگونی متواری شــده و علت حادثه در دست 

بررسی است.

چاقی؛ بزرگ ترین خطر نسل 
جدید آران و بیدگل

معاون فرماندار آران و 
بیدگل گفت: چاقی از آران و بیدگل

بزرگ ترین مشکالت نسل جدید و جوانان در 
شهرستان به حساب می آید.

علی محمد یوســفیان در حاشــیه جلســه 
برنامه ریزی نســل جوان اظهار کرد: نیمی از 
جوانان شهرستان دارای اضافه وزن و چاقی 
هســتند و باید برای کاهش این آمار فرهنگ 
سازی شود تا نســل آینده از خطرات چاقی 
کمتر آســیب ببیند. وی افزود: در حالی که 
جمعیت جوان شهرســتان بیش از ۲۰ هزار 
نفر هستند، با اعالم کارشناسان بیش از 1۰ 
هزار جوان به چاقی دچار هســتند که خبر 
خوشــایندی نیست و ســالمت این جوانان 
برنانه ریزی اصولی و جدی را طلب می کند. 
معاون فرمانــدار آران و بیــدگل گفت: ارائه 
راهکارهای عملی برای ارتقای سالمت فردی 
و اجتماعی از وظایف دولت هاســت و باید به 
گونه ای برنامه ریزی شــود تا سالمت جسم 
و روح جوانان و نســل بعد در وهله اول براي 

مسئوالن اهمیت داشته باشد.

اتمام عملیات بازسازی مسجد 
جامع نطنز

سرپرســت اداره میــراث  نطنز
فرهنگی نطنز گفت: عملیات 
ســنگ فرش و بدنه ســازی محوطه مقابل 

مسجد جامع نطنز به پایان رسید.
حسین یزدانمهر اظهار کرد: عملیات اجرای 
سنگ فرش کردن و بهســازی و بدنه سازی 
محوطه مقابل مسجد جامع نطنز حدفاصل 
خیابان مالک اشتر تا موزه باستان شناسی نطنز 
به اتمام رســید. وی افزود: با پیگیری های به 
عمل آمده از طریق اداره کل استان، اعتباری 
از محل اعتبــارات ملی جهت ســاماندهی 
کوچه ورودی و محوطه مقابل مسجد جامع 
اختصــاص یافــت. سرپرســت اداره میراث 
فرهنگی نطنــز گفت: مراحــل اداری و عقد 
قرارداد با پیمانکار مجموعه انجام و از مردادماه 
پروژه آغاز شد که تا به حال بیش از ۲ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

اخبار

عکس  روز 

بازدید استاندار اصفهان از خیریه 
معلوالن ذهنی خمینی شهر 
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ابالغ
9/432 شــماره پرونده: 889/96 حل 2 ، آقای بهرام شاهســوند فرزند عبدل محمد به 
نشــانی مجهول المکان، محل حضور: شــعبه دوم شــورای حل اختالف خمینی شهر 
خ پاســداران مجتمع شــورای حل اختالف خمینی شــهر، وقت حضور: ظــرف ده روز 
پس از رویــت، علت حضور: دعوی تجدیدنظر خواهی مســعود کیانی به طرفیت شــما 
با ارســال نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم چنانچه الیحه دارید ظرف مدت 10 روز 
پس ازابــالغ الیحه خود را کتبا به این شــعبه اعــالم نمایید. م الف: 5898 شــعبه 
 دوم مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )91 کلمه،

 1 کادر( 
ابالغ احضاریه

9/434 شماره: 497 آقای فرج اله بیگی فرزند اســداله مجهول المکان، همسر شما برابر 
دادنامه شماره 9609973633300499شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمنیی شهر 
تقاضای ثبت و اجرای طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس از انتشار 
این آگهی، در دفترخانه طالق 34 خمینی شــهر به آدرس خمینی شهر چهار راه شریعتی 
حاضر در غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت و اجرا طالق خواهد شــد و اعتراض 
 بعدی مســموع نخواهد بود دفترخانه رســمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر 
م الف: 5903 ثبت اســناد و امالک کشــور دفترخانه رســمی ثبــت ازدواج 37 و 
 طالق 34 خمینی شهر )شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر( )111 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/433 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 597/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
1396/10/30، مشــخصات خواهان: رضا ماندگاری فرزند عبدالکریم به نشانی خمینی 
شهر خ شهید فهمیده جنب کتابخانه امام صادق، مشخصات خوانده: احمد کبیری سدهی 
به نام محمد علی، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چکهای 509697-509698 به مبلغ 
75/000/000 ریال با خســارت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: 
تصویر مصدق چکهــا و گواهی عدم پرداخــت بانکی، گردش کار: خواهــان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 5899 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )192 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/435 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1336/96 حل 8 ، وقت رســیدگی ساعت 6/15 عصر روز یکشنبه مورخه 
1396/11/15، مشخصات خواهان:  عبداله رحیم پور فرزند حیدر به نشانی خمینی شهر 
بلوار آزادگان کوی بوستان مهستان 2 نبش چهار راه، مشخصات خوانده: حمید محمودی 
عالمی فرزند جواد و حامد رنجبر درون کالئی درون کالئی فرزند صمد،  خواسته و بهای 

آن: مطالبه یک فقره چک بانک 519644 به مبلغ 200/000/000 ریال،  دالیل خواهان: 
فتوکپی مصدق چک، گواهینامه عدم پرداخت وجه چکها، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 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 مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 5905 شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/436 آقای محمدرضا مختاری دارای شناســنامه شــماره 234 به شــرح دادخواست 
به کالســه  738/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن مختاری به شناســنامه 11282 در تاریخ 1396/6/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عزت 
حاجی هاشــمی ورنوســفادرانی فرزند علی، ش.ش 12221 )همســر( 2- محمد تقی 
 مختاری فرزنــد حســن، ش.ش 67 )فرزنــد( 3- محمدرضا مختاری فرزند حســن، 
ش.ش 234 )فرزند( 4- روح اله مختاری فرزند حســن، ش.ش 1130004244 )فرزند( 
5- فاطمه مختاری فرزند حسن، ش.ش 5572 )فرزند( 6- معصومه مختاری فرزند حسن، 
ش.ش 2380 )فرزند( 7- مریم مختاری فرزند حســن، ش.ش 1258 )فرزند( 8- سمیه 
مختاری فرزند حســن، ش.ش 3796 )فرزند( 9- جمیله مختاری فرزند حسن، ش.ش 
1231 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
5910 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/437 آقای ابراهیم رضائی دارای شناسنامه شماره 2248- آدریان به شرح دادخواست 
به کالســه  742/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان ابوالقاســم رضائی به شناســنامه 21 در تاریخ 1395/3/9 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
محســن رضائی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 135 )فرزنــد( 2- ابراهیــم رضائی فرزند 
ابوالقاســم، ش.ش 2248 – آدریــان )فرزند( 3- محمــود رضائی فرزند ابوالقاســم، 
ش.ش 65 )فرزند( 4- زینب رضائــی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 20 )فرزند( 5- فاطمه 
 رضائی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 10 )فرزند( 6- زیبا رضائی آدریانی فرزند ابوالقاســم، 
ش.ش 3074 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 5901 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/403  خانم فاطمه شاهزاده دارای شناسنامه شماره 11751 به شرح دادخواست به کالسه  
433/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

حسن شاهزاده ارانی به شناسنامه 59987 در تاریخ 1396/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه شاهزاده ارانی، ش.ش 
11751 نسبت با متوفی فرزند 2- لیال شــاهزاده ارانی، ش.ش 29159 نسبت با متوفی 
فرزند 3- مریم شاهزاده آرانی، ش.ش 7129 نسبت با متوفی فرزند 4- حمیدرضا شاهزاده 
آرانی، ش.ش 573 نسبت با متوفی فرزند 5- انسیه داداشی آرانی، ش.ش 7946 نسبت 
بامتوفی همسر 6- زهرا شفیعی، ش.ش 18 نسبت با متوفی مادر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 468 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )167 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

9/408 خانم گوهر آقائي خوزاني داراي شناسنامه شماره 10915 به شرح دادخواست 
به کالسه  728/96 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 1381/12/2 تاریخ  در   190 شناسنامه  به  خوزاني  معافي  جهان  شادروان  که  داده 
الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگي گفته ورثه حین  دائمي خود  اقامتگاه 
صدیقه   -2 )فرزند(   10914 ش.ش  رجبعلي،  فرزند  خوزاني  آقائي  رحمان   -1 به 
خوزاني  آقائي  عبدالرحیم   -3 فرزند(   (  210 ش.ش  رجبعلي،  فرزند  خوزاني  آقائي 
رجبعلي،  فرزند  خوزاني  آقائي  گوهر   -4 )فرزند(   10913 ش.ش  رجبعلي،   فرزند 
درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  )فرزند(   10915 ش.ش 
وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضي  کسي  هر  تا  نماید  مي  آگهي  مرتبه  یک  در  را  مزبور 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهي  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از 
حقوقي   7 شعبه   5895 الف:  م  شد.  خواهد  صادر  گواهي  اال  و  دارد  تقدیم 
کلمه،   151( یک(  شماره  )مجتمع  شهر  خمیني  شهرستان  اختالف  حل   شوراي 

2 کادر(
حصر وراثت

9/405 آقاي محسن مانده گاري نجف آبادي داراي شناسنامه شماره 48 به شرح 
نموده  این شورا درخواست گواهي حصر وراثت  از  به کالسه  730/96  دادخواست 
در   90 شناسنامه  به  انداني  گاري  مانده  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   1396/3/17 تاریخ 
حیدرعلي،  فرزند  آبادي  نجف  ماندگاري  یداله   -1 به  است  منحصر   مرحوم 
ش.ش 326 )فرزند( 2- حسن مانده گاري نجف آبادي فرزند حیدرعلي، ش.ش 76 
 )فرزند( 3- رمضان مانده گاري نجف آبادي فرزند حیدر علي، ش.ش 45302 )فرزند(
 4- محسن مانده گاري نجف آبادي فرزند حیدرعلي، ش.ش 48 )فرزند( 5- طلعت 
گاري  مانده  طیبه   -6 حیدرعلي، ش.ش45)فرزند(  فرزند  آبادي  نجف  گاري  مانده 
نجف آبادي فرزند حیدرعلي، ش.ش 98 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
اعتراضي  تا هر کسي  نماید  آگهي مي  مرتبه  را در یک  مزبور  مقدماتي درخواست 
یک  ظرف  آگهي  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  دارد 
 7 الف: 5890 شعبه  م  گواهي صادر خواهد شد.  اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه 
 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان خمیني شهر )مجتمع شماره یک( )180 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

9/438 آقای غالمحســین ســیاه مرد خوزانی دارای شناسنامه شــماره 134 به شرح 

دادخواســت به کالســه  733/96 ش ح 7 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه رجائی خوزانی به شناســنامه 8229 در 
 تاریخ 79/10/15 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم
 منحصر است به 1- مهدی سیاه مرد خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 71 )فرزند( 2- رحیم 
ســیاه مرد خوزانی فرزند رمضان، ش.ش 322 )فرزند( 3- غالمحسین سیاه مرد خوزانی 
 فرزند رمضــان، ش.ش 134 )فرزند( 4- غالمرضا ســیاه مرد خوزانــی فرزند رمضان، 
 ش.ش 217 )فرزند( 5- زهرا ســیاه مرد خوزانی فرزند رمضــان، ش.ش 374 )فرزند( 
6- بتــول ســیاه مــرد خوزانــی فرزنــد رمضــان، ش.ش 187 )فرزنــد( 7- عفت 
ســیاه مــرد خوزانــی فرزنــد رمضــان، ش.ش 365 )فرزنــد( و الغیــر. اینــک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین 
 آگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد شــد. 
م الف: 5913 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/424  آقای محمود شــریعتی دارای شناسنامه شــماره  1144 به شرح دادخواست به 
کالسه 616/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا شاه پوری ارانی به شناســنامه 22 در تاریخ 94/10/05 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود شریعتی، 
ش.ش 1144 )همسر متوفی( 2- هادی شــریعتی، ش.ش 2208، 3- هاشم شریعتی، 
ش.ش 16، 4- حامــد شــریعتی، ش.ش 303 )فرزنــدان ذکور( 5- فاطمه شــریعتی 
ارانــی، ش.ش 8 )مادر متوفــی( و به غیر نامبــردگان فوق ورثه دیگری نــدارد. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
ســه ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف : 362 شــعبه 
 اول حقوقی و حســبی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف تیــران )152 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103623503066 ابالغنامــه:  شــماره    9 /427
9209983624000440 شماره بایگانی شعبه: 960726  شاکی: آقای علی اصغر زائری 
شکوائیه ای علیه 1- آقای صمد کوزانی فرزند تحصی 2- خانم مهین جلیلیان فرزند علی 
بیک با موضوع تحصیل مال مســروقه موضوع یک دستگاه گوشی موبایل مدل اکسپریا 
مطرح که به این شعبه اصفهان شهرســتان اردســتان خیابان قام دادگستری اردستان 
کدپســتی 8828175647  ارجاع و به شماره پرونده کالســه9209983624000440  
 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی ســابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/10/20 ســاعت 10 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 
174 قانون آئین دادرســی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواســت 
 شــاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهمین ظرف
  یک ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل
 خــود در وقت مقرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گــردد. م الف: 338 
 شــعبه 101دادگاه کیفــری دو شــهر اردســتان )101 جزایــی ســابق( )158 کلمه،

 2 کادر(

مفاد آراء
9/466 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 2381- 96/08/08 هیأت : آقای حسن بســطامی فرزند علیرضا شماره 
شناسنامه 164 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144 مترمربع شماره پالک 905 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد ناظمی
2- رأی شماره 2418-96/08/15 هیأت : خانم بلقیس سید بیدگلی فرزند آقا تقی شماره 
شناسنامه 182 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت167 مترمربع شماره پالک 906 فرعی 
مجزا از شماره باقیمانده 6 اصلی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد ناظمی
3- رأی شماره 2425-96/08/22 هیأت : آقای حسین رحیمی بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 3055 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 907 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6  اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از نصراله داعی
4- رأی شــماره 2423و2424-96/08/22 هیأت : آقای حامد نوریــان بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناســنامه 61900285543 و خانم زهرا ســادات خاتمی بیدگلی فرزند 
سید جواد شــماره شناســنامه 6190040330  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 121.50 مترمربع شــماره پالک 908 فرعی مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 
 6 اصلی واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشااله

 جوشقانی
5- رأی شماره 2419 – 96/08/22 هیأت : آقای مرتضی سمیعی نژاد فرزند علی شماره 
شناسنامه 187 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 275.50 مترمربع شماره پالک 4 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 250 اصلی و 250 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس مسکینی
6- رأی شــماره 2410- 96/08/15 هیأت : آقای ولی اله محمدی پور فرزند حسینعلی 
شماره شناسنامه 173 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 29.50 مترمربع شماره پالک 
104 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 290 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد عمویی فینی
7- رأی شماره 2414و2415و2413-96/08/15 هیأت : آقای عباس  ابصری آرانی فرزند 
آقا علی شماره شناسنامه 7975 و خانم اکرم اکرمیان آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
168 و خانم زهره  ابصری آرانی فرزند علی شماره شناســنامه 8764 به ترتیب به نسبت 
1.4 و2.5 و2.1 دانگ مشاع از ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 283.94 مترمربع شماره 
پالک 12 فرعی مجزا از شماره 3و6 فرعی از پالک 1216 اصلی و قسمتی از مشاعات واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
8- رأی شــماره 2257و2258 – 96/07/26 هیأت : خانمگلبهــار محبوبی آرانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 1250142342 و خانم معصومه موالیی آرانی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 124 نسبت به 4 و2 دانگ مشاع از ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 97.50 
مترمربع شماره پالک 4 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 2345 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
9- رأی شماره 2247و2248- 96/07/26 هیأت : آقای مهدی آبانی آرانی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 140 و خانم زینب شــکری زاده آرانی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
301  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 137 مترمربع شماره پالک 1891 
فرعی مجزا از شماره 710 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی
10- رأی شــماره 2416 – 96/08/15 هیــأت : آقــای محمدرضا عظیمــی بیدگلی 
فرزند حســینعلی شــماره شناســنامه 204 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 140 
مترمربع شــماره پالک 6149 فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی 
 واقع درریگســتان دیمکار آران بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حســین

 حاجی بابازاده
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/09/27

م الف: 5/2/96/606 عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
اجراییه

9/470 شماره اجراییه:9610420350100354  شماره پرونده:9509980350100317 
شــماره بایگانی شــعبه:950399 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350103529 و شماره دادنامه مربوطه 9609970350100958 محکوم علیه  
کریم دهنی زاده به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- حضور در دفترخانه و تنظیم 
سند رسمی انتقال آپارتمان مسکونی به شماره ثبت 33403 واقع در خ ابوالحسن اصفهانی 
کوچه شماره 15 کوچه تاج الدین بن بست امید مجتمع آرین واحد 1 در حق محکوم لهما 
1- فاطمه حمصیان اتفاق فرزند حسین 2- اکبر رویدشتی فرزند آقاحسین هر دو به نشانی 
اصفهان خیابان ابوالحسن اصفهانی کوچه شماره 15 کوچه تاج الدین بن بست امید مجتمع 
آرین واحد 1 کدپستی 8153853493  بصورت بالسویه و پرداخت مبلغ 879/800 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 1/800/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لهما همزمان با پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال تتمه ثمن معامله از ســوی محکوم لهما 3- پرداخت مبلغ 10/000/050 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 28447 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )468 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/467 شماره اجراییه:9610426794200047  شماره پرونده:9509986794201492 
شــماره بایگانی شــعبه:951493 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794201308 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794202319 محکوم 
علیه اکبر انوشه فرزند یاور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 425399 مورخ 1395/2/6 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علیرضا مشهدی رنانی فرزند محسن به  نشانی 
اصفهان رهنان خ ابوذر اسپرت زاهد و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 28412 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان)405 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

9/468 شماره اجراییه:9610426794200050  شماره پرونده:9609986794200440 
شــماره بایگانی شــعبه:960443 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794201367 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976794202757 محکوم 
علیه 1- محمد علی باقری فرزند مراد 2- زهرا قصابــی فرزند مصطفی 3- زهرا نادری 
تهرانی فرزند محمدرضا همگی به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به نحو تضامنی 
به مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/710/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 1396/4/21 لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له پویا خردپیشه فرزند مهدی به نشانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خیابان ابن سینا چهار راه ابن سینا مجتمع عالمه مجلسی طبقه همکف کدپستی 
8155801193 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 

سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
 اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له
 بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
 می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت 
 اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زنــدان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. م الف: 28409 شــعبه 12 حقوقی

 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)426 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/469 شماره اجراییه:9610426796100044  شماره پرونده:9609986796100270 
شماره بایگانی شعبه:960270 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796100915 محکوم علیه چشمعلی سیاه پشت فرزند رحمن 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/905/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک ها ) 94/10/30( و )94/11/30( و )94/12/29( تا تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق محکوم له حمیدرضا خیراللهی حسین آبادی فرزند ایرج به نشانی 
اصفهان شهر اصفهان بازار بزرگ روبروی پاســاژ صدر فروشگاه خیرالهی. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
 و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و
 نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 28403 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان)409 کلمه، 4 کادر(
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان:

پیامدهای خشکی کامل تاالب 
گاوخونی، فرااستانی است

مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
گفت: پیامد های خشکی کامل تاالب گاوخونی، 
فرا استانی است و تا شعاع هزار کیلومتری را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد.  رحمــان دانیالی در کارگاه 
دو روزه ظرفیت ســازی دبیرخانه های مدیریت 
زیست بومی تاالب که با حضور نمایندگان دولتی و 
مردمی ۱۹ استان کشور برگزار شد، گفت: با استناد 
به تحقیقات علمی مراکز دانشگاهی استان، تبعات 
خشکی کامل تاالب بین المللی گاوخونی فرااستانی 
است و تا شعاع هزار کیلومتری اصفهان از این پدیده 
متاثر می شوند. وی با اشاره به تالش های موفق در 
احیای تاالب گاوخونی که طی دو سال گذشته در 
دبیرخانه مدیریت زیست بومی تاالب های استان، 
جوامع محلی و ســازمان های مردم نهاد صورت 
گرفته اســت، اظهار داشــت: این تجربیات قابل 
انتقال به دیگر استان هاست و  اطالع رسانی شفاف 
و تبادل تجربیات در این زمینه و ارائه راهکارهای 
منطقی برای مشارکت گسترده همه ذی نفعان در 
احیای تاالب ها ازجمله گاوخونی، از نتایج برگزاری 

برنامه هایی از این قبیل است.

اجرای برنامه سرشماری حیات 
وحش شاخص در منطقه کرکس

به گزارش پایگاه اطالع رســانی محیط زیســت 
اصفهان از اداره محیط زیســت طبیعی حفاظت 
محیط زیســت اســتان، بر اســاس هماهنگي و 
برنامه ریزي صورت گرفتــه، برنامه آماربرداري از 
پستانداران شاخص منطقه حفاظت شده کرکس 
شــامل کل و بز ، قوچ و میش و گراز وحشي انجام 
شد. این برنامه سرشماری حیات وحش شاخص، 
با مشارکت محیط بانان منطقه، کارکنان حفاظت 
محیط زیست اســتان و با همراهی سازمان های 
مردم نهاد زیست محیطي، کوهنوردان و همیاران 
در قالب تشــکیل گروه هاي مختلــف و با روش 
مشاهده مستقیم انجام شد. وجود زیستگاه های 
متنوع، پوشــش گیاهی غنی و تــداوم حفاظت 
و برنامه هــای مدیریتي موثــر، از عوامل افزایش 
قابل توجه در جمعیت حیــات وحش علفخوار در 

منطقه حفاظت شده کرکس محسوب مي شود.

این روزها برای جلب توجه در دنیای واقعی و مجازی، هر کســی ترفندی 
اختصاصی به کار می گیرد؛ یکی با لباس نامتعارف، یکی با بزرگ جلوه دادن 
اتفاقی ساده و معمولی، دیگری با اظهارنظر خاص و آن یکی بازی با مرگ را 

عاملی قرار می دهد برای مشهور و معروف کردن خود.
به هر حال با افزایش حرکت به سمت و سوی استفاده از فضای مجازی که 
بیشتر شبیه غرق شدن در این فضاست، اتفاقاتی از این دست و انجام حرکاتی 
که بیشتر ریشه در احساسات و جلب توجه کردن دارد، گسترش یافته و این 
در حالی است که تمایل زیاد  برخی از مردم ایران به انواع و اقسام جراحی های 
زیبایی، سبب شده است تا کشورمان در انجام جراحی پالستیک به نسبت 
بقیه کشورها رتبه باالتری داشته باشد؛ تاحدی که میزان جراحی های زیبایی 

در ایران 7 برابر آمریکاست و اغلب این افراد در گروه سنی۱7 تا 25سال قرار 
دارند. این آمارها در کنار هم زنگ خطری را به صدا در می آورند؛ صدایی که 
سال هاست به گوش می رسد ولی کسی توجه چندانی به آن ندارد. از یک سو 
با هزینه هایی مواجهیم که برای این جراحی ها پرداخت می شود و از سوی 
دیگر با تاثیرات نامطلوب فرهنگی و اجتماعی که بــر بدنه این جامعه وارد 
می کند؛ چرا که در همین جامعه متمدن و غنی ایرانی دختری ۱۹ ساله دست 
به چندین عمل زیبایی می زند تا شبیه به یکی از سوپراستارهای غربی شود؛ 

اما تنها نتیجه این عملکرد، شهره شدن این چهره به »عروس مرده« است.
جالب اینجاست که این شخصیت، اکنون در فضای مجازی اینستاگرام تبدیل 
به یک سلبریتی شده و بار دیگر موضوع گسترش تب الغر و خوشگل شدن در 

ایران را بر سر زبان ها انداخته است؛ تبی که این روزها عرق سردی بر پیشانی 
جامعه و بخصوص بنیان خانواده نشانده است.

در کنار پافشاري بر زیبایی، تب الغری نیز در ایران فرا گیر و باعث شده در 
کنار رژیم  هاي سخت و جراحی هاي حادثه آفرین، بهره گیری از انواع داروهای 
گیاهی و شیمیایی، به عنوان »برترین و آسان  ترین روش الغری« در بین نسل 
جوان این کشور متعارف شود. مشکل تا به آنجا گسترده شده است که امروزه 
افزون بر داروخانه ها، سوپر مارکت  ها و دست فروشان نیز به فروش داروهای 

الغری اقدام می کنند.
دکتر مجید رحمتی جامعه شناس، در پاســخ به سوال خبرنگار زاینده رود 
درخصوص افزایش عمل های زیبایی و حرکت به ســمت شــبیه شدن به 
چهره ها در جامعه امروزی گفت: بحث برسر خودانگاره هاست و اینکه فرد 
چه باوری از خود دارد و اینکه پندار نامطلوب بودن ظاهر خود برای ورود به 
جامعه آفتی است که گریبانگیر جوانان شده است. پدیدارشناسی درست و 
اصولی از بدن و بخصوص چهره در جامعه ما به عنوان دم دستی ترین و ابتدایی 
ترین عنصر جلب توجه خود را نشان داده است. رویکرد منفی این حرکت را 
از منظرهای بسیاری می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از این راه ها نظریه 
»خود نمایشی« است. وقتی فرد توسط مکانیسم های صحیح نتواند خود را 
به نمایش بگذارد، به سمت ناهنجاری ها حرکت خواهد کرد و دلیل این اقدام 
را بدون شک باید در نبود ابزارهای نهادی جست وجو کرد. وی کج فهمی ها و 

استفاده از الگوها و آموزش های نامطلوب 
و هنجار شدن ناهنجاری ها توسط شبکه 
ها و کانال های مجازی را بزرگ ترین عامل 
ایجاد این معضــل اجتماعی می داند که 
 توجه مســئوالن به این موضوع ضروری 

است. 
و اما در بحث خرید لوازم بهداشتی، جالب 
است بدانید که در آخرین اطالعات و آمار 
منتشر شــده و البته غیر رسمی، تهران، 
قم و مشهد جزو شهرهایی اعالم شده اند 
که بیشترین میزان خرید لوازم آرایشی 
را دارند. در این بین خوشــبختانه استان 
اصفهان در میزان جراحی های زیبایی و 
خرید لوازم آرایشی در رتبه های ابتدایی 
قرار ندارد و همان طور که انتظار می رود، 
مــردم اصفهان، هم از لحــاظ ا قتصادی 
و هم از لحاظ پشــتوانه فرهنگی که دارا 
هستند، در این زمینه عملکرد قابل دفاعی 

داشته اند.

چند وقتی است که در فضای مجازی عکس دختری جوان دست به دست می شود؛ عکسی که در نگاه اول گمان می کنی توسط نرم افزار های جدید 
ویرایشی که به بازار آمده، به این شکل درآمده و تنها برای مزاح و شوخی طراحی شده؛ اما واقعیت چیز دیگری است.

وقتی فرد توسط 
مکانیسم های 
صحیح نتواند 

خود را به نمایش 
بگذارد، به سمت 

ناهنجاری ها حرکت 
خواهد کرد و دلیل 
این اقدام را بدون 
شک باید در نبود 

ابزارهای نهادی 
جست وجو کرد

عکس  روز 

تـا ثـریا به دنبـال زیبـایی

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 22درصد 
از درآمــد حاصــل از واریز وجــوه نقدی مــردم به 
صندوق های صدقات کمیته امداد اســتان اصفهان، 
در بخش مسکن هزینه شده است. حمیدرضا شیران 
با اشاره به جزئیات نحوه هزینه کرد صدقات پرداختی 

مردم اظهار کرد: ابتدای هر ســال با توجه به اولویت 
نیازهای مددجویان، جدول تسهیم صدقات تدوین 
شد و بر اساس آن درآمد حاصل از واریز وجوه نقدی 
مردم به صندوق های صدقات، در هفت بخش مسکن، 
تحصیل دانشــجویان و دانش آمــوزان، کمک های 

موردی معیشتی، اشــتغال و خودکفایی، جهیزیه، 
درمان و تسهیالت کارگشــایی هزینه می شود. وی 
با بیان اینکه طی هشــت ماه نخســت امسال، مردم 
اصفهان بیش از ۱7میلیارد تومــان صدقه برای رفع 
مشکالت نیازمندان  پرداخت کرده اند، افزود: 22درصد 
از این مبلغ صرف خرید، ساخت، تکمیل، بهسازی و 
مقاوم سازی مسکن مددجویان و ۱۴درصد در بخش  

پرداخت کمک های موردی معیشتی به خانواده های 
تحت حمایت هزینه شــده اســت. مدیر کل کمیته 
امداد استان اصفهان عنوان کرد: کمک به امر تحصیل 
دانشــجویان و دانش آموزان با  2۳درصد، اشتغال و 
خودکفایی با ۱۴درصد، جهیزیه با 8 درصد، تسهیالت 
کارگشایی با ۱0 درصد و درمان نیز سهمی ۹درصدی 

از صدقه مردم را به خود اختصاص داده اند.

 تحصیل و مسکن؛ در اولویت  هزینه های کمیته امداد

زندگی در مناطق زلزله زده 
جریان دارد

۱۱۶ نفر در اصفهان بر اثر 
سوختگی جان باختند

مدیــرکل پزشــکی قانونی اصفهــان، به آمار 
کشته  شدگان ناشی از سوختگی در اصفهان در 
هفت ماهه سال جاری گفت: در این بازه زمانی 
۱۱۶ نفر شامل 50 زن و ۶۶ مرد براثر سوختگی 

جان خود را از دست دادند. 
علی ســلیمانی پور، آمار مرگ و میر ناشــی از 
مسمومیت با گاز مونوکســید کربن را ۱8 نفر 
شامل دو زن و ۱۶ زن اعالم کرد و افزود: در سال 
جاری با کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی 

روبه رو بودیم.

بهبود یافتگان اعتیاد، به مراکز 
کاریابی معرفی می شوند

معاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری کل اســتان اصفهان، در دومین 
نشست تخصصی درخصوص نظارت بر اجرای 
آیین نامه مراقبــت بعد از خــروج معتادان به 
منظور اجرای ۶0درصــدی آیین نامه مراقبت 
بعد از خروج معتادان متجاهر در استان اصفهان 
گفت: مهم تریــن هدف معاونــت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری، ایجاد 
بســتر برای جامعه ای عاری از اعتیاد اســت 
که این مهم، نیازمند مشــارکت دستگاه های 

مختلف است. 
محمدرضا قنبری گفت: مسئوالن کمپ ها با 
معرفی افرادی که از ترک اعتیاد آنها اطمینان 
حاصل شده، به مراکز کاریابی در حوزه اشتغال 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با ارائه بلیت 
های رایگان برنامه های فرهنگی و هنری به این 
افراد و خانواده هایشان، در جهت بازگشت آنها 

به اجتماع اقدام می کنند.

اخبار

فاطمه کاویانی

زخم تیغ جراحی زیبایی بر پیکر جامعه؛

تـا ثـریا به دنبـال زیبـایی

ابالغ رای
9/431 شماره: 378-96/8/16 مرجع رســیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف 
نطنز، کالسه 298/96، خواهان: آقای سید مرتضی میرمحمد، خوانده: آقای محمد باقری 
دستگردی، خواسته: مطالبه وجه، گردشــکار: 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 شورا:  در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی میرمحمد 
فرزند سید تقی به طرفیت آقای محمد باقری دســتگردی فرزند ناصر به خواسته مطالبه 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 610826 و 610822 عهده 
حساب جاری بانک سپه به انضمام مطالبه خســارات قانونی با عنایت به مفاد دادخواست 
خواهان و اظهارات وی به شرح صورتجلسه دادرسی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و باتوجه به اینکه دفاعیات موثری از ســوی خوانده که برائت 
ذمه خویش را به اثبات برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود سند تجاری در 
ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
می داند به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سی و 
پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها 96/4/24 و 96/4/28 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 156/250 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی شهرستان نطنز می باشد. م الف:471 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )287 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/445 صــادره:1396/31/440532-1396/9/5  نظر به اینکه آقایعباس حســین پور 
فرزندمحمدکریم با ارائه 2 برگ استشــهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا توسط 
دفترخانه شماره59دهاقان  به شماره34818مورخ1396/8/23  گواهي شده مدعي مفقود 
شدن سند مالکیت چهاردانگ ونیم پالک شماره127/1796واقع دردهاقان خیابان شهید 
موسوی محله نیله بخش ثبتی دهاقان که در صفحه 307دفتر 199 ذیل ثبت 58714 به 
میزان چهاردانگ ونیم بنام عباس حسین پور فرزند محمد کریم ثبت و سند مالکیت تک 
برگ صادر گردیده اســت که به علت جابجایی مفقود گردیده است. اینک آقای عباس 
حسین پور درخواست سند مالکیت المثني نسبت به چهاردانگ ونیم ازپالک فوق را نموده 
 که طبق تبصره یک مــاده 120 - اصالحي آئین نامه قانون ثبــت مراتب یک بار آگهي

 مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده ( و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي بمدت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکیت المثني اقدام و به متقاضي 
 تسلیم خواهد شــد. م الف:96/261 اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان)225 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/446 صادره:1396/31/440513- 1396/9/5 نظر به اینکه آقایمحمد کریم حســین 
پور فرزندمحمدابراهیم با ارائه 2 برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسماً توسط 
دفترخانه شماره59دهاقان  به شمار34819مورخ1396/8/23  گواهي شده مدعي مفقود 
شدن سند مالکیت ششدانگپالک شماره127/938 واقع دردهاقان خلف دزجا بخش ثبتی 
دهاقان که در صفحه 197دفتر 4 ذیل ثبت 1039به میزان ششــدانگ  بنام محمد کریم 
حسین پور فرزند محمدابراهیم ثبت و سند مالکیت تک برگ صادر گردیده است که به دلیل 
جابجایی مفقود گردیده است . اینک آقای محمد کریم حسین پور درخواست سند مالکیت 
المثني نسبت به ششدانگ ازپالک فوق را نموده که طبق تبصره یک ماده 120 - اصالحي 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک بار آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 

مي باشد از تاریخ انتشــار این آگهي بمدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نسبت به صدور سند 
مالکیت المثني اقدام و به متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف: 96/262 اداره ثبت اسناد 

و امالک دهاقان )223 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

فرزند  محمودآبادی  غالمی  زهرا  خانم   / آقا  گردد  می  اعالم  وسیله  بدین   9/400
ماشااهلل دادخواستی بطرفیت علیرضا عبده زاده فرزند ولی مبنی بر مطالبه وجه در 
این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ دوشنبه 
96/11/30 ساعت 19:30 جهت رسیدگی در شعبه اول شورای حل اختالف آران و 
بیدگل حاضر شود .ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 
مراجعه نماید. م الف: 615 /5/2/96 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آران 

و بیدگل )83 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/425 کالسه 667/95 شماره دادنامه: 580  تاریخ رسیدگی: 96/8/27 مرجع رسیدگی: 
شــعبه دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان:  امین نادرپور نجف آبادی 
فرزند حسین به نشــانی تیران منطقه 3 خ قیام،  خواندگان: 1- شرکت شکوه بحرسورن، 
2- مجتبی مزروعی سبدانی فرزند عباس هر دو به نشانی مجهول المکان،  خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دادخواست  امین نادرپور نجف 
آبادی فرزند حسین به طرفیت خواندگان 1- شرکت شکوه بحر سورن 2- مجتبی مزورعی 
سبدانی خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده خوانده ردیف دوم به عنوان صادرکننده  به 
خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 437/946610 - 
95/12/1 عهده بانک صادرات شعبه خانه اصفهان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی - و عدم حضور خواندگان 
در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/8/27 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب 
دین و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی نســبت به خواندگان ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی تیران می باشد. م الف:364 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف تیران )361 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/177 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  7725/618 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک 258 که طبق پرونده ثبتی به نام رضوان 
غیور فرزند حسن و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده طبق رای شماره  139660302027005573 و 139660302027005572 و 
139660302027005570- 96/5/16 مفروز گردیده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1396/10/16 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  
م الف:27736 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)190 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/179 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  10393/3612 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد مظاهری کچی 
فرزند ولی اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
طبق رای شماره  139660302027005168 -96/5/8 مفروز گردیده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/10/12 ساعت 9 در محل شروع 
اخطار  مالکین و مجاورین  به کلیه  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد  به عمل خواهد   و 
و  مجاورین  اعتراضیات  یابند  در محل حضور  مقرر  و ساعت  روز  در  که  گردد  می 
تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:27730 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

شرح  به    6199258649 شماره  شناسنامه  دارای  آکسته  عباس  آقای   9/401
دادخواست به کالسه 442   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا آکسته فرزند محمد متولد 1335/11/01 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/11/30 تاریخ  در   164-619950632-4 بشناسنامه 
زهراسادات  خانم   -1 : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی 
موسوی حسنارودی فرزند محمود به شماره شناسنامه 13  بعنوان همسر  2- خانم 
مرحوم  دختر  بعنوان   6199948211 ملی  شماره  به  غالمرضا  فرزند  آکسته   زهره 
 3- خانم الهه آکسته فرزند غالمرضا به شماره ملی 6199957474 به عنوان دختر 
به  به شماره ملی  6190067948  فرزندغالمرضا  آکسته  فاطمه  مرحوم  4- خانم 
ملی  شماره  به  غالمرضا  فرزند  آکسته  اهلل  حجت  5-آقای  مرحوم  دختر   عنوان 
به  غالمرضا  فرزند  آکسته  مجید  6-آقای  مرحوم  پسر  عنوان  به   6199255836
فرزند  آکسته  محمدرضا  7-آقای  مرحوم  پسر  عنوان  به   619971981 ملی  شماره 
غالمرضا به شماره ملی 1250081084 به عنوان پسر مرحوم 8-آقای عباس آکسته 
فرزند غالمرضا به شماره ملی 6199258649 به عنوان پسر مرحوم. مرحوم دارای 
همسر ، سه فرزند دختر و چهار فرزند پسر مّیاشد. حجت اهلل ، مجید ، محمدرضا و 
عباس آکسته چهار فرزند پسر مرحوم می باشد.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 614 /5/2/96 رئیس 

شعبه چهارم دادگاه شهرستان آران و بیدگل)247 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/429 شماره:1396/04/442302 – 1396/9/11 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکدرب باغ معروف یک رجل و نیمی در سینه کشه  پالک شماره 355 فرعی از 37 اصلی 
واقع در سینه کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم فاطمه مافی فرزند علی در جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/10/10  ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 

در روز و ساعت 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:475 عباســعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)151 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/430 شــماره صادره:1396/04/442332 – 1396/9/11 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر در بخش بندر یک رجلی پالک شماره 165 فرعی 
از 37 اصلی واقع در کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام خانم فاطمه مافی فرزند علی در جریان است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/10/10  ساعت 10 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت 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:476 عباســعلی عمرانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)150 کلمه،

 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/443 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت دودانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره 
: 458 فرعي ازیک اصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 544 دفتر107 
بنام عبدالعلي رهبر ثبت وصادروتسلیم گردیده است ، سپس به موجب سندانتقال شماره 
: 196953 – 24 / 7 / 91 دفتر سه شهرضا به محســن رهبر انتقال یافته سپس نامبرده 
باارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 960903661545261 – 9 / 9 / 96 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 91608 – 5 / 9 / 96 به گواهي 
دفترخانه سه شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت 
/ سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب 
 به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانــون ثبت دریک نوبت آگهي

 مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد . م الف: 825 موسوی رئیس ثبت 

شهرضا)194 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/444 نظر به اینکه سندمالکیت تمامت نیم دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتي شماره 
: 1802 فرعي ازیک اصلي واقع دربخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 719 دفتر75 
بنام فردوس صدري ثبت وصادروتسلیم گردیده است ، سپس مع الواسطه وبه موجب سند 
شماره : 138838 – 19 / 12 / 87 دفتر سه شهرضا نیم دانگ پالک فوق به محسن رهبر 
انتقال یافته سپس نامبرده باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 960903661545243 
– 9 / 9 / 96 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء شهودآن ذیل شماره 91607 
– 5 / 9 / 96 به گواهي دفترخانه سه شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت آن 
به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي 
پالک فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120آئین نامه 
قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 824 موسوی رئیس ثبت شهرضا)200 کلمه، 2 کادر(
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مفاد آراء
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  برابرآراء   8/700
و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  متقاضیان محرز  بالمعارض 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اعتراض خود  یکماه  بندب(بمدت  به  ونسبت  ماه  دو  بندالف(بمدت  به  نسبت  آگهی 
مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  شهرضا  امالک   و  اسناد  ثبت  اداره  به  را 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شماره 139360302008011300 – 93/11/18– محمدرضا اباذری فرزند 
جعفر چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک خانه  مفروزی از پالک 412 فرعی از 21 

اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 166/42 مترمربع.
2- رای شماره 139460302008002614 – 94/03/27– شکوفه رهنمائی فرزند 
علیرضا یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 894و893 فرعی 

از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
3- رای شماره 139460302008002615 – 94/03/27– مهرداد هاشم زاده فرزند 
منصور سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 894و893 فرعی 

از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
4- رای شماره 139460302008002616 – 94/03/27– بتول اسدی فرزند رحمت 
اله یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 894و893 فرعی از 3 

اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
5- رای شماره 139460302008002618 – 94/03/27– مهرداد و مهدی و مرضیه 
و مهرانگیز و مریم همگی هاشم زاده و جواهر هاشمی اسفرجانی وراث مرحوم منصور 
هاشم زاده به قانون ارث یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 

894و893 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
6- رای شماره 139460302008007153 – 94/06/30– مهدی جریده دار فرزند 
رحیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 986 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 185/25 مترمربع.
7- رای شماره 139460302008007155 – 94/06/30– مریم ماهر فرزند احمد 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 986 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 185/25 مترمربع.
فرزند  خیامی  فاطمه   –95/05/25  –  139560302008003361 شماره  رای   -8
حجت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  دوطبقه مفروزی از پالک 1008 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 187/90 مترمربع.
9- رای شماره 139560302008003362 – 95/05/25– حسینعلی حیدری فرزند 
از پالک 1008  از ششدانگ یکباب خانه  دوطبقه مفروزی  جعفر سه دانگ مشاع 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 187/90 مترمربع.
10- رای شماره 139660302008002084 – 96/04/21– فروغ السادات طبائیان 

فرزند سید شریف سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 790 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 1/27 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.791 جمعا تشکیل یک 

باب مغازه را می دهد.
ب( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 791 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 
مساحت 26/37 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.790 جمعا تشکیل یک 

باب مغازه را می دهد.
طبائیان  فروزنده   –96/04/21  –  139660302008002085 شماره  رای   -11

شهرضا فرزند سید شریف سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 790 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 1/27 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.791 جمعا تشکیل یک 

باب مغازه را می دهد.
ب( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 791 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 
مساحت 26/37 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.790 جمعا تشکیل یک 

باب مغازه را می دهد.
شریفی  محمد  سید   –96/05/28  –  139660302008002875 شماره  رای   -12
فرزند ولی اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 113 و 12494 )که به شماره 
 138/63 مساحت  به  آباد  فضل  اصلی   2 از  فرعی   ) شده  تبدیل  13508و13507 

مترمربع.
13- رای شماره 139660302008002992 – 96/06/02– منصور رحمتی فرزند 
شکراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 940 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 141/52 مترمربع.
فرزند  نقوی  زهره   –96/06/02  –  139660302008002993 شماره  رای   -14
حسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 940 فرعی از 

2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 141/52 مترمربع.
15- رای شماره 139660302008003224 – 96/06/19– صدیقه جعفری فرزند 
مهدی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 173 فرعی از 32 اصلی دست قمشه 

به مساحت 69/29 مترمربع.
16- رای شماره 139660302008003392 – 96/06/30– محمد جواد براهیمی 

فرزند اسداله ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 7323 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت 67/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.1100 جمعا 

تشکیل باب خانه سه طبقه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1100 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت 28/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.7323 جمعا 

تشکیل یک باب خانه سه طبقه را داده است.
– 96/06/30– محمد حسین همت  رای شماره 139660302008003415   -17
فرزند اسداله ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1660)که به شماره 
13364 تبدیل شده( و 8163 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 67/22 مترمربع.

فرزند  رکنی  ناهید   –96/07/05  –  139660302008003551 شماره  رای   -18
غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی آن  مفروزی از پالک 47/1 )که به شماره 227 تبدیل شده(اصلی رکن 

آباد به مساحت ششدانگ 126000 مترمربع.
فرزند  رکنی  نگار   –96/07/05  –  139660302008003552 شماره  رای   -19
غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی آن  مفروزی از پالک 47/1 )که به شماره 227 تبدیل شده(اصلی رکن 

آباد به مساحت ششدانگ 126000 مترمربع.
20- رای شماره 139660302008003604 – 96/07/10– حسنعلی خانی سوالری 
فرزند قاسمعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با مغازه موجود در آن مفروزی 
از پالک 182 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 212/04 مترمربع در ازاء 
انتقال عادی تمامت دویست و سه – ششصد و چهلم سهم از یک سهم از 5 سهم 

ششدانگ پالک 32.182 انتقال عادی از طرف حمزه علی خانی سوالری.
21- رای شماره 139660302008003630 – 96/07/11– محمد حسن جانقربان 
فرزند علی اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 1281/1 
به مساحت ششدانگ  موغان  اصلی   3 از  فرعی  تبدیل شده(  به شماره 5303  )که 

164 مترمربع.
22- رای شماره 139660302008003631 – 96/07/11– حلیمه حاجی رحیمیان 
فرزند حیدرعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 1281/1 
به مساحت ششدانگ  موغان  اصلی   3 از  فرعی  تبدیل شده(  به شماره 5303  )که 

164 مترمربع.
علی محمدی  – 96/07/12– حمزه  رای شماره 139660302008003636   -23

جانبازلو فرزند زلفعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 157 اصلی محمودیه 
به مساحت 252/36 مترمربع در ازاء دویست و پنجاه و دو – یکهزارم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ پالک 157 اصلی انتقال عادی مع الواسطه از طرف فریدون آقایی.
24- رای شماره 139660302008003676 – 96/07/15– آیت اله محمودی فرزند 
عزیز محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1761 فرعی از 2 اصلی فضل 
آباد به مساحت 146/70 مترمربع در ازاء تمامت یکصد و چهل و شش – بیست و 
از طرف سید  بالسویه  انتقال عادی  از 6 سهم ششدانگ  هشت هزارم سهم مشاع 

اسداله صالح و سید داود صالح.
فرزند  آقاسی  عباس   –96/07/16  – شماره 139660302008003703  رای   -25

سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 
جمعا   33.4 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   12/43 ششدانگ  مساحت 

تشکیل یک باب خانه را می دهد.
به  از 33 اصلی مهرقویه  از پالک 4 فرعی  باب خانه مفروزی  از یک  ب( قسمتی 
مساحت 140/32 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 33.3 جمعا تشکیل یک 
باب خانه را داده است در ازاء 98/5 سهم مشاع از 1710 سهم ششدانگ پالک 33.4 
که میزان 48/5 سهم مشاع آن انتقال عادی بالسویه از طرف آقای حسین ثابت و 

خانم اکرم فاتحی پیکانی می باشد.
26- رای شماره 139660302008003704 – 96/07/16– محمد حسین آقاسی 

فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 
جمعا   33.4 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مربع  متر   12/43 ششدانگ  مساحت 

تشکیل یک باب خانه را می دهد.
به  از 33 اصلی مهرقویه  از پالک 4 فرعی  باب خانه مفروزی  از یک  ب( قسمتی 
مساحت 140/32 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 33.3 جمعا تشکیل یک 
باب خانه را داده است در ازاء 98/5 سهم مشاع از 1710 سهم ششدانگ پالک 33.4 
که میزان 48/5 سهم مشاع آن انتقال عادی بالسویه از طرف آقای حسین ثابت و 

خانم اکرم فاتحی پیکانی می باشد.
قریشی  مسلم  سید   –96/07/16  –  139660302008003714 شماره  رای   -27
فرزند سید باباجان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 556 فرعی از 100 اصلی 
فیض آباد به مساحت 160/35 مترمربع در ازاءتمامت 1/247 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ انتقال عادی از طرف حسام مدنی که می بایست از مالکیت ورثه وی به 
قانون ارث به ترتیب احمدرضا مدنی نسبت به یکهزار و دویست و چهل و هفت-سه 
هزار و پانصدم حبه مشاع و سید مسعود رضا نسبت به یکهزار و دویست و چهل و 
هفت-سه هزار و پانصدم حبه مشاع و صدیقه بیگم مدنی نسبت به یکهزار و دویست 
و چهل و هفت-هفت هزارم حبه مشاع و پریچهر مدنی نسبت به یکهزار و دویست 
و چهل و هفت-هفت هزارم حبه مشاع و فروغ السادات مدنی نسبت به یکهزار و 

دویست و چهل و هفت-هفت هزارم  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ کسر گردد.
28- رای شماره 139660302008003715 – 96/07/16– مژگان خدادادی فرزند 
از 3 اصلی موغان به  از پالک 884 فرعی  محمد ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 

مساحت 25/30 مترمربع.
فرزند  آزادی  پروین   –96/07/16  –  139660302008003716 شماره  رای   -29
علی رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 54 فرعی از 
32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 299/70 مترمربع در ازاء 140/25 سهم 
مشاع از 1015.30 سهم ششدانگ پالک 32.54  که تمامت نصف مشاع آن مالکیت 
از طرف مهین دخت و فخری خانم میربد  بالسویه  انتقال عادی  متقاضیه و مابقی 

موروثی از میرزاآقا میربد می باشد.
قرشی  محسن  سید   –96/07/16  –  139660302008003717 شماره  رای   -30
خانه   یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  چهار  عبدالرسول  سید  فرزند  شهرضا 
نیمه تمام مفروزی از پالک 864 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

152/30 مترمربع.
فرزند  ملجائی  زهره   –96/07/16  –  139660302008003718 شماره  رای   -31
مفروزی  تمام  نیمه  خانه   یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  عبدالکریم 

از پالک 864 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 152/30 مترمربع.
اله کسائی  ولی  – 96/07/16– سید  رای شماره 139660302008003720   -32
فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 54 فرعی از 
32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 299/70 مترمربع در ازاء 140/25 سهم 
بالسویه از  انتقال عادی بیواسطه  مشاع از 1015.30 سهم ششدانگ پالک 32.54 

طرف مهین دخت و فخری خانم میربد موروثی از میرزاآقا میربد..
33- رای شماره 139660302008003721 – 96/07/17– جعفر فرزام فرزند فضل 
اله ششدانگ یکباب نهال فروشی مفروزی از پالک 151  اصلی ناصر آباد به مساحت 

1332/05 مترمربع.
شمسبگی  مرتضی   –96/07/17  –  139660302008003727 شماره  رای   -34
از پالک 761  با ساختمان فوقانی آن مفروزی  فرزند یداله ششدانگ یکباب مغازه 

فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 50/88 مترمربع.
اباذری فرزند  – 96/07/17– منصور  35- رای شماره 139660302008003731 
یداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 37 فرعی از 32 

اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 100/26 مترمربع.
36- رای شماره 139660302008003733 – 96/07/17– فرشته حیدری شهرضا 
فرزند حمیدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 37 فرعی 

از 32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 100/26 مترمربع.
37- رای شماره 139660302008003734 – 96/07/17– ذبیح اله اسحاقی فرزند 
کریم چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه  مفروزی از پالک 213 

فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 263/45 مترمربع.
فرزند  اخوان  شریفه   –96/07/17  –  139660302008003735 شماره  رای   -38
عبدالحمید دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه  مفروزی از پالک 213 

فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 263/45 مترمربع.
39- رای شماره 139660302008003759 – 96/07/19– محمد حسن پژوهنده 
از 2 اصلی  از پالک 1715 فرعی  اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزی  فرزند علی 

فضل آباد به مساحت 123/60 مترمربع.
40- رای شماره 139660302008003762 – 96/07/19– طاهره موالئی فرزند 
اسداله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 317 فرعی از 32 اصلی دست قمشه 

به مساحت 207 مترمربع.
41- رای شماره 139660302008003859 – 96/07/23– مریم السادات فلسفی 
فرزند سید علی اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 958 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 197/43 مترمربع.
فرزند  آقائی  صغری   –96/07/24  –  139660302008003862 شماره  رای   -42
حسن ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2975 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 76/35 مترمربع.
دشتی  محمدرضا   –96/07/24  –  139660302008003869 شماره  رای   -43
شهرضا فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار و مغازه متصله  
 252/23 ششدانگ  مساحت  به  موغان  اصلی   3 از  فرعی   517 پالک  از  مفروزی 

مترمربع.
44- رای شماره 139660302008003871 – 96/07/24– علی اکبر دشتی شهرضا 
فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار و مغازه متصله  مفروزی از 

پالک 517 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 252/23 مترمربع.
فرزند  پارسائی  – 96/07/25– سعید  رای شماره 139660302008003877   -45
محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 951 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 170 مترمربع.
فرزند  ثابت  96/07/25– عصمت   –  139660302008003881 شماره  رای   -46
از پالک  نیمه تمام مفروزی  از ششدانگ یکباب خانه  عبدالرسول سه دانگ مشاع 

1333 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 334 مترمربع.
47- رای شماره 139660302008003883 – 96/07/25– هدایت اله سلیمانی پور 
فرزند سهراب سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 

1333 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 334 مترمربع.

48- رای شماره 139660302008003899 – 96/07/25– حجت آقاسی شهرضا 
فرزند بهمن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 277 فرعی 
از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 155/37 مترمربع در ازاء یک قفیز مشاع 
از 40 قفیز ششدانگ پالک 50.277 انتقال عادی بیواسطه از طرف محمد جانقربان.
49- رای شماره 139660302008003900 – 96/07/25– سمیرا منوچهری فرزند 
علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 277 فرعی از 
50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 155/37 مترمربع در ازاء یک قفیز مشاع از 
40 قفیز ششدانگ پالک 50.277 انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد جانقربان.

فرزند  جعفری  مریم   –96/07/26  –  139660302008003904 شماره  رای   -50
محمد ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 497 فرعی از 100 اصلی 
سهم   14520 از  مشاع  سهم   176 ازاء  در  مترمربع   175/3 مساحت  به  آباد  فیض 

ششدانگ پالک 100.497 انتقال عادی از طرف محمود فرهمند.
51- رای شماره 139660302008003910 – 96/07/26– نصرت آغا قنادی فرزند 
محمد علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3689 فرعی از 1 اصلی ابنیه به 

مساحت 203/70 مترمربع.
محمدی  اکبر  علی   –96/07/26  –  139660302008003931 شماره  رای   -52
فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 13 

فرعی از 171 اصلی مهدیه به مساحت ششدانگ 173/90 مترمربع.
53- رای شماره 139660302008003935 – 96/07/26– شهین فرهادی فرزند 
عطاءاله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 13 فرعی 

از 171 اصلی مهدیه به مساحت ششدانگ 173/90 مترمربع.
فرزند  فرخپور  سعید   –96/07/29  –  139660302008003980 شماره  رای   -54
عباسعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3403 فرعی از 

2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 154/95 مترمربع.
55- رای شماره 139660302008003981 – 96/07/29– مریم السادات فلسفی 
از پالک  مفروزی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  اکبر سه  علی  فرزند سید 

3403 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 154/95 مترمربع.
فرزند  اسلمی  اصغر   –96/07/29  –  139660302008003999 شماره  رای   -56
قربانعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 736 فرعی از 

33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 160/87 مترمربع.
رضائی  نسرین   –96/07/29  –  139660302008004000 شماره  رای   -57
از  مفروزی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  اله سه  رحمت  فرزند  شهرضائی 

پالک 736 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 160/87 مترمربع.
فرزند  بیات  شهناز   –96/07/30  –  139660302008004022 شماره  رای   -58
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 964 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 164/60 مترمربع.
– 96/07/30– عبدالرسول موالئیان  59- رای شماره 139660302008004031 

فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 824 فرعی که به شماره 14165 
تبدیل شده و 10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 57.82 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 825 فرعی که به شماره 13542 تبدیل شده و 
10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

به شماره 13542  از پالک 825 فرعی که  باب خانه مفروزی  از یک  ب( قسمتی 
تبدیل شده و 10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 62 متر مربع 
و  شده  تبدیل   14165 شماره  به  که  فرعی   824 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که 
10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
اسمعیلی  خسرو   –96/07/30  –  139660302008004032 شماره  رای   -60

شاهزاده علی اکبری فرزند آقابابا سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 824 فرعی که به شماره 14165 
تبدیل شده و 10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 57.82 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 825 فرعی که به شماره 13542 تبدیل شده 
را  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا  آباد  فضل  اصلی   2 از  فرعی  10152و10232   و 

داده است.
به شماره 13542  از پالک 825 فرعی که  باب خانه مفروزی  از یک  ب( قسمتی 
تبدیل شده و 10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 62 متر مربع 
و  شده  تبدیل   14165 شماره  به  که  فرعی   824 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که 
10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

61- رای شماره 139660302008004184 – 96/08/07– آفتاب قیصری فرزند 
از پالک 157 اصلی محمودیه به مساحت  ارجعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

262/80 مترمربع.
62- رای شماره 139660302008004229 – 96/08/09– فاطمه کاویانپور فرزند 
پرویز دو دانگ مشاع از ششدانگ یک خانه  مفروزی از پالک 412 فرعی از 21 

اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 166/42 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/08/29                                                                                                     
تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/09/14                                                                        

م الف: 723 سیداسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزايده 

در  اي  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان   2 شعبه  حقوقي  احکام  اجراي   9/244
حسین  علیه  و  مشرف  نفیسه  له   2 ج/   962415 کالسه  اجرایي  پرونده  خصوص 
مشرف مبني بر دستور فروش در تاریخ 96/10/13 ساعت 10 صبح در محل اجراي 
احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شش دانگ ملکي با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسي که ذیال درج شده است ملکي آقاي طرفین 
پرونده و اکنون در تصرف مالکانه مالکین توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح 
ذیل ارزیابي شده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک 
دهنده  پیشنهاد  نمایند  مزایده شرکت  در جلسه  احکام حقوقي  اجراي  در وجه  ملي 
پرداخت  از  مزایده پس  مورد  ملک  تسلیم  بود  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین 
تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي 
باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک پالک ثبتي 26/645 واقع در بخش 14 ثبت 
خرازي  اتوبان شهید  به  نرسیده  اله صادقي  آیت  خیابان  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
آقایان  مورخ 95/12/12  کارشناسي  نظریه  بازدید طبق  مورد  ملک  گلستان،  کوچه 
مهندس مرتضي یراقي )نقشه بردار( و علیمراد میرزائي )امور ثبتي( داراي 447/86 
مترمربع مساحت که میزان 26/68 متر مربع آن در گذر شمالي و 6/01 متر مربع 
آن در گذر جنوبي و حدود اربعه آن شماال به طول 12 متر، شرقا به طول 34 متر، 
جنوبا به طول 15 متر و غربا به طول 39 متر مي باشد) پیوست 1( و طبق استعالم 
اصفهان   8 منطقه  شهرداري  سوي  از  صادره   96/4/22 مورخ   8/96/5657 شماره 
کاربري ملک به صورت مسکوني مي باشد. ارزش ششدانگ زمین یاد شده به مبلغ 
9/964/080/000 ریال معادل نهصد و نود و شش میلیون و چهارصد و هشت هزار 
تومان برآورد واعالم مي گردد.  م الف: 27384 اجراي احکام حقوقي شعبه 2 

دادگستري اصفهان )321 کلمه، 4 کادر(
مزايده اموال منقول

در  اي  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  اصفهان  خانواده شعبه 12  احکام  اجراي   9/249
ا...  بهمن  علیه  و  روشني  اکرم  له  اجرایي کالسه 962076 ج/12  پرونده  خصوص 
وردي مبني بر مطالبه مهریه در مورخه 96/10/12 ساعت 9 صبح در محل اجراي 
اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفي که  احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین 
توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل ارزیابي شده نظریه وي مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشاني پارکینگ شاهد- اتوبان فرودگاه مراجعه و از اموال بازدید 
و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در 
وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاي 
آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باشد. لیست 
 16 د   994 شماره  به   131 پراید-  سواري  وسیله:  مشخصات  مزایده:  مورد  اموال 
شماره   3412290398610 شاسي  شماره  سفید-  برنگ   1390 مدل-   13 ایران- 

برابر  بازدید  شاهد  پارکینگ  در  فوق  وسیله  از  کارشناس:  نظریه   4473281 موتور 
نگردید-  رویت  وسیله  مدارک  و  اسناد  بوده-  توقیف   96/2/20 مورخه  از  سوابق 
درب عقب سمت راست خوردگي دارد- الستیک ها 60 درصد سالم- درب عقب 
سمت چپ و کاپوت عقب خوردگي دارد- موتور و گیربکس خاموش بود. قیمت پایه 
کارشناسي خودرو با توجه به مدل وضعیت ظاهري آن جهت فروش بصورت مزایده 
حدوداً مبلغ 125/000/000 ریال ارزیابي مي گردد.  م الف: 27390 اجراي احکام 

حقوقي شعبه 12 دادگستري اصفهان )255 کلمه، 3 کادر(
مزايده اموال منقول

در  اي  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  اصفهان  خانواده شعبه 11  احکام  اجراي   9/248
خصوص پرونده اجرایي کالسه 961934 ج/11 له زهرا ذکائي با وکالت خانم فاطمه 
خدادوستان و علیه فرهاد یگانه مبني بر مطالبه مهریه در مورخه 96/10/12 ساعت 
8/30 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
ارزیابي  اموال توقیفي که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذیل  فروش 
شده نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي 
توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني پارکینگ نصر واقع در خیابان نبوي 
منش مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن10 درصد بها به صورت نقد یا چک 
تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس 
ازپرداخت  تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم 
علیه مي باشد. مشخصات خودرو مورد مزایده: پژو 206 به شماره انتظامي 717-53 
ج 27 مدل 1391 سفید رنگ فاقد رنگ خوردگي و سالم به ارزش 300/000/000 
ریال.  م الف: 27344 اجراي احکام حقوقي شعبه 11 دادگستري اصفهان )190 

کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 

پرونده:  شماره   139603902004000199 آگهی:  شماره   9/508
139504002004000103 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9500228  
شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 130/346 واقع در قریه برسیان بخش بیست 
برسیان  روستای  اصفهان  آدرس:  به  مربع  متر   293/48 مساحت  به  اصفهان  ثبت 
کوچه جنب رستوران پالک 314 که سند مالکیت آن در صفحه 44 دفتر 38 امالک 
ذیل شماره ثبت 8109 و با شماره چاپی 258451 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل در دو قسمت به طولهای 5/65 متر و 4/25 متر و درب و دیواریست به گذر 
و شرقًا در دو قسمت به طولهای 20/09 متر و 9/98 متر و دیواریست به باقیمانده 
پالک 130 غربًا اول به طول 27/84 متر دیوار به دیوار پالک 347 فرعی دوم به 
کارشناس  نظر  طبق  که  ندارد  ارتفاقی  حقوق  گذر   به  دیواریست  متر   1/76 طول 
اعیانی،  رسمی پالک فوق دارای 293/48 مترمربع عرصه و حدود 150 متر مربع 
مرکب از دیوار باربر آجری، سقف تیرچه بلوک و در قسمتی تیرآهن و طاق ضربی، 
بدنه داخل سفیدکاری و سرامیک، پنجره های خارجی آلومینیومی دربهای چوبی و 
چهارچوب فلزی، آشپزخانه کاشی و سرامیک، کابینت فلزی، اپن آشپزخانه مصالح 
داخلی  دیوار  و سرامیک،  کاشی  و حمام  بهداشتی  فلزی، سرویس  کابینت  و  بنائی 
حیاط سرامیک و کف آن موزائیک، فاقد نماسازی خارجی، دربهای ورودی فلزی و 
رنگ روغنی، سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایشی کولرآبی و دارای انشعابات 
آب و برق و گاز می باشد متذکر می گردد طبق سند مالکیت ضلع شرق و جنوب به 
پالک محدود می شده که وضعیت فعلی به گذر می باشد ملکی آقای حسین  عباسی 
برسیانی که طبق سند رهنی شماره 3575-86/4/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
174 اصفهان در رهن بانک کشاورزی واقع می باشد و طبق اعالم بستانکار فاقد 
بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 96/10/2 در اداره اجرای اسناد 
به  اول سمت چپ  راه  بهشت شرقی چهار  خیابان هشت  در  واقع  اصفهان  رسمی 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه هشتصد میلیون ریال  )800/000/000( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً  فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
96/9/14 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین 
شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به 
الزامی است ضمنًا برنده مزایده  ارائه کارت شناسایی معتبر  همراه تقاضای کتبی و 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:28702 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)521 کلمه، 6 کادر(
مزايده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 

پرونده:  شماره   139603902004000200 آگهی:  شماره   9/509
و   9100400200400664 و   9100400200400662 و   9100400200400661
9100400200400663 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9101718 و 
9101720 و 9101721 و 9101724  ششدانگ یکبابخانه دو طبقه مفروزی پالک 
شماره 2958/59 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/74 متر مربع به 
ایزدی پ 58  راه سیمین خیابان جانبازان ک هفتم بن بست  آدرس: اصفهان سه 
کدپستی 8174784359 که سند مالکیت آن در صفحه 579 دفتر 480 ذیل ثبت 
82902 امالک بنام آقای فتح اله ایزدی گارماسه فرزند عباس ثبت و صادر شده است 
و طبق نامه / 2231 ج -92/2/7 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باشد: شمااًل: بطول 10/70 متر دیوار بدیوار خانه 2958/3 باقیمانده 
شرقًا: بطول 16/32 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده مرقوم جنوبًا: بطول 10/70 متر 
دیواریست به فضای پادگان غربًا: اول بطول 13/33 متر دیوار بدیوار باقیمانده مزبور، 
دوم بطول 3 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست 4/30 متری. حقوق ارتفاقی 
ندارد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق بصورت ساختمان در سه 
طبقه ) زیرزمین، همکف و ط 1- همگی مسکونی( با قدمت حدود 25 سال می باشد. 
ملک دارای 174/74 متر مربع عرصه ) طبق سند و وضعیت موجود( و حدود 319 
بانک  به استعالم  بر اساس پاسخ شهرداری منطقه 13  باشد.  اعیانی می   متر مربع 
)ش 13/87/14645-87/9/23( این ملک حدود 85 مترمربع عقب نشینی ) احتمااًل 
نمای  تیرآهن،  آجری، سقف  دیوارها  دارد. مصالح  متر(  بطول 8  در سمت جنوب- 
خارج آجری، حیاط با کف سازی موزائیک، سطوح داخلی گچ)رنگ شده(، درب های 
خارجی پروفیل، درب های  داخلی چوبی، دارای سرویس کاشی و سرامیک، کابینت 
فلزی، آبگرمکن گازی ... و دارای مشترکات آب، برق، گاز می باشد. ملک تا تاریخ 
97/5/23 بیمه می باشد.طبق اسناد رهنی شماره 126092- 85/3/10 و 130161-

86/3/23 و 131746-86/7/28  و 136503-87/9/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
بانک  رهن  در  فوالد  و  آهن  صادرات  و  واردات  شرکت  بدهی  بابت  اصفهان  یک 
در   96/10/2 مورخ  شنبه  الی 12روز   9 از ساعت  باشد  می  واقع  اصفهان  صادرات 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول 
از مبلغ پایه 3/810/000/000 ریال  سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
به  باشد  خریدار  هر کس  به  و  شروع  ریال(  میلیون  ده  و  و هشتصد  میلیارد  سه   (
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
 مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/9/14 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید 
را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و 
 امالک سپرده نماید.  م الف:28703 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)550 کلمه، 

6 کادر(
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سایت فیفا در یادداشتی نوشت: نحوه چیدمان 
گروه ها در جام جهانی عادالنه تقسیم  شده است 
و خبری از مرگ نیســت و تیم ها در جام جهانی 
زندگی کنند.یکم دســامبر )دهم آذر( در کاخ 
کرملین روسیه، نماینده ها و سرمربیان 32 تیم 

راه یافته به جام جهانی  و بزرگان فوتبال دنیا گرد هم آمدند تا شــاهد قرعه کشی جام جهانی  
2018 روسیه باشند. گروه های هشت گانه مشخص شدند و سایت فیفا هم نحوه چیدمان این 8 
گروه را عادالنه دانسته. روسیه میزبان، در بازی افتتاحیه روز چهاردهم ژوئن 2018 )24 خرداد 
97( برابر عربستان  سعودی قرار خواهد گرفت و در کنار این تیم، مصر و اروگوئه شانس خوبی 
برای صعود خواهند داشت. از گروه F می توان به عنوان گروهی دشوار نام برد که مکزیک، سوئد 
و کره جنوبی باید با آلمان قهرمان دوره گذشته رقابت کند. طبق آخرین رده بندی فیفا در ماه 
نوامبر هم سخت ترین گروه را می توان گروه C با حضور فرانسه، استرالیا، پرو و دانمارک دانست.

 کمک داور روحانی
 در لیگ برتر ایران

یکی از کمک داوران ســطح اول فوتبال ایران 
ملبس به لباس روحانیت 

است.
طی ســالیان اخیر 
شــاهد بودیم که 
در میــان داوران 
ایــران  فوتبــال 
مشاغل مختلفی مثل 
پزشک، آتش نشان و ... وجود 
داشــته اند، اما اکنون یک کمــک داور ویژه به 
فعالیت در لیگ برتر ایــران می پردازد که کمتر 
مورد توجه قــرار گرفته است.حجت االســام 
محمدعلی پورمتقی، کمک داور قمی ۲۷ ساله ای 
اســت که در فصل ۹۷-۹۶ برای نخســتین بار 
وارد چرخه داوران لیگ برتری شــده و در هفته 
دوازدهم نخســتین قضاوت خود در سطح اول 
فوتبال ایران را به عنوان کمک داور دوم در دیدار 
تیم های نفت تهران و سایپا پشت سر گذاشت که 
اتفاقا بدون نقص هم کارش را انجام داد.کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال، داوران هشت مسابقه از 
هفته پانزدهم و پایانی دور رفت لیگ برتر را اعام 
کرد که براساس آن مشخص شد حجت االسام 
پورمتقی به عنــوان کمــک داور دوم در جدال 
تیم های استقال خوزستان و صنعت نفت آبادان 
انتخاب شده است.ضمن اینکه، این کمک داور 
در بازی جام حذفی امسال بین تیم های گسترش 

فوالد تبریز- اکسین البرز قضاوت کرده است.

بعد از جدایی» روریگوئز« از سپاهان، حاال دروازه بان برزیلی 
این تیم هم در آستانه جدایی از زردپوشان قرار دارد.

لی اولیویرا، دروازه بان برزیلی ســپاهان در نیم فصل اول 
نتوانســت رضایت زالتکو کرانچــار را جلب کنــد و قرار 
 اســت بعد از بازی با اســتقال تهران، قرارداد او فســخ 

شود. 
مسئوالن باشگاه سپاهان مذاکراتی را با اولیویرا انجام داده اند و جدایی این بازیکن بعد از بازی با استقال مراحل 
نهایی اش را طی خواهد کرد. سپاهانی ها چند گزینه داخلی و خارجی را برای جانشینی اولیویرا در نظر گرفته اند.

یکی از مهم ترین و جذاب ترین گزینه ها سید مهدی رحمتی است. 
رحمتی البته با استقال قرارداد دارد، اما مدتی است در استقال نیمکت نشین شده و از وضعیتش راضی نیست. 
او قبا هم سابقه حضور در سپاهان را داشته، اما چیزی که شاید مانع انتقالش به سپاهان شود این است که او در 
سال های آخر دوران بازی اش قرار دارد و قطعا ترجیح می دهد در استقال خداحافظی کند. نکته قابل توجه این 

است که او فعا قصد خداحافظی ندارد و به نظر می رسد می خواهد دو سه سال دیگر هم بازی کند.

در جام جهانی خبری 
از مرگ نیست !

خداحافظی »لی« از سپاهان؛ 

صدای پای رحمتی؟

 قرار نبود قلعه نویی را برکنار کنیم!

پیشنهاد سردبیر:

دیدارهای هفته پانزدهم برای وسط هفته برنامه ریزی 
شده است به این صورت که چهار مسابقه امروز و چهار 
بازی دیگر فردا  در دستور کار قرار دارد.ذوب آهن که در 
هر دو میزبانی اول خود در ورزشگاه نقش جهان بازنده 
از زمین خارج شده است پنج روز پس از باخت ویرانگر 
بیرون از خانه برابر پرسپولیس در تقابل با نفت تهران 
می کوشد تا برای اولین بار در این استادیوم امتیاز بگیرد. 
داربی خوزستان بین تیم های صنعت نفت و استقال 

مصاف ۲ حریفی است که یکی جایگاه نسبتا مطمئنی 
در میانه جدول دارد و دیگری تاش می کند تا از منطقه 
خطر فاصله بگیرد.پارس جنوبی برای آنکه نشان دهد 
افول ســه هفته اخیرش آغاز ســیر قهقرایی این تیم 
شگفتی ساز نیست در آخرین بازی نیم فصل درصدد 
کسب حداکثر امتیازات دیدار خانگی برابر تیم قعرنشین 
مشکی پوشان است.پرسپولیس که جمعه گذشته با 
پیروزی پرگل برابر ذوب آهن قهرمانی خود در نیم فصل 

را قطعی کرد هم مثل نزدیک ترین رقیبش در این هفته 
یک حریف ته جدولی را پیش روی خود می بیند. کار 
قرمزهای پایتخت در دور رفــت لیگ هفدهم با دیدار 

برابر سپیدرود در رشت به پایان می رسد.
بازی تراکتورسازی و فوالد نیز یکی دیگر از دیدارهای 
مهم هفته چهاردهم اســت. دیدار این دو تیم که در 
ســال های اخیر بعضا در کورس قهرمانی قرار داشته 
و نماینده ایران در لیگ قهرمانان بوده اند به این دلیل 
اهمیت زیادی دارد که میهمان اهوازی با کســب سه 
پیروزی متوالی در ســه هفته اخیر پیشــروی قابل 
ماحظه ای در جدول داشته و در حال حاضر با پارس 

جنوبی نزدیک ترین تعقیب کننده صدرنشــین فعلی 
لیگ محسوب می شود. مهم ترین دیدار هفته چهاردهم 
لیگ برتر اما بدون تردید بازی استقال و سپاهان در 
ورزشگاه آزادی است. این مسابقه پایان بخش دیدارهای 
هفته پانزدهم است و حکم اختتامیه نیم فصل اول لیگ 
برتر را دارد. شاید اگر نتایج استقال و سپاهان در لیگ 
هفدهم طبق انتظار رقم خورده بود نتیجه دیدار رو در 
روی این دو تیم حتی می توانست تعیین کننده قهرمان 
نیم فصل باشد اما با افول توأمان آنها و به ویژه افت شدید 
تیم اصفهانی نه تنها اینگونه نیست که نتیجه بازی حتی 

بیشتر بر معادالت پایین جدول مؤثر است.

نیم فصل اول لیگ برتر به ایستگاه آخر رسید؛
اختتامیه خاص با قهرماِن از قبل معلوم

خبر روز

شانس بزرگ عادل
عامان آتش زدن ورودی ســاختمان باشگاه 
پرســپولیس و روزنامه خبر ورزشی بازداشت 
شــدند. منبع ایــن خبر 
پلیــس  فرمانــده 
اســت  پایتخــت 
که گفتــه این دو 
خرابــکار، یــک 
زن و یــک مــرد 
بوده انــد. نکته جالب 
صحبت های ســردار 
رحیمی، افشاگری درباره مکان  بعدی این دو 
خرابکار بوده؛ این افراد که در تماس با مجری 
ضد انقاب فــراری بودند، قصد داشــتند در 
اقدام بعدی خــود خودروی مجــری یکی از 
برنامه های پر بیننده ورزشی را به آتش بکشند 
 که با اقدام سریع پلیس موفق به این کار نشدند.

به نظر می رسد عادل فردوسی پور سوژه بعدی 
خرابکاری ها بــوده که با اقــدام پلیس، هیچ 

مشکلی برای او پیش نخواهد آمد. 

سوژه روز 

آرژانتینی ها مجسمه مسی را 
تخریب کردند

مجسمه ســتاره بارســلونا در آرژانتین دوباره 
تخریب شد.مجسمه ای 
برای تقدیر از لیونل 
مســی در جنوب 
»بوینس آیرس« 
داشــت  وجــود 
کــه عــده ای آن 
را تخریــب کردنــد.

بر اســاس گــزارش پلیس 
منطقه؛ مجســمه ســتاره آرژانتینی با پاهای 
قطع شــده بر زمین افتاده بود.این مجسمه در 
پاسئو گلوریا واقع اســت که در آنجا مجسمه 
افراد برجسته ورزشی همچون روبرتو وینچنزو، 
امانوئل خینوبیلی، خوان مانوئل فانخیو، گیلرمو 
ویاس، گابریا ساباتینی، لوسیانو آیمار، اوگو 
پورتا، پاســکوال پرس و خوسه مئوالنس دیده 
می شود.این نخســتین بار نیست که مجسمه 
مهاجم بارسلونا تخریب می شود. ژانویه ۲۰۱۷ 

مجسمه این بازیکن بدون دست و سر ماند.

اتفاق روز

  قاب روز

تفاوت وینفرد شــفر، ســرمربی کنونی اســتقال با علیرضا 
منصوریان، سرمربی پیشین این تیم 

گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس تهران که 
در بازی مقابل ذوب آهن اصفهان توانست برای قرمزها گلزنی کند، 
صحبت هایی را مطرح کرد.منشا درباره رقبای پرسپولیس گفت: 
حریفان ما رو به بازی بسته و تخریبی می آورند و این مسئله کار ما را 
سخت می کند. با علی علیپور بازی های زیادی را در کنار هم بودیم 

و االن به درک باالیی از بازی هم رسیده ایم.

رمزگشایی از راز مهم پرسپولیسی ها
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بعد از جدایی علیرضــا منصوریان از اســتقال، لئوناردو پادوانی 
مدافع برزیلی استقال به نیمکت این تیم تبعید شد و تنها یک بار 
موفق شد برای استقال به میدان برود.با بازگشت پژمان منتظری 
به تمرینات این تیم و البته اعتقاد شفر به حضور چشمی در خط 
دفاعی استقال، به نظر می رسد پایان همکاری استقال و پادوانی 
هم نزدیک باشد و او را باید به سایر گزینه هایی که در آستانه جدایی 

از استقال قرا دارند اضافه کرد.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان درمورد ابقای امیر قلعه نویی 
در تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان، گفــت: نارضایتی هایی از نتایج 
تیم فوتبال ذوب آهن بود و امیر قلعه نویــی نیز گزارش کار خود را به 
هیئت مدیره آ ورد و عملکرد ۱۴ هفته تیم فوتبال ذوب آهن را بررسی 
 کردیم. سرمربی تیم برنامه های آتی خود را هم ارائه کرد قرار نبود که 
قلعه نویی را برکنار کنیم، ما یک باشگاه سیستماتیک هستیم و اسیر 
جو نمی شویم. سعید آذری،  افزود: البته فشارها و نارضایتی هایی وجود 
داشــت، قلعه نویی هم آ مد از ۱۴ هفته نتایج تیمش دفاع کرد،  او آدم 
منصفی اســت و همه هم قبول داریم که نتایج تیم خوب نبوده اما در 
مورد این مسئله شاید بخشی از آن به قسمت فنی و بخش ستادی و ... 
برمی گردد. سرمربی تیم گزارش کارش را ارائه کرد و اصا صحبتی در 
مورد اینکه آخرین فرصت قلعه نویی است، مطرح نبوده؛ ما منتظریم 
بازی با نفت تهران هم برگزار شود.آذری تصریح کرد: بعد از آخرین بازی 
در نیم فصل جلسه ای با قلعه نویی خواهیم گذاشت تا برنامه های او را 
برای بهتر شدن تیم بررسی کنیم. او نقطه نظراتش را به هیئت مدیره 
هم اعام کرده است. وی درمورد بحث جدایی احسان پهلوان، دانیال 
اسماعیلی فر و مهدی مهدی پور از ذوب آهن به خاطر سربازی گفت: 
بحث هایی مطرح شده، اما جدایی آنها در حال حاضر شایعه است و باید 
در مورد این مسئله با این سه بازیکن صحبت کنیم و جلسه ای هم با 

آنها  خواهیم داشت. 

فدراسیون فوتبال در صدد است تا دو بازی تدارکاتی با دو تیم مطرح 
فوتبال جهان را برای تیم ملی در روزهای فیفا قطعی کند.

روزهای ۱۹ و ۲۷ مارچ، در تقویم فیفا برای انجام بازی های ملی در 
نظر گرفته شده و این فرصت خوبی اســت که تیم ملی ایران نیز دو 
بازی تدارکاتی جدی را برای آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در 
جام جهانی انجام بدهد. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران 
پروفایل و مشخصات تیم های مدنظرش را به فدراسیون فوتبال داده 
و فدراسیون در حال مذاکره برای قطعی کردن این مسابقات است.

کی روش برای بازی های دوستانه تیم ملی یک تیم اروپایی که از نظر 
قدرت تکنیکی سطح باالیی داشته باشد و بازی اش شبیه تیمهای 
اســپانیا و پرتغال باشــد و همچنین یک تیم آفریقایی که شبیه به 

مراکش باشد را در نظر دارد.
با توجه به اینکه چندی قبل تیم ملی ایران در کشور هلند با ونزوئا 
بازی کرد و رابطه مناسبی بین فدراسیون و مسئوالن هلندی است 
به نظر می رسد که تیم ملی هلند یکی از گزینه های بازی تدارکاتی 
تیم ملی ایران باشد. هرچند شاید کی روش گزینه های دیگری را هم 
مدنظر داشته باشد. در میان تیم های آفریقایی هم تیم های مصر و 
تونس بیشترین شباهت را از نظر فوتبالی به تیم ملی مراکش دارند 

و شاید یکی از این دو تیم برای بازی تدارکاتی با ایران انتخاب شود.

پادوانی به درهای خروجی نزدیک شد

20
آذری:

 قرار نبود قلعه نویی را برکنار کنیم!
فدراسیون به دنبال بازی تدارکاتی با تیم های بزرگ
 هلند؛ حریف ایده آل کی روش

 برای ماه مارچ

 »سهراب« طلسم 17 ساله را شکست؛
رکوردشکنی وزنه بردار 

اصفهانی در آمریکا
 هفتمین روز رقابت های وزنــه برداری قهرمانی 
بزرگســاالن جهان در آناهیم آمریــکا با رقابت 
گروه A دســته ۹۴ کیلوگرم پیگیری شــد. در 
این وزن ســهراب مرادی وزنه بــردار اصفهانی 
)لنجانی( قهرمــان جهان و المپیک دســت به 
کار بزرگی زد و ضمن کسب سه نشان ارزشمند 
 طای جهان، رکورد دوضرب و مجموع جهان را

ارتقا داد.
ســهراب مرادی با ثبت وزنــه ۱۸۴ کیلوگرم در 
حرکت یک ضــرب طا گرفته بــود، در حرکت 
دوضرب نیز ابتــدا وزنه ۲۲۰ کیلویــی را باالی 
ســر برد، ســپس برای دومین مرتبه وزنه ۲۳۳ 
کیلوگرمی را به نام خود ثبت کرد تا یک کیلوگرم 
رکورد ســیمون کولچــی از لهســتان را که در 
مســابقات جهانی ۲۰۰۰ صوفیا ثبت شــده بود 
ارتقا دهد و در مجموع هم با ۴۱۷ کیلوگرم رکورد 
شــخصی خودش را به میزان چهــار کیلوگرم 
افزایش داد.سید ایوب موسوی، دیگر ملی پوش 
دسته ۹۴ کیلویی کشــورمان نیز که در حرکت 
یکضرب وزنه ۱۷۱ را مهار کرد و در جایگاه پنجم 
قرار گرفت، در حرکت دوضــرب ابتدا وزنه ۲۰۸ 
کیلویی را باالی سر برد و در دومین حرکت  هم 
وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی را مهار کــرد تا با مجموع 
۳۸۵ کیلوگرم به ۲ مدال نقره حرکت دوضرب و 

مجموع دست یابد.
فرخودبیک سوبیروف از ازبکستان که درحرکت 
یک ضرب با ثبت وزنــه ۱۸۳ کیلوگرم به مدال 
نقره دســت یافته بود در حرکت دوضرب سه بار 
پیاپی وزنه های درخواستی خود را مهار نکرد تا از 

گردونه مسابقه حذف شود.

تقدیم مدال تالوکاران به 
خانواده شهدای مدافع حرم

رییس هیئت ووشــوی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: پنجشنبه هفته گذشــته طی مراسمی که 
در نمایشــگاه دستاوردهای بســیج برگزار شد، 
بانوان تالوکار اصفهانی در دو رده سنی نونهاالن و 
بزرگساالن با تقدیم مدال هایشان به خانواده های 
شهدای مدافع حرم از ایشــان قدردانی کردند.
محسن روناسی افزود: این ورزشکاران اخیرا در 
تورنمنت بین المللی چین با کســب مدال های 
رنگارنگ طا، نقره و برنز به افتخاری شایســته 
دست یافتند؛ گفتنی اســت ۱۱ مدالی را که در 
این رقابت ها به دســت آوردند به خانواده شهدا 

تقدیم کردند.
رییس هیئت ووشوی اســتان اصفهان به حضور 
رییــس اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
و معاون وی در مراســم اشــاره کرد و ادامه داد: 
البته بانــوان تالــوکار قبل از رفتــن نیت کرده 
بودند که اگر مدال کســب کنند در برگشت به 
ایران این کار ارزشــمند فرهنگی را انجام دهند، 
 چراکه خود را مدیون رشــادت های این عزیزان 

می دانند.
وی خاطرنشان کرد: با تشــکیل شورای بسیج و 
همکاری هیئت های ورزشی ووشو، تنیس، ورزش 
روستایی و بازی های بومی و محلی، ورزش های 
همگانی و سازمان بسیج ورزشکاران این مراسم 

برگزار شد.

منهای فوتبال

رکورد »ایکاردی« در اینتر 
در پیروزی یکشــنبه شــب تیم فوتبال اینتر 
برابر کیه وو در هفته پانزدهم ســری A، مائورو 
ایکاردی گل دوم نراتزوری 
را بــه ثمر رســاند و 
بــا این گل شــمار 
گل هایش در اینتر 
را به ۹۴ رســاند.
این گل سبب شد 
که مهاجم آرژانتینی 
اینتــر در رده بنــدی 
برترین گلزنان تاریخ باشــگاه به جمع ۱۰ نفر 
اول برسد و در کنار ماریو کورسو، نفر دهم این 
لیســت قرار بگیرد.ایکاردی پــس از ثبت این 
رکورد در صفحه اش در اینســتاگرام نوشــت: 
من هیچ واژه ای برای توصیف این لحظه ندارم. 

لحظه زیبایی اســت که حاصل سختکوشــی 
و از خودگذشتگی چند ســاله است. امروز در 
پنجمین فصل حضورم در اینتر، من به عنوان 
یکی از ۱۰ گلزن برتر، وارد تاریخ این باشــگاه 
شده ام. از همه شــما به خاطر حمایت  بی وقفه 
تشکر می کنم.ایکاردی سومین بازیکن در تاریخ 
 ، A اینتر اســت که در ۴ فصل متوالی در سری

حداقل ۱۵ گل می زند. 

رکورد روز

پیشخوان

کی روش مچ رونالدو را 
می خواباند

آزمون : نمی دانم چرا 
بعد از قرعه کشــی همه 

خودشان را باختند؟
 ســقوط 3 پلــه ای 
شمشــیر بازان در جام 

جهانی مجارستان

پیغام مرموز به برانکو: 
فعال تمدید نکن

 خدا به مارادونا و پله 
 رحم کــرد کــه قرعه ما

 در نیاوردند

پیراهن هــادی گل در 
موزه امام رضا )ع(

بایرن مونیخ فوتبال
- پاریس 
سنت ژرمن

ساعت 
23:15

شبکه 
سه

چلسی - فوتبال
ساعتاتلتیکومادرید

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

3شنبه 
14 آذر

تفاوت شفر و منصوریان

کی روش نسخه دیگر فن دایک!
اگر از شــرایط علی حمام و ربیع عطایا فاکتــور بگیریم که از قبل 
در ذوب آهن حضور داشــته اند و عملکردشــان در مجموع این چند 
سال تقریبا خوب بوده در روزهایی که استنلی کی روش به ذوب آهن 
پیوسته بود و به خاطر عدم در اختیار داشتن مدارک کافی که همان 
حضور در باالترین سطح لیگ کشور برزیل بود، مجوز بازی اش صادر 
نمی شد ذوب آهنی ها آنقدر به آب و آتش زدند که در همان زمان تصور 
شد استنلی بازیکنی در حد کریس رونالدو است که ذوب آهن تحت 
هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن او نیست و حتی قانون را هم به 
نوعی دور زده اســت. کی روش از زمانی که مجوز بازی دریافت کرده 
تا به امروز نفر اصلی امیر قلعه نویی در خط حمله ذوب آهن بوده، اما 
تنها چیزی که از کی روش در این مدت ندیده ایم همین شم گلزنی و 

آشنایی با قواعد بازی در خط حمله است.
در توصیف کیفیت او همین بس که در آخرین بازی ذوب آهن در مقابل 
پرسپولیس درست زمانی که استنلی با شارژ خفیف شجاع خلیل زاده 
مدافع پرسپولیس روبه رو شد حتی به خودش زحمت بزرگنمایی و 
زمین خوردن هم نداد تا حداقل داور را برای گرفتن پنالتی مجاب کند 
و خود زاهدی فر به اشتباه دلش برای مهاجم ذوب آهن سوخت و یک 
پنالتی بادآورده را نصیب ذوب آهن کرد. در حقیقت بر خاف نامش که 
به سرمربی موفق تیم ملی کشورمان شبیه است این کی روش به نوعی 
تقلبی است و چیزی برای ارائه در فوتبال ما ندارد و شاید بهتر بود که 

ذوب آهنی ها با تشکیل تیم بسکتبال استعدادهای کی روش را در آن 
رشته امتحان می کردند. در حقیقت این کی روش به نوعی همان فن 
دایکی است که دو سال قبل به سپاهان پیوست و در طی همان چند 

بازی نشان داد که فقط با دالل بازی به فوتبال ما آمده است.
آسمان دروازه ذوب آهن ایمن نیست

اما به جز اســتنلی باید از وضعیت جورجی یا گئورگی گولســیانی، 
مدافع هافبک گرجستانی ذوب آهن هم سخن بگوییم که در این چند 
هفته ای که به صورت نصف و نیمه در ترکیب تیمش به میدان رفته 
هیچ صحنه شــاخصی به جز یک اخراج، چند کارت زرد و اشتباهات 
فراوان در خط دفاعی و هافبک چیزی از او بــه یاد نمی آوریم. جرج 

که در بــازی مقابل پرســپولیس به عنــوان زوج نژادمهدی در خط 
دفاعی به کار گرفته شد تقریبا روی هیچ کدام از ارسال های مستقیم 
پرسپولیسی ها از چپ و راســت اثرگذار نبود و کار به جایی رسید که 
حتی کمال کامیابی نیا و فرشــاد احمدزاده ۱۶۰ سانتی متری هم با 
ضربه سر به ذوب آهن گل زدند. ولسیانی به عنوان مرد مورد اعتماد 
امیر قلعه نویی که حتی بازیکنی مثل مهدی مهدی پور را هم به نوعی 
قربانی حضور فیکس خودش کرده شــاید با قیمت آنچنان زیادی به 
فوتبال ما نیامده باشد، اما در همین لیگ خودمان حداقل ۱۰ بازیکن 
با خصوصیات ولیسانی وجود داشت که امروز می توانستند بخشی از 

مشکات ذوب آهن را حل کنند.

خارجی های سبزپوشان، چشم بازار را کور کردند؛

خریدهای ناکارآمد!
در یک ماه گذشته آنقدر از کیفیت بد »رودریگز« مدافع 
برزیلی سپاهان و سایر بازیکنان خارجی این تیم صحبت شده 
که رسانه ها نگاه آنچنانی به شــرایط مهره های غیر ایرانی 
ذوب آهن نداشته اند و همین مسئله باعث شده تا بازیکنانی مثل 
»جرجی ولسیانی« و »استنلی کی روش« بتوانند در فوتبال 

ایران پول مفت به جیب بزنند.
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مدیرعامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: سازمان 
خدمات موتوری با دارا بودن نیروی 
انســانی متخصــص و به کارگیری 
جدیدترین و به روزترین خودروهای 

خدماتی، نقش پررنگی در پاکیزگی شهر دارد.حمیدرضا صبور با اشاره به اینکه اکنون در فصل 
پاییز و برگ ریزان قرار داریم و باید این برگ ها جمع آوری شود، افزود: درگذشته برگ های 
پاییزی به صورت دستی جمع آوری می شــد اما به تازگی دستگاه هایی توسط متخصصان 
سازمان ، روی ماشین های جاروب که شبها مشغول رفت و روب معابر هستند، برای جمع آوری 
برگ های پاییزی نصب شده است.مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
عنوان کرد: با نصب این 50 دستگاه، از خودروهای رفت و روب این سازمان از شب تا صبح به 

عنوان جاروب و از صبح تا شب برای جمع آوری برگ های پاییزی استفاده می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان اظهارکــرد: گروه پارک ســیار 
ترافیک کــه پیش از این نیــز در روزهای 
سه شنبه در چهارباغ به اجرای برنامه های 
مختلف آموزشی پرداخته اســت، این بار 
همزمان با آغاز هفته معلوالن با حضور در 

مدارس استثنایی، به اجرای برنامه های متنوعی از قبیل نمایش، شعر، موسیقی و اهدای جوایز می پردازد.علیرضا 
صلواتی ادامه داد: در این برنامه سعی می شــود دانش آموزان در محیط آموزشی بتوانند در کنار همکالسی ها 
و معلمان خود، به آموزش، مرور و تکمیل آنچه تاکنون در خصوص قوانین رفت و آمد در معابر می دانسته اند، 
بپردازند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان عنوان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته از سوی 
اداره آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک با ســازمان بهزیستی، سعی شــد تا در طرحی چهار روزه از ۱۱ تا 
۱۴آذرماه سال جاری در مدارس ۴ نقطه شهر که بیشــتر مدارس نقاط محروم هستند، کودکان را تشویق به 

رعایت قوانین کنیم.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری 
شهرداری عنوان کرد:

جمع آوری برگ های پاییزی 
با استفاده از ۵۰ دستگاه مکانیزه

 به مناسبت هفته نکوداشت معلوالن 
برگزار می شود:

اجرای برنامه پارک سیار 
ترافیک در مدارس استثنایی

موج جدید آلودگی هوا در راه اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

نشست   جلوه های قرآنی در 
مثنوی معنوی برگزار می شود 

مسعود شجاعی، رییس اداره امور فرهنگی دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان اظهار کــرد: هدف و 
رسالت اصلی دفتر تبلیغات اسالمی، تربیت نیروی 

انسانی در زمینه تبلیغ دین است. 
یکی از مهم ترین ابزارها در تبلیغ دین و بخصوص 
تبلیغ شفاهی که می تواند اثربخش باشد، استفاده 

از ابزار شعر است.
وی افــزود: عالمه جعفــری می فرمایــد: »اگر 
کتاب های آســمانی را کنار بگذاریم، در میان ده 
کتاب برتری که در حوزه علوم انسانی توسط بشر 
خلق شده، یقینا کتاب مثنوی معنوی یکی از آن ده  
کتاب است« و به قول مرحوم شیخ بهایی »مثنوی 
معنوی مولوی، هست قرآنی به لفظ پهلوی«؛ یعنی 
عالم جلیلی مثل شیخ بهایی اعتقاد دارد مثنوی 
معنوی قرآنی است که به زبان فارسی نوشته شده؛ 
به عبارت دیگر اگر قرآن را به زبان فارسی ترجمه 

کنیم، می شود مثنوی معنوی.
شجاعی گفت: اســتفاده از ابزار شعر و استفاده از 
محتوای غنی فلســفی، عرفانی، اخالقی و قرآنی 
که در مثنوی وجود دارد، ما را به این نتیجه رساند 
که برای قوی شــدن منبرها و سخنرانی  آقایان و 
خواهران طلبه و استفاده از آن در دیگر عرصه های 
تبلیغی نظیر تبلغات هنری، نوشــتن فیلم نامه، 
داستان و شــعر، به یک محتوای غنی ادبی نیاز 
داریم و یکی از بهترین منابع در این زمینه، مثنوی 

معنوی است.
رییس اداره امور فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان اضافه کرد: به همین دلیل بر آن شــدیم 
تا نشست  های جلوه های قرآنی در مثنوی معنوی 
را با حضور مهدی ســلمانی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه اصفهان و یکی از بهترین مثنوی پژوهان 
اصفهان برگزار کنیم که این نشست ها مدتی است 
چهارشــنبه ها با موضوع »جلوه هــای قرآنی در 

مثنوی« برگزار می شود.

خانه حکمت اصفهان برگزار می کند؛
کارگاه آموزشی تصحیح نسخ 
خطی با اعطای مدرک معتبر

خانه حکمت که در اردیبهشــت ماه سال جاری 
در اصفهان افتتاح شــده، مدتی است که فعالیت 
رســمی خود را با برگزاری کارگاه ها و جلسات 
آموزشــی در زمینه فلســفه و حکمت با حضور 
اساتید برجســته این عرصه آغاز کرده است. در 
همین زمینــه کارگاه تخصصی آموزش تصحیح 
نســخ خطی به همت این مرکز برگزار می شود. 
این کارگاه باحضور اساتیدی همچون حامد ناجی 
اصفهانی، از اعضای هیئت علمی گروه فلســفه 
دانشگاه اصفهان، حجت االسالم و المسلمین علی 
صدرایی خویی، نویسنده، محقق، کتاب شناس 
و فهرست نگار و نویســنده کتاب هایی همچون 
آیینه پژوهش، علوم حدیث و کتاب های اسالمی و 
کتاب های آشنای حق، یک قرن وارستگی، محسن 
محمدی فشارکی دانشیار زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه اصفهان، سعید شفیعیون دانشیار ادبیات 
فارسی دانشگاه اصفهان، ابولفضل مرادی)رستا( و 
حجت االسالم و المسلمین مجید هادی زاده در 

خانه حکمت و دانشگاه اصفهان برگزار می شود.

ثبت یک وقف جدید در 
اصفهان برای ساخت مدرسه

رییــس اداره اوقــاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان اظهار داشــت: در راستای 
اجرای برنامه های تبلیغی و ترویج فرهنگ وقف 
که باهمکاری انجمن های یاوران وقف در اصفهان 
انجام شده است، همزمان با هفته وحدت، واقف 
اصفهانی وقف جدیدی را به نام خود با نیت ساخت 

مدرسه در شهر اصفهان به ثبت رساند.
حجــت االســالم و المســلمین محمدرضــا 
اسماعیل پور افزود: در همین راستا رضا خاکسار 
با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک 
شهرستان اصفهان، ۱۲۰۰ متر مربع زمین خود را 
به ارزش ۱۲ میلیارد ریال واقع در خیابان بعثت 

اصفهان جهت ساخت مدرسه وقف کرد.
رییــس اداره اوقــاف و امور خیریــه ناحیه یک 
شهرســتان اصفهان ادامه داد: یکــی از اقدامات 
مثبت و سازنده ای که توســط مشاوران وقف در 
اداره اوقاف و امــور خیریه انجام می شــود، این 
است که به واقفان نیک اندیش در راستای تنظیم 
وقف نامه ها در جهت برطرف کردن نیازهای روز 
جامعه مشاوره می دهند که این وقف نیز در همین 

راستا ایجاد شده است.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد:
ضرورت سرمایه گذاری حوزه های 

علمیه در مناطق محروم
امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور اظهار کرد: با توجه به نقش بانوان در 
خانواده هر چه در این زمینه هزینه کنیم، در حقیقت 

سرمایه گذاری کرده ایم.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با تاکید بر توجه 
ویژه به مناطق محروم افزود: در مناطقی مانند خور 
و بیابانک یا ســمیرم که محروم هستند، الزم است 
حوزه های علمیه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند، 
چراکه برای بسیاری از آنها دانشگاه رفتن مقدور نیست.
امام جمعه اصفهان گفت: یکی از موضوعات مهمی که 
به ائمه جمعه شهرســتان ها تاکید شده، حمایت و 

توسعه حوزه های علمیه خواهران است. 
وی تصریح کرد: محتوای آموزشی حوزه های علمیه 
خواهران باید بــا نیاز آنان و مســائل کنونی جامعه 
متناســب باشــد تا آموزش و تربیت آنها در جامعه 
مثمرثمر شود. در این دیدار حجت االسالم محمودرضا 
جمشیدی، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور، از 
تالش ها و زحمات نماینده ولی فقیه در استان اصفهان 
تقدیر کرد و گفت: تدبیر، برنامه ریزی، اجرا، پیگیری 
و مدیریت، از اصول کار در حوزه های علمیه است که 

باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.

مدیرکل بهزیستی اصفهان:
 تعداد معلوالن استان 

یک دهم معلوالن کل کشور است
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در آیین تکریم و 
معارفه رؤسای سازمان بهزیستی شهرضا اظهار کرد: 
هیچ تفاوتی بین معلوالن و سایر افراد جامعه وجود 
ندارد و همه آنها باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. 
ســعید صادقی افزود: الیحه قانون جامع حمایت از 
معلوالن برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال 
شده و امید اســت با تصویب هرچه سریع تر و ابالغ 
آن به سازمان های بهزیستی در سراسر کشور، روند 

خدمت رسانی به جامعه معلوالن بهبود یابد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: یکی از 
مهم ترین مزیت های قانون جدید حمایت از معلوالن، 
ضمانت اجرای آن اســت که سبب می شود طرح ها 
 و مصوبات در ایــن زمینه بهتر و بیشــتر قابل اجرا 

باشد.
وی بیان داشــت: در حال حاضر 3۰۰ هــزار نفر در 
استان اصفهان از خدمات سازمان بهزیستی استفاده 
می کنند که ۱۲۰ هزار نفر از ایــن افراد دارای نوعی 
معلولیت هستند. صادقی اضافه کرد: شمار معلوالن 
استان اصفهان یک دهم معلوالن کشور است که یکی 
از مهم ترین دالیل در این زمینه سازماندهی مناسب 
برای شناسایی معلوالن با هدف ارائه خدمات بهینه 

به آنان است. 
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
سالیانه ۲5 تا 3۰ هزار نفر به جامعه معلوالن کشور 
اضافه می شود، عنوان داشت: کارت شناسایی ویژه 
معلوالن که در استان اصفهان صادر می شود، در همه 
دنیا قابلیت عرضه و استفاده از خدمات مناسب را دارد.

مشاور ساماندهی مشاغل سازمان میادین 
شهرداری اصفهان عنوان کرد:

تاثیر مثبت تابلوهای اخطار دهنده 
مشاغل مزاحم در شهر

مشاور ساماندهی مشاغل سازمان میادین شهرداری 
اصفهان، با اشاره به نصب تابلوهای اخطار دهنده راجع 
به مشاغل مزاحم در شــهر اظهارکرد: این تابلوها در 
چهارراه ها و مراکز پرتردد، ایســتگاه های اتوبوس و 

غیره نصب شده است. 
حمیدرضا شــهیدی با اشــاره بــه اینکــه مردم 
حق دارند در شــهر با آرامش زندگــی کنند، افزود: 
هدف از نصب این تابلوها آشــنایی مــردم با حقوق 
خــود در شــهر و هشــدار دادن به افرادی اســت 
 که در چنین مشــاغلی مشــغول به کار هســتند.
مشاور ساماندهی مشاغل سازمان میادین شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: شاید برخی از صنوف مطلع نباشند 
که شغل آنها جزو مشاغل مزاحم است؛ از این رو این 

روش خوبی برای آگاهی آنان است. 
وی با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگی ممکن است 
بازخوردهای آنی نداشته باشد بیان کرد: با این حال تا 

به امروز مجموع بازخوردها خوب بوده است.

استاندار اصفهان شامگاه یکشنبه همزمان با روز جهانی معلوالن در مرکز 
خیریه توان بخشی معلوالن ذهنی محمودیه خمینی شهر،  با بیان اینکه همه 
دستگاه ها مکلف به مناسب سازی، برطرف کردن مشکالت و خدمت رسانی 
بیش از پیش به معلوالن استان هستند، اظهار کرد: حاکمیت، دولت و آحاد 
جامعه درقبال معلوالن حقوق و وظایفی برعهده دارند که باید از آنها آگاهی 

پیدا کنند و این حقوق دوطرفه است.
محسن مهرعلیزاده با اشاره به اینکه بخشی از مسئله بی توجهی به معلوالن، 
ضعف آگاهی به حقوق آنهاست، افزود: در جوامع به تدریج این حقوق معلوالن 
به منشور حقوق معلوالن تبدیل شده و براساس مبانی اساسی کارکرد داشته 
است که هرچه جوامع پیشرفته تر باشند، از تکالیف و وظایف خود درقبال 

معلوالن واقف تر هستند.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ساز و کارهای اداری نباید در خدمات رسانی 
به معلوالن خللی ایجاد کند، گفت: باید ســاز و کارهای اداری به گونه ای 
طراحی شوند که رسیدگی به معلوالن مستمر باشــد؛ تشکل ها و مراکز 
مردم نهاد می توانند حقوق معلوالن را در بین این ســاز و کارهای اداری 
پیگیری و به آنها رسیدگی کنند.وی با بیان اینکه در استان اصفهان میزان 

نرخ بیکاری ۲ درصد بیشــتر از میانگین کشور اســت، خاطرنشان کرد: 
حدود ۱۲۰ هزار معلول در استان اصفهان وجود دارد که رسیدگی به آنها 
نیازمند نقش آفرینی بیشتر تشکل ها و سازمان های مردم نهاد است و باید 
در مکانیزم های اجرایی تشکل ها را برای ارائه مطالب و پیشنهادات وارد عمل 
کرد و این ارتباط را سهولت بخشید تا موجب شود مطالبات مردم پیگیری 
و حقوق آنان برای مسئوالن یادآوری شود. مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه باید 

عمل به کار خیر و ایجاد خیریه در جامعه را توسعه بخشید، در ادامه گفت: 
ایجاد فرهنگ کمک رسانی در جامعه اثرات مثبتی داشته و باید نهادهای 
اجرایی تالش کنند گره های خود را با این مجموعه ها حل کنند و هر زمانی 
که هسته خیریه ای تشکیل شود، جذب کمک های مردمی، نیکوکاری و 
انسان دوستانه نیز تقویت می شود و این امر یکی از مشخصات جامعه اسالمی 
ایرانی است. وی با اشــاره به اینکه همه مخلوقات آفریده خداوند هستند، 
یادآور شد: مصلحت، قضا و قدر و حوادثی که پیش می آید زندگی انسان را 
رقم می زند و انسان بجز خداوند متعال به هیچ چیز دیگری نیازمند نیست؛ 
عشق به انسانیت در مراکز خیریه ای که برای معلوالن ذهنی فعالیت دارند 
موج می زند که رسیدگی به معلوالن ذهنی، امری انسانی بوده و عمدتا به 
وسیله خیران نیک اندیش صورت می گیرد. استاندار اصفهان در پایان با اشاره 
به صدور و ابالغ نامه ای 9 بندی، وظایف مدیران و فرمانداران شهرستان ها و 
دستگاه های اجرایی پیرامون معلوالن استان، تصریح کرد: ادارات و نهادهای 
استان اصفهان باید درخصوص فضاســازی و مناسب سازی ساختمان ها، 
مراکز تحقیقاتی در خصوص رسیدگی ها، مراکز کاریابی در خصوص اشتغال 

و مراکز بهداشتی و درمانی درخصوص سالمت معلوالن تالش ویژه کنند.

استاندار اصفهان:
بروکراسی اداری نباید خدمت رسانی به معلوالن را مختل کند

 سرپرست کتابخانه های اصفهان با اشاره به اینکه پیگیری اهدای 
کتاب از سوی مردم از سیاســت های نهاد کتابخانه های کشور از 
ابتدای تاسیس بوده است، اظهار داشت: آمار نشر کتاب در کشور 
ما به اندازه ای اســت که بودجه نهاد اجازه خرید کتاب را به اندازه 

کافی نمی دهد.
امیر هالکویی با بیان اینکه حدود ۶۰ هزار جلد کتاب در ســال به 
چاپ می رسد، افزود: همچنین حدود سه هزار کتابخانه در استان 
وجود دارد و بر این اساس امکان خرید کتاب به اندازه مکفی برای 

تمامی این کتابخانه ها وجود ندارد. سرپرست کتابخانه های استان 
اصفهان با بیان اینکه اصفهان در زمینه اهدای کتاب توسط مردم 
نسبت به دیگر اســتان های کشــور پیشتاز اســت، ابراز داشت: 
 اهدای کتاب در نهاد کتابخانه های اســتان از ســه طریق دنبال

 می شود.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت های مردمی از مهم ترین روش های 
اهدای کتاب به کتابخانه هاســت، اظهار داشــت: ســال گذشته 
 حدود 9۰ هــزار جلد کتاب به کتابخانه های اســتان اهدا شــده 

است.
سرپرست کتابخانه های استان اصفهان بیان داشت: از این تعداد، 
۶۲هزار جلد توسط مردم و ۲۶ هزار جلد توسط ناشران و کتابخانه 

ملی به کتابخانه های عمومی استان اهدا شد.
وی تاکید کرد: از  ابتدای سال، طرح »با یک کتاب بهار می شود«، 
در کتابخانه های استان اصفهان اجرایی شد و بر این اساس به نظر 
می رسد رشد چشمگیری در تعداد کتاب های اهدایی در پایان سال 

جاری داشته باشیم.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان:

۸۸ هزار جلد کتاب به کتابخانه های اصفهان اهدا شد

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه از روز یکشنبه 
تا چهارشنبه هوای اصفهان آلوده می شود، اظهار داشت: اکنون شرایط پایداری 
و ســکون هوا در اصفهان وجود دارد، به این ترتیب از روز یکشنبه تا اوایل روز 
چهارشنبه شــرایط افزایش غبار و آلودگی هوا فراهم اســت، به همین دلیل 
 پیش بینی می کنیم شــاخص های آلودگی طی این چند روز در اصفهان باال

 برود.
حسن خدابخش با بیان اینکه پیش بینی می کنیم وضعیت هوا تا حدودی برای 
گروه های حساس ناسالم شود، افزود: این امکان وجود دارد که برای عموم مردم 

هم لحظاتی هوای اصفهان آلوده شود ولی به صورت مداوم پیش بینی نمی کنیم 
که برای عموم مردم ناسالم شود.

خدابخش با اشاره به وضعیت آب وهوا در هفته جاری بیان کرد: برای بیشترین 
 نقاط اســتان کمی ابری و در برخی از ســاعات تا قســمتی ابری پیش بینی 

می شود.
وی با بیان اینکه انتظار داریم دمای هوا از روز دوشنبه کاهش پیدا کند، ادامه 
داد: همچنین پیش بینی می کنیم از روز سه شنبه تا روز پنج شنبه دما در سطح 
استان تا حدودی افزایش یابد؛ یعنی از روز شنبه که دمای هوا روند کاهشی را 

در پیش می گیرد تا اوایل روز سه شنبه با سرمای هوا مواجه هستیم و ممکن 
است هوا سردتر هم بشود ولی از روز سه شنبه تا پنج شنبه انتظار داریم دمای 

هوا روند افزایشی را در پیش بگیرد و هوا گرم تر شود.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه از روز جمعه با 
روند کاهشی دمای هوا مواجهیم که این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد 
داشت، خاطرنشان کرد: سیستم بارشــی از اواخر روز چهارشنبه وارد استان 
می شود که تا روز جمعه ادامه می یابد، اما رطوبت زیادی ندارد؛ از این رو شاید 
روز پنجشــنبه در منتهی الیه غرب و جنوب استان شاهد بارش های ضعیفی 

باشیم؛ ولی ممکن است حتی در ارتفاعات غرب نیز برف مختصری ببارد.
وی گفت: در مناطق غربی و شرقی بارش آنچنانی برای این سیستم پیش بینی 
نمی کنیم و ممکن است به صورت پراکنده باران داشته باشیم و بیشتر برای روز 

پنجشنبه و جمعه وزش باد سرد را پیش بینی می کنیم.
خدابخش با بیان اینکه همچنان سیستم بارشــی در استان اصفهان ضعیف 
است، اضافه کرد: سیستم بارشی که وارد کشور می شود برای شمال غرب کشور 
و سواحل خزر و شهرکرد بارش دارد ولی برای استان اصفهان بارش آنچنانی 

پیش بینی نمی شود. 

رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان مطرح کرد:

موج جدید آلودگی هوا در راه اصفهان

یکی یکی تابلوها را از برابر چشمانت می گذرانی و با دیدن تابلوی »ســرد شدن آتش بر ابراهیم«، آرام 
می گیری و می نشینی به گفت و گو با شاعری که حاصل شش سال تالشش در کشیدن نگاره ها حاال در 
اولین تجربه، در گالری خانه هنرمندان، نمایشگاهی شده با عنوان »بی گاه «. در ورودی نمایشگاه روی 
برگه ای که بی جان به دیوار چسبیده است، درباره نقاش چنین آورده اند: نقاشی و شعر درست مثل دو 
خط متقاطع در روح شهین نبویانپور به هم می رسند؛ اما هرگز از هم جدا نمی شوند بلکه در یک نقطه 

رسوب می کنند. او نقاشی هایش را می سراید: 
آفتاب بی رمق زمستان    /     شاخه های لخت چنار

و گنجشکی پف کرده /     بر پرچین ِگلی
نبویانپور در نگاره هایش در تجربه ای نو، سری به دنیای خاموش و متروک پارچه ها زده و در این باره می 
گوید: »نقاشی روی پارچه، شیوه ابداعی من است که در آن بخشی از پارچه را انتخاب می کنم و با تغییر 
خطوط و اشکالش، آن را تبدیل به اثر هنری می کنم. همان طور که یک مجسمه ساز تنها در یک قطعه 
چوب مشخص سوژه خود را پیدا می کند و انتخاب او سرنوشت سوژه را رقم می زند، در کار من نیز پارچه ها 
همین طور هستند. در این شیوه درست همان چیزی که در طبیعت هست اتفاق می افتد؛ انتخاب بخشی 
از طبیعت که به احساس ما نزدیک تر است و می تواند فکر و اندیشه ما را به مخاطب منتقل کند.« او صدای 
شکل ها را شنیده و آنها را از زندان تاروپود پارچه های مسلول رهایی بخشیده و با رنگ و بی رنگ کردن این 
صداها، حال و هوای خود را در نقش ها جاری کرده است. این هنرمند بوم های معمولی را کنار گذاشته و 
دلیل این کارش را امکاناتی می داند که بوم پارچه ای در خلق آثار به او می دهد. نبویان پور این شیوه را به 
گونه ای انتزاعی و آوانگارد می داند و می گوید: زمینه انتزاع آن ساخته ذهن من نیست؛ بلکه بر پایه نقوش 
و اشکال محصوالت هنری مدرن که به طور صنعتی انبوه سازی می شوند بنا می شود. اما در این شیوه کار 
بی هدف و صرفا در خدمت حظ بصری کارخانه ها، به یک کار هدفمند و هنرمندانه تبدیل می شود. شعر 
در خلق آثار او بسیار تاثیرگذار بوده و این بانوی هنرمند، ادبیات را در تغییر نگرشش به هنر بسیار موثر می 
داند و می گوید: من توانستم از طریق آشنایی با شعر و داستان های مدرن و پست مدرن، نگاه تازه ای به 
نقاشی پیدا کنم. در این راه تمرین هایم را با نقاشی مدرن آغاز کردم و در طول سال ها سبک کاری شخصی 
و مختص به خودم را در نقاشی یافتم. از این هنرمند می پرسم ترجیح می دهد شاعر باشد یا نقاش و او در 
جواب می گوید: من ترجیح می دهم هنر را درک کنم و از آن لذت ببرم. ترجیح می دهم ساعت ها شعر 

بخوانم و نقاشی کنم. به نظر من هنر در هر قالبی که باشد، روح واحدی دارد.
در بیوگرافی شهین نبویانپور چنین آمده است: متولد ۱3۴5، دارای مدرک کارشناسی هنرهای تجسمی 
و سنتی از دانشگاه هنر اصفهان ۱375. او همچنین مربی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان از سال ۶9 و کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال 77، کارشناس 
مسئول آفرینش های ادبی استان اصفهان از سال 9۰ و داور جشنواره منطقه ای شعرخوانی کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان از سال 8۴.
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در عصر سرد پاییزی تأللو رنگ ها از پشت شیشه های در ورودی خانه هنرمندان چشم نواز است و تو را می کشاند 
به سمت نمایشگاهی که ظرافت نقش ها در آن، از شاعری نقاش حکایت دارد. وارد که می شوی باید از جاده ای 
بگذری و به زندانی برسی که شبیه زندان های دیگر تاریک و سیاه نیست و رنگ های شاد آن سوی میله ها نشان 

از دیدی متفاوت نسبت به دنیای تضادها دارد.
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پيامبر اکرم )صلی  ا...  عليه  وآله(:
هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قيامت 

گناهان او را بپوشاند.
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تعداد زیادی از افراد باهوش دور و بر ما وجود دارند، 
اما باهوش بودنشان را جار نمی زنند. این به ذات 
آنها برمی گردد که تالش می کنند زندگی شان را 
بدون جلب توجه دیگران بگذرانند. شما می توانید 
آن را شکسته  نفسی بنامید، اما این افراد قلبا تمایل 
دارند کامال فردی متوسط به نظر برسند. شما هم 
ممکن است همین طور باشید. نشانه های ارائه شده 
در اینجا بیان می کند که شاید شما فرد باهوشی 

باشید؛ بدون آنکه این ویژگی را بروز دهید.
۱. شب زنده دار هستید

تحقیقات اخیر نشان می دهند افرادی که  ترجیح 
می دهند تا دیروقت بیدار بمانند و بهترین کارهای 
خود را در شــب انجام دهند، به طور میانگین از 
ضریب هوشی باالتری نسبت به افراد سحرخیز 
)افرادی که در صبحگاه کارهــای خود را انجام 

می دهند( برخوردارند.
دقت کنید که بیدارماندن تا دیروقت، مغز شما 
را به شکل جادویی باهوش تر نخواهد کرد، بلکه 
واقعیت این است که افراد باهوش تر در طول شب 
بیشتر به کار می اندیشند و در حین کار به خواب 
می روند؛ مثال درحالی که همه  دوستانتان سریع به 
خواب می روند، شما برای کسب اطالعات بیشتر 
در اینترنت جست وجو می کنید، مطالعه می کنید، 
نواختن گیتار را می آموزید و به تکمیل پروژه های 

گوناگون می پردازید.
۲. نسبتا ساکت هستید

ممکن است تصورات غلطی درباره  افراد ساکت 
داشته باشید که با عنوان درون گرا، مردم گریز یا 
لقب هایی اینچنینی نامیده می شوند. افراد بسیار 
هوشمند اغلب از سخن گفتن دوری می کنند. آنها 
مقداری از زمان خود را بــرای تفکر درباره  آنچه 
گفته شده می گذرانند و پاسخ های مناسب را آماده 
می کنند. آنها ساکت بودن را از گفتن حرف های 
بیهوده بهتر می دانند. البته دقت کنید که همه  

افراد ساکت هم لزوما باهوش نیستند.
۳. با مشکالت خود رودررو می شوید

ممکن اســت خود را در مواجهه با مشــکالت 
مختلفی ببینید اما فرد باهــوش اجازه نخواهد 
داد که مشــکالت، زندگی او را تحت الشعاع قرار 
دهد. فرد باهوش می داند چگونه مشــکالت را 
اولویت بندی کند و به آنها در زمان بروزشان، قبل 
از اینکه از کنترل خارج شوند، رسیدگی کنند. اگر 
فردی هستید که با مشکالت روبه رو می شوید، به 
چالش ها خوش آمد می گویید و همیشه در مرز 
منطقه  آرامش خود حرکت می کنید، این شانس 

وجود دارد که فردی باهوش باشید.

مهارت زندگی

نشانههاییکهمیگوید
شماباهوشهستید

کارمند بنی امیه
 علی بن حمزه می گوید: دوســت جوانی داشــتم که در دســتگاه 

بنی امیه به شغل نویسندگی مشغول بود. 
روزی آن دوست به من گفت: از امام صادق)ع( برای من وقت بگیر 

تا به خدمتش برسم. 
من از امام)ع( اجازه گرفتم تا او شرفیاب شود، امام)ع( اجازه دادند و 

در وقت مقرر با او به خدمت ایشان رفتیم. 
دوستم سالم کرد، نشست و عرض کرد: فدایت شوم، من در وزارت 
دارایی رژیم بنی امیه مسئولیتی داشتم و از این راه ثروت بسیاری 
اندوخته ام و بعضی خالف ها هم انجــام داده ام! امام)ع( فرمود: اگر 
بنی امیه افرادی مثل شما را نداشتند تا برایشان مالیات جمع کند 
و در جنگ ها و جماعات آنها را همراهی کند، حق ما را غصب نمی 

کردند. 
جوان گفت: آیا راه نجاتی برای من هست؟ فرمود: اگر بگویم عمل می 
کنی؟ گفت: آری، فرمود: آنچه از مال مردم نزد تو هست و صاحبانش 
را می شناسی به آنها برگردان و آنچه که صاحبانش را نمی شناسی 
ازطرف آنهــا صدقه بده؛ مــن در مقابل این کار بهشــت را برای تو 

ضمانت می کنم! 
جوان ســر به زیر انداخت و مدتی طوالنی فکر کرد و سپس گفت: 
فدایت شوم، دستورت را اجرا می کنم. علی بن حمزه می گوید: من 

با آن جوان برخاستم و به کوفه رفتیم. 
او همه چیز خود، حتی لباس هایش را به صاحبانش برگرداندیا صدقه 
داد؛ من از دوستانم مقداری پول برای او جمع کردم و برایش لباس 

خریدم  و خرجی هم برای او می فرستادیم. 
چند ماهی از این جریان گذشت و او مریض شد. ما مرتب به عیادت 
او می رفتیم. روزی نزدش رفتم، او را درحال جان دادن یافتم. چشم 
خود را باز کرد و گفت: ای علی، آنچه امام)ع( به من وعده داد، به آن 

وفا کرد، این را گفت  و از دنیا رفت. 
ما او را غسل داده و کفن کرده و به خاک سپردیم. مدتی بعد خدمت 
امام)ع( رسیدم، همین که مرا دید، فرمود: ای علی، ما به وعده خود 

درباره دوست تو وفا کردیم. 
من عرض کردم: همین طور است فدایت شوم، او هم هنگام مردن 

این مطلب )ضمانت بهشت( را به من گفت.

باغ 
کاغذی

جهان بینی توحیدی اثر شــهید مرتضی مطهری را انتشارات               
صدرا چاپ کرده است که مطالعه آن توصیه می شود. امروزه با 
گسترش فناوری و تکنولوژی هجوم به عقاید و باورهای دینی 
نیز چندین برابر شده است و سعی کرده اند که نگاه افراد را به 
انسان، هستی و اطرافیان تغییر دهند که این تغییر با باورهای 
دینی و فطرت بشــری در تضاد خواهد بود؛ اما رنگ و لعابی به 
مخاطبان خود القا می کنند که شاید افراد کم اطالع دچار این 
تغییر شــوند. با این وجود برای همه افراد خصوصا جوانان که 

مخاطبان اصلی هجوم دشمنان دین و قرآن هستند، مطالعه 
و فراگیری معارف دینی از افــراد مطمئن و اهل علم، ضروری 
و اجتناب ناپذیر اســت؛ زیرا که با علم درســت می توان یک 

جهان بینی اسالمی صحیح داشت.
جهان بینی، بخشــی از جلد دوم مجموعه آثار شهید مطهری 
است که مشتمل برشش کتاب انسان و ایمان، وحی و نبوت ، 
انسان در قرآن ، جامعه و تاریخ، زندگی جاوید و حیات اخروی 

است که »مقدمه ای برجهان بینی اسالمی« نام دارد. 

جهانبینیتوحیدی توبه

» مارس« فروردین، پر حرف و وراج 
نشــان متولدین این محدوده زمانی یک قوچ است. در نظر 
این افراد بسیاری از اطرافیان مانند یک پرنده یا حشره مرموز 
هستند. قوچ ها زیاد حرف می زنند و در گفت وگوهای زیاد و 

اعتصابی زبانزد خاص و عام  هستند.
 » آپریل« اردیبهشت، تجمالتی

متولدین این تاریخ را می توانید با نشــان یــک گاو قوی 
بشناسید. گاو، نشانگر یک شخص احساسی و در عین حال 
مال دوست و قدرتمند است. این افراد معموال تکیه گاه های 
بسیار خوبی از لحاظ مالی هســتند و به راحتی می توان به 
آنها اعتماد کرد. خصلت بارز آنها عالقه مندی شدیدشان به 
کاالهای لوکس و زندگی تجمالتی است. جواهرآالت، لباس 
های بسیار مجلل، اتومبیل های گران قیمت، غذاهای عجیب 
و غریب و هر آنچه که می تواند زندگی را لوکس و تجمالتی 
کند، در زندگی این اشــخاص دیده می شــود. فقط کافی 
است توان مالی داشته باشند تا زندگی را به سمت تجمالت 

هدایت کنند.

» می« خرداد، عاشق خرید
نشــان این افراد را با نقش دو انســان می توان شناخت. به 
نظر می رسد این اشخاص بسیار ماجرا جو و سرگرم کننده 
هستند. از بیشــترین عالقه مندی های متولدین این ماه  
»خرید کردن« است. این افراد دوست دارند هر آنچه را که 
جدید وارد بازار می شود، سریعا خریداری کرده و در نزد خود 
نگهداری کنند. از بزرگ شدن دایره دوستی هایشان لذت 
می برند. گاهی این افراد را در بازار پیدا می کنید؛ درحالی که 

اصال قصد خرید ندارند.
 » ژوئن « تیر، یک رفاقت زهرآگین

یک عقرب زهرآگین عالمت بارز متولدین این تاریخ است. 
این دسته از افراد کمی حساس و زود رنج هستند. معموال می 
کوشند روابط خود را گسترش دهند. سرشار از مهر و محبت 
و بسیار خانواده دوست هستند. اما تنها مسئله خطرناک این 
است که این افراد توجهی به شکل روابط ندارند. آنها حتی یک 
رابطه منفی و خطرناک را نیز حفظ می کنند؛ این است که 

از رابطه زهرآگین با این متولدین باید کمی واهمه داشت.

خصوصیتهایعاطفیمتولدینهرماهچیست؟
دانستنی ها

حرف حساب

بعد از تحصیل، دیگر آن آدم سابق نیستی

چه وحشــتی! می دیدم که این مردان آینده، در 
این کالس ها وامتحان ها آن قدر خواهند ترسید 
و مغزها و اعصابشان را آن قدر به وحشت خواهند 
انداخت که وقتی دیپلمه بشوند یا لیسانسیه، اصال 
آدم نوع جدیدی خواهند شــد؛ آدمی انباشته از 

وحشت، انبانی از ترس ودلهره.

مدیر مدرسه/ جالل آل احمد

سیره بزرگان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر هرند

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی 
شهر خالدآباد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ابریشم

میالدنبیاکرم)ص(وامام
جعفرصادق)ع(مبارکباد

دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است
 تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟ 

میالدپیامبررحمت،
تاجآفرینشوقرآنناطق،امام
صادق)ع
برتمامیمسلمینجهانخجستهباد!

در نظر قدر با کمال محمدقدر فلک را کمال و منزلتی نیستسرو نباشد به اعتدال محمدماه فرو ماند از جمال محمد

میالدنورمبارک

طق، امام  آن ان قر خلقت و  بهاهن  کرم،  نبی ا میالد 

تهنیت باد تبریک و شما  صادق)ع(رب 
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