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زمین لرزه ای که ارتش جونده های تهران و اصفهان را روی زمین می آورد؛

دعا کنیم زلزله نیاید!
8

جایتان خالی حضرت روح ا... 
جای خالی آرمان های مردی که می گفت» بترسید از آه این مردم«؛

2

 به »خـانــه کــاغــذی«
 بروید!

 فیلم پرحاشیه در اصفهان 
اکران می شود؛
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داربست  برخی خیابان های اصفهان معلق شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:
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 مدیران و مشاوران جدید در راه  هستند
قطار تغییر و تحوالت در استانداری اصفهان؛

11

دین و اندیشه

پیشنهاد سردبیر: سه آفت و سه راه حل قرآنی

جناب مظفری زاد، چه شرایط سیاسی بر دوران زندگی امام حسن 

عسکری)ع( حاکم بود؟

دوران حیات امام حســن عسکری علیه الســام در حصر نظام حکومت 

عباسی سپری شد. عباسیان که با شعار  حمایت از خاندان رسول ا... روي 

کار آمدند و خواهان انتقام خون هاي به ناحق ریخته خوب ترین بندگان 

خدا یعني ائمه اطهار علیهم السام بودند، گوی سبقت در دشمنی با اهل 

بیت علیه السام را از امویان ربودند و شدت کشتار و ایجاد اختناق شدید 

برای شیعیان ازسوی آنان سبب شد تا امت اسام آرزوي حکومت امویان را 

در سر بپرورانند. در دوران زندگی امام حسن عسکری)ع( به دلیل جنایات 

متعدد ترکان، پایتخت حکومت اسامی از بغداد به سامرا منتقل شده بود 

و امام )ع( در این زمان تحت نظارت های شدید قرار داشتند به طوری که 

سخت ترین دوران اهل بیت علیهم السام در دوره زندگی این امام گذشت. 

امام حسن عســکری )ع( هم به این موضوع اشاره داشــته و فرموده اند: 

سختی های که بر من وارد شد بر هیچ کس از امامان قبل وارد نشده است. 

جناب کاظمی، با توجه به آن شرایط سیاسی، مهم ترین اقدامات 

امام حسن عسکری )ع( در آن دوران چه بود؟

امام حسن عســکری )ع( علی رغم تدابیر شدید امنیتی اقدامات خاصی 

در جهت حفظ اسام و شیعیان انجام می دادند که به برخی از آنها اشاره 

می کنیم. از آنجایی که فضای دوران امام عسکری)ع(  اجازه فعالیت های 

سیاسی را نمی داد از این رو بهترین رویکرد، اقدامات فرهنگی بود. در این 

راستا، رساله ها و نامه هایی از امام حسن عسکری)ع( ثبت شده است که 

آنها را برای شیعیان، برخی مناطق شیعه نشین یا افراد عادی فرستاده اند 

حتی زمانی که در حصر عباسیان بودندو در نامه ها ضمن اشاره به معارف 

دینی و لزوم انجام احکام الهی، بسیاری از مسائل الزم و ضروری را یادآوری 

یا بر انجام برخی کارها پافشاری کرده اند که ارسال نامه ها ازطریق شبکه 

وکالت انجام می شــد. شــبکه وکالت از زمان امام صادق علیه السام به 

دلیل وسعت سرزمین اسامی و ارتباط شیعیان شکل گرفت که در زمان 

امام حسن عســکری علیه الســام اوج گرفت و امام)ع( از طریق تعیین 

نمایندگان و ارســال پیک ها و پیام ها با شیعیان مناطق مختلف ارتباط 

داشت.حمایت مالی از شیعیان، به ویژه یاران خاص یکی دیگر از اقدامات 

امام حسن عسکری )ع( بود که توسط ایشــان وبه دلیل اهمیت زندگی 

شیعیان صورت می گرفت.

جناب مظفــری زاد،چه نحله های فکری در زمان امام حســن 

عسکری)ع( وجود داشت؟

بخشــی از فعالیت های امام حســن عســکری علیه الســام مربوط به 

موضع گیری های قاطع ایشــان در برابر اندیشــه های انحرافی صوفیان، 

واقفه، مفوضه و... بود که حضرت با صراحت موضع گرفته و ضمن باطل و 

دروغ دانستن آنان شیعیان را از انحراف و مناظره با کسانی که عقاید باطل 

داشتند و مردم را دچار شک و تردید می کردند، حفظ می نمودند؛ مانند 

مقابله با راهب نصرانی ومناظره و گفتمان با فیلسوف معروف عراقی به نام 

یعقوب بن اسحاق کندی.

جناب مظفری زاد، آینده نگری امام حســن عسکری)ع( تا چه 

اندازه درسرنوشت شیعیان عصر غیبت موثر بود؟

درجواب این ســوال باید به این نکته در ابتدا اشــاره کنیم که در روایات 

رسیده از پیامبر)ص( که در نزد شیعه و سنی به حد تواتر رسیده، آمده که 

فرزندی از امام حسن عسکری)ع( به دنیا می آید که بساط ظلم وجور را

 
 برمی اندازد و حکومت الهی را تشــکیل می دهد کــه این عامل، نقش 

مهمی در ایجاد شرایط اختناق شدید برای امام حسن عسکری)ع( داشت 

و خلفای عباســی تاش می کردند که فرزند ایشــان را از بین ببرند که 

مهم ترین اقدام حضرت و آینده نگری ایشان را می توان تاش حضرت برای 

حفظ جان حضرت مهدی )عج( دانست که هم زمان تولد ایشان مخفی 

بود و هم بعد از تولد حضرت مهدی )عج( را سه جا مخفی کردند که مدتی 

درسامرا، سپس مدتی درمدینه و مدتی در مکه بود و هم چنین حضرت 

مردم را با غیبت و اینکه امکان دیدار با امام وجود ندارد آشــنا کردند و با 

ارجاع دادن مردم به وکایشان به آنها یاد دادند که در زمان غیبت حضرت 

مهدی )عج( باید به نایبان آن حضرت مراجعه کنند.

جناب کاظمی، نقش امام حسن عســکری)ع( دربهره گیری از 

جریان فکری مهدویت برای ساخت جامعه آرمانی چه بود؟

دین اســام دو خصوصیت اصلی داشــته که یکی الهی کردن جامعه و 

دیگری عدالت محوری کردن جامعه بر اساس پایه عدل و داد است. این دو 

امر محقق نمی شود جز درسایه تشکیل یک حکومت فراگیراسامی. در 

زمان رسول خدا)ص( با وجود اینکه پایه های حکومت اسامی برداشته 

شد ولی جامعه آرمانی به دلیل مشــکاتی که بر سر راه پیامبر)ص( قرار 

داشت، تشــکیل نشــد و همچنین در زمان امام علی علیه السام و امام 

حسن علیه السام نیز این مســئله امکان پذیر نشد. در دوران دیگرائمه 

نیز اصا شرایط تحقق  حکومت فراهم نشد تا اینکه به دوران امام حسن 

عسکری)ع( می رسیم و دراین دوران موضوع غیبت شکل می گیرد که امام 

تاش می کنند تا مردم را با این مسئله آشنا کنندکه می توان گفت یکی از 

اقدامات امام حسن عسکری)ع( دراین زمینه تبیین و ترویج صحیح تفکر 

مهدوی است و اینکه امروز مســئله مهدویت به عنوان یک اصل مهم در 

جامعه شیعیان مطرح است و پس از قرن ها ،انحرافی در اصول تشیع ایجاد 

نشد از مهم ترین دستاوردهای  اقدامات امام حسن عسکری)ع( است.

در گفت و گو با کارشناسان مذهبی عنوان شد؛

تفکر مهدویت مرهون تالش های
 

 امام حسن عسکری)ع( است

هشتم ربیع الثانی سالروز میاد امام حسن عسکری علیه السام، یازدهمین پیشوای شیعیان است که پر 

مخاطره ترین ادوار حیات ائمه اطهار در دوران زندگی این امام همام سپری شد؛ چرا که با نزدیک شدن 

به دوره آغاز امامت موعود تاش ها برای جلوگیری از تولد و امامت منجی بیشتر شد ولی محدودیت های 

یازدهمین پیشوای شــیعیان مانعی برای هدایتگری ایشان نشد و امام حسن عســکری علیه السام با 

بهره مندی از سازمان وکالت بر حفظ و تبیین اصول تفکر شیعی آینده جامعه اسام را در پذیرش مهدویت 

بیمه کردند. امیرحسن مظفری زاد و محمد رضا کاظمی، کارشناسان تاریخ تشیع به مناسبت سالروز 

میاد امام حسن عســکری در گفت و گوبا زاینده رود به بررســی دوران زندگی امام حسن عسکری

 
 علیه السام و اقدامات ایشان برای آماده کردن جامعه با مسئله غیبت پرداختند که از نظرتان می گذرد:

باز خوانی نگرش قرآنی درباره حضرت مسیح به قلم مدیر انجمن گفت وگوی اسالم و مسیحیت؛

زبان ستایش قرآن در وصف مسیح)ع(

راه چاره گناه کبیره »ناامیدی«

ناامیدی،گناه کبیره ای اســت که گاهی برخی انسان ها به آن دچار می شــوند، اما چاره رهایی از این گناه کبیره را آیت ا...
دستغیب با استناد به آیات و روایات بیان می کند.

آیت ا...دستغیب )ره(در کتاب گناهان کبیره در مورد چاره رهایی از ناامیدی در مشکات می گوید:اگر مبتا به حادثه سختی 

از روزگار شدیم بدانیم که اول زندگانی دنیا با حوادث و ابتاعات فراوان همراه است و هیچ کس از آن برحذر نیست.دوم اینکه 

حاالت کسانی را که ابتا و گرفتاری ایشان از ما شدیدتر است در نظر آورد تا تسکین بیشتری برایش فراهم شود.

شهید دستغیب درباره مورد سوم می گوید:سوم اینکه به هراندازه ای که ابتا و گرفتاری ما بیشتر باشد از رحمت خدا نباید 

مایوس شد چه اشخاصی که به حادثه سختی مبتا بوده و اسباب نجاتی برای آنها متصور نیست و خداوند آنها را نجات داده 

است.در کتاب فرج بعد الشده پانصد حکایت در مورد فرج الهی نقل شده است.

همچنین ایشان در مورد یأس از آمرزش گناهان کبیره می گوید:یأس، از جمیع گناهان گذشته فرد بدتر است زیرا یأس کلی، 

شاهد بر قطع از پروردگار است.وقتی که نور ایمان در دل شخص باشد محال است یأس ادامه داشته باشد.ممکن است در اثر 

غفلت مختصری یأس داشته باشد اما پس از تذکر به سعه رحمت الهی امیدوار و به توبه و انابه مشغول شود.

در محضر بزرگان

فتونکته 
دوره تربیت پژوهشگر قرآن و نظامات اجتماعی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار می شود

مسعود رائیجی یانسری، دبیر برگزاری دوره تربیت پژوهشــگر قرآن و نظامات اجتماعی، با اعام خبر برگزاری این دوره گفت: این دوره ویژه طاب پایه 6 به باال و دانشجویان ارشد و 

دکتری است.

وی درباره اساتید شرکت کننده در این دوره اظهار کرد: حجت االسام علی صبوحی طسوجی مسئول مؤسسه تدبر در کام وحی، حجت االسام محمدعلی رضایی اصفهانی عضو هیئت 

علمی جامعه المصطفی العالمیه، حجت االسام حامد کاشانی استاد دانشگاه امام صادق)ع(، حجت االسام محمد حاج ابوالقاسم دوالبی نماینده خبرگان رهبری و مسئول پژوهشگاه فقه 

نظام، حجت االسام غامرضا قاسمیان مسئول حوزه علمیه مشکات، حجت االسام عبدالکریم بهجت پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی و حجت االسام حسین 

سوزنچی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم در این دوره شرکت خواهند کرد. هر یک از اساتید در این دوره با روش های مختلف به کارکردهای اجتماعی قرآن اشاره می کنند. 

دبیر برگزاری دوره تربیت پژوهشگر قرآن و نظامات اجتماعی هدف از برگزاری این دوره را بررســی کاردکردهای قرآن کریم در مورد مسائل مختلف اجتماعی دانست و گفت: مکان 

برگزاری دوره تربیت پژوهشگر قرآن و نظامات اجتماعی، مرکز علم و تمدن اسامی واقع در تهران، تقاطع خیابان حافظ و طالقانی، کوچه رشت، پاک 13 است.

رائیجی یانسری 10 دی ماه را آخرین مهلت ثبت نام در این دوره خواند و یادآور شد: عاقه مندان می  توانند جهت ثبت نام اولیه و دعوت به مصاحبه، مشخصات خود را شامل نام و نام 

خانوادگی، تاریخ تولد، رشته و مقطع تحصیلی و نام حوزه یا دانشگاه محل تحصیل به شماره 5000283716 پیامک کنند.

تصویرگری قرآن کریم از چهره معنوی مسیح علیه السام یکی از موضوعاتی اســت که موجب شده دنیای اسام و مسیحیت را به هم نزدیک ترکند. به جرأت

 
 می توان گفت که چهره ای که قرآن از مسیح علیه السام ترسیم کرده ، درباره کمتر پیامبری صورت پذیرفته است. این تصویرگری قرآنی به قدری زیباست که 

وقتی مسیحیان آن را می بینند و با روایتگری انجیل مقایسه می کنند بدون تردید اعتراف می کنند قرآن مسیح را زیباتر و کامل تر به تصویر کشیده است، در 

قرآن 25 ویژگی برای حضرت عیسی نام برده شده؛ در سوره مریم او را عبد نامیده، این درحالی است که لقب عبد را به هرکسی نمی دهند . مثا برای شخص 

پیامبر اکرم )ص(  این لقب به کار برده می شود و می گوییم » اشهد ان محمد عبده ورسوله« یعنی پیش از اینکه به رسالت پیامبر شهادت بدهیم، به بندگی اش 

اعتراف می کنیم، القاب دیگری که برای عیسی به کاربرده شده » کلمه ا...« و » روح ا...« است در جای دیگری عیسی را با لقب مسیح معرفی کرده است. مسیح 

یا ماشیح همان موعود تورات است که یهودیان همچنان منتظر ظهورش هستند و همین مهم ترین تفاوت یهودیان و مسیحیان است زیرا مسیحیان معتقدند 

مسیح همان عیسی است ویهودیان برخاف این باوردارند و معتقدند مسیح هنوز نیامده است. دراین نزاع بین یهودیان و مسیحیان ، قرآن کریم جانب مسیحیان 

را گرفته و می گوید عیسی علیه السام همان مسیح است، اما در سوره بقره خداوند وجه دیگری از چهره عیسی را به تصویر می کشد و او را صاحب معجزات می 

نامد. همچنین می گوید: ما او را تایید کردیم و توانایی های عیسی به این دلیل بود که او توسط روح القدس تایید شده بود، لقب دیگری که برای مسیح به کاربرده 

شده آبرومند در دنیا و آخرت است و امکان شفاعت دارد. 

شاه بیت تمام این توصیف ها که درقرآن برای مسیح )ع( آمده این اســت که خداوند درجایی دیگر او را صالح نامیده است و بدین ترتیب درسام دوم نمازهای 

یومیه به حضرت عیسی به عنوان بنده صالح خدا سام می دهیم. سوال این است که خدا به چه کسی سام می دهد؟ خداوند در قرآن از زبان مسیح به این پرسش 

پاسخ داده است. او به پرودگارش می گوید: من ادعای الوهیت نکردم و خود و مادرم را خدا نخواندم، بلکه پیروانم را به پرستش خدای یگانه فرا خواندم. بنابراین 

ف ها از او در قرآن 
این القاب برای عیسایی آمده است که پیامبر و بنده خداست پس از حضرت محمد و موسی، حضرت عیسی پیامبری است که بیشترین توصی

آمده است. دلیل  این توجه ویژه را می توان در اولوالعزم بودن او و بشارت به ظهور احمد که همان پیامبر خاتم است، دانست.

افزون بر شباهت هایی که از مسیح در قرآن و انجیل موجود است ما شاهد تفاوت های بسیاری در توصیف این شخصیت الهی در قرآن و نزد مسیحیان هستیم. 

قرآن کریم می گوید: مسیح درحالی متولد شد که مادرش باکره بود وخداوند عیســی را نشانه رحمت و برای هدایت خلق به او داد. اما در فرهنگ مسیحیان او 

فرزند خدا نامیده شده است. نکته دیگر درباره حضرت مریم)س( است، مریم بانویی عابده بود که مادرش او را وقف خدا کرده بود برای او مائده آسمانی می آمد 

و شخصیتی پاک و روحانی داشت، اما  اناجیل ، مریم را یک زن عادی معرفی می کند و تنها امتیاز او این است که فرزندی به دنیا می آورد که بعدها فرزند خدا 

نامیده شد. نکته مهم تر اما جایگاه هدایتگری مسیح در قرآن است که او را عبد و نبی خدا می داند که  پیروانش را به پرستش خدای یگانه دعوت می کند، اما بر 

اساس عقیده تثلیث مسیحیان برای عیسی جایگاهی الهی درنظر گرفته شده است. 
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ویژه 

)دین و اندیشه(

 تفکر مهدویت مرهون تالش های 
امام حسن عسکری)ع( است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری در واکنش 
به تصمیمات درباره ایمن سازی سی وسه پل:

9

4
 مدیران

 از من نظرخواهی نکردند

زلزله؛ بهانه ای برای 
احیای شهر

11
برپایی پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی مبلمان در اصفهان

3

برگزاری اولین جشنواره ایمنی 
رانندگان حرفه ای در استان اصفهان

8

 احیای بافت فرسوده در اصفهان
 آمار چندان خوبی ندارد؛

در گفت و گو با کارشناسان مذهبی عنوان شد؛

میالد با سعادت امام حسن عسکری )ع( مبارک باد
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»من نمی دانم چه کســی گفته اســت 7 تا 8 میلیون تومان حقوق 
می گیرم؛ اما من پنج میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می گیرم. 
قبال در دانشــگاه می خوابیدم و 8 میلیون تومان حقوق می گرفتم.« ، 
»نماینده مجلس حقوق مکفی نگیرد کارش لنگ می ماند.« » نماینده 

مجلس هیچ کاری هم نکند، باید ده میلیون بگیرد.« و ... 
این قصه سر دراز دارد. قصه مسئوالنی که یادشان رفت قرار ما با انقالب 
و انقالب با ما این نبود. انقالبی که معمار و بنیان گذارش می گفت: اگر 
دولت و مجلس، خوی کاخ نشینی پیدا کرد، باید فاتحه این دولت و ملت 
را بخوانیم. می گفت، بترسید از روزی که مردم متوجه بشوند در باطن 
ذات شما چیست. می گفت آن روز که زرق و برق دنیا در مسئوالن اثر 
کند، باید فاتحه اســالم را خواند. می گفت، اگر خدای نخواسته مردم 
ببینند که آقایان وضع خودشان را تغییر داده، عمارت درست کرده اند و 
آن چیزی را که نسبت به مسئولین در دلشان بوده است، از دست بدهند، 
از دست دادن آن همان و از بین رفتن اسالم و جمهوری اسالمی همان! 

این روزها بیشــتر از همیشه دلمان برای راستش را بخواهید 
تنگ می شود. برای امامی که می فرمود: امام)ره( 

از اهم مســائلی که باید 
تذکر بدهم، مسئله است 
که به همــه روحانیت و 
دســت اندرکاران کشور 
مربوط شود و همیشه نگران 
آن هســتم که مبادا این مردمی که 
همه چیزشان را فدا کردند و به اسالم خدمت 
نموده و به ما منت گذاشتند، به واســطه اعمال ما از ما 
نگران بشوند، زیرا آن چیزی که مردم از ما توقع داشته 

و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسالم را ترویج نموده 
و جمهوری اســالمی را به پا کردند و طاغوت را از میان بردند، کیفیت 
زندگی اهل علم است. اگر خدای نخواسته، مردم ببینند که آقایان وضع 
خودشان را تغییر داده عمارت درســت کرده اند و رفت و آمدهایشان 
مناسب مسئولین جمهوری اسالمی نیست و آن چیزی را که نسبت به 
مسئولین در دلشان بوده است، از دست بدهند، از دست دادن آن همان 

و از بین رفتن اسالم و جمهوری اسالمی همان...«
و کجاست حضرت روح ا... که ببیند مسئوالن ما، کاخ نشین شده اند 
و خوی کاخ نشینی تا بن جان خیلی هایشــان نفوذ کرده و دیگر درد 

کوخ نشینان را نه می بینند و نه می فهمند. 
قرار امام)ره( با مسئوالن این نبود. اینکه یادشان برود مردم ولی نعمت 
و صاحب این انقالب اند. همان پابرهنه ها و مستضعفانی که حضرت 
روح ا... می گفت باید همیشه هوایشان را داشت: » مردم زاغه نشین که 
شماها را روی مسند نشانده اند، مالحظه آنها را بکنید و این جمهوری 
را تضعیفش نکنید...«  کجاست پیرجماران که ببیند برخی مسئوالن و 
اعوان و انصارشان چطور به چپاول بیت المال مشغول شده اند و از دل 
دولت ها، چقدر »آریا« و »زنجانی« بیرون می آید که ردشان را بزنیم ، 
می رسیم به برخی از همین آقایان که حمایت کردند و مجوز دادند و ... 
و کاش می شد نوشت. کاش می شد همه چیز را نوشت . کاش منشور 
حقوق شهروندی و آزادی بیان یک »شــوآف« سیاسی نبود و قلم ها 
می توانســتند برای حضرت امام)ره( بنویسند که جایش چقدر خالی 
اســت در این روزها و روزگار که خون به دل جانشــین شایسته اش 
کرده اند برخی از همین آقایان ... چقدر جایش خالی است این روزها 
که بیشتر از همیشــه به بودنش، به نگاه های نافذش، به کالم صریح و 
قاطعش، به پدرانه هایش برای امت نیازمندیم . اگر بود می گفتیم چه 
بر سر این انقالب آوردند برخی از همین آقایان مسئول ... قریب به  سی 
سال گذشت و ما قد تمام سال های نبودنتان ، دلتنگیم حضرت روح ا... 
کاش آنهایی کــه بودجه های میلیــاردی برای ترویج اندیشــه ها و 
آرمان های شما گرفته اند، می گفتند در این سال ها چه کردند که هرچه 
نگاه می کنیم، ردی از آرمان های شما نمی بینیم در زندگی و مسلک و 

مرام بسیاری از این آقایان ... 
دلتنگ شماییم و این نوشته تنها یک دلنوشته بود ... 

اردوغان: 
در مسئله قدس هرگز تسلیم 

نخواهیم شد
رییس جمهور ترکیه در اظهاراتــی اعالم کرد: در 
مسئله قدس هرگز عقب نشــینی نکرده و تسلیم 
نخواهیم شد. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور 
ترکیه در اظهاراتی در »خارطوم« پایتخت سودان 
اعالم کرد: ما در مســئله قدس هرگز عقب نشینی 

نکرده و تسلیم نخواهیم شد.

عبور ناو جنگی روسیه از آب های 
بین المللی نزدیک انگلیس

رویترز: وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد: یک ناو روس 
با همراهی یک کشتی جنگی انگلیسی از آب های 
بین المللی نزدیک این کشور عبور کرده است. وزارت 
دفاع انگلیس همچنین افزود: فعالیت نیروی دریایی 
روسیه در آب های نزدیک این کشور در تعطیالت 
ســال نوی میالدی افزایش یافته است. پس از این 
حادثه، »گوین ویلیامسون« وزیر دفاع انگلیس در 
بیانیه ای گفت: انگلیس در دفاع از آب هایش تردید 
نخواهد کرد و هیچ گونه تجاوزی را تحمل نمی کند.

مذاکرات تل آویو با ۱۰ کشور 
برای انتقال سفارتش به قدس

تزیپــی حوتیفیلی، معــاون وزیر خارجــه رژیم 
صهیونیستی در یک گفت وگوی مطبوعاتی تصریح 
کرد: برخی از کشورهایی که اسرائیل با آنها مذاکراتی 
انجام داده است، واقع در قاره اروپا هستند و وزارت 
خارجه اسرائیل اقداماتی منسجم را با هر یک از این 
کشــورها انجام می دهد. وی افزود: مذاکرات در به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل 
متمرکز است و مذاکرات درمورد انتقال هرچه سریع 

تر سفارت خانه ها به آنجا نیست.

معارضان سوری حضور در 
کنگره مردمی را رد کردند

40 گروه معارض ســوری در بیانیه ای ضمن طرح 
ادعاهایی علیه روســیه، حضور در کنگره مردمی 
سوری در سوچی را رد کردند. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز« معارضان ســوری ضمــن ادعای اینکه 
روسیه فشار کافی به دولت ســوریه برای حصول 
راهکار سیاسی وارد نکرده، می گویند مسکو کمکی 
به بهبود وضعیت میدانی در این کشور نکرده است.

پیش تر »عــادل الجبیر« وزیر خارجه عربســتان 
در دیــدار بــا »نصرالحریــری« رییــس هیئت 
مذاکره کنندگان معارض گفته بود، ریاض می تواند 
در راستای حل بحران سوریه کمک کند، اما حلقه 

اصلی در مذاکرات سیاسی »ژنو«  است.

کره شمالی دوباره نقشه دارد
یک روزنامه در کره جنوبی گــزارش کرد که کره 
شــمالی در تدارک بــرای پرتاب یک ماهــواره با 
موشک های بومی است؛ اقدامی که از نظر ناظران 
خارجی پوششــی برای پیشــبرد برنامه موشکی 
کره شمالی انجام می گیرد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه؛ پیونگ یانگ در حال حاضر هدف چند سری 
تحریم های شدید سازمان ملل به دلیل آزمایشات 
موشکی و هســته ایش قرار گرفته و هرگونه پرتاب 
موشکی برای این کشور حتی به بهانه پرتاب ماهواره 

نیز ممنوع شده است.

جای خالی آرمان های مردی که می گفت» بترسید از آه این مردم«؛

جایتان خالی حضرت روح ا... 
افزایش بودجه نمایندگان 

منتفی شد
سیدجواد ساداتی نژاد، عضو کمسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس گفــت: در بودجه ۹7 یا در 
بودجه مجلس درباره افزایش حقوق نمایندگان 
هیچ موردی مطرح نشده است و متاسفانه این 
شایعات باعث می شود تا اذهان از بودجه اصلی 

کشور دور شود.
وی با اشاره به اهمیت رشــد اقتصادی تصریح 
کرد: متاسفانه رشد اشتغال در ایران نسبت به 
برخی از کشورها بسیار پایین آمده است و باید 
در این خصوص چاره اندیشی شود. حجم زیاد 
تقاضا در خصوص اشتغال و مشکالت اقتصادی 
به  گونه ای است که نماینده را در خصوص برخی 
از کم کاری ها در این بخش شرمنده کرده است.

روحانی یک قانون جدید 
ابالغ کرد

حجت االسالم حســن روحانی رییس جمهور، 
یک قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی را 

برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
بر این اســاس در اجرای اصل یکصد و بیست و 
سوم قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، 
»قانون موافقت نامه تاسیس داالن حمل و نقل 
و گذر بین المللی بیــن دولت های جمهوری 
اسالمی ایران، جمهوری اسالمی افغانستان و 
جمهوری هند )موافقت نامه چابهار(« جهت اجرا 

به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.

دستور به وزیران برای حضور 
موثرتر در جلسات دولت

طبق ابالغیه دولت به همــه اعضای کابینه، از 
آنها خواسته شده اســت با تعیین یک مسئول 
مشخص در حوزه »کارتابل دولت« در دستگاه 
مربوط، به آگاهی اعضای دولت از دستور جلسات 
هیئت وزیران، توجه بیشــتری شود تا اعضای 
کابینه حضور موثرتری در این نشست ها داشته 
و در عین حال، در بررســی پیشنهادهایی که 
در جلســات دولت انجام می شــود، مشارکت 

فعال تری داشته باشند.

 رییس قوه قضائیه 
به کرمانشاه سفر کرد

آیت ا... صادق آملی الریجانی، رییس قوه قضائیه 
به منظور بازدید از مناطق زلزله زده غرب کشور 

وارد کرمانشاه شد.
آملی الریجانــی در فرودگاه شــهید اشــرفی 
کرمانشــاه مورد استقبال مســئوالن استان 
کرمانشاه از جمله هوشــنگ بازوند، استاندار و 
محمد رضا عدالتخواه، رییس کل دادگســتری 
اســتان، قرار گرفت. آیت ا... آملــی الریجانی 
در ابتدای ســفر خود از نقاط زلزله زده استان 
کرمانشاه بازدید کرد. وی گفت: هر جا برایمان 
محرز شود که ارگان یا نهادی در کمک رسانی 
در مناطق زلزله زده کم کاری می کند، برخورد 

قضائی خواهیم کرد.

جزئیات پیشنهادات برای 
تعیین سقف پاداش بازنشستگان

عباس گــودرزی، عضو کمیســیون اجتماعی 
مجلس درباره پاداش بازنشســتگی کارکنان، 
گفت: تفاوت پاداش های بازنشستگی بسیار زیاد 
است، امروزه ما شاهد این هستیم که کارمندان 
حدود 70 میلیون تومان پاداش بازنشســتگی 
می گیرنــد، در حالی که برخــی، پاداش های 
بازنشســتگی چند صد میلیونــی و میلیاردی 
دریافت می کنند.وی با بیان اینکه پیشــنهاد 
داده ایم سقف پاداش بازنشستگی 200 میلیون 
تومان باشد؛ یعنی کســی بیش از این دریافت 
نکند، خاطر نشــان کرد: این پیشنهاد را سال 
گذشته نیز مطرح کرده بودیم که متاسفانه رای 
نیاورد و امیدواریم با توجه به شــرایط فعلی از 

امسال مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دیدگاه

حســن عباســی، رییس اندیشــکده یقین گفت: 
فتنه گران هجوم آوردنــد و مردم را بــه خیابان ها 
کشاندند؛ عده ای هم صفوف به هم فشرده دشمن را 
مشاهده نمی کردند. فتنه گران با بازی های سیاسی، 
پنجه در پنجه نظام انداختند و برخی از وزرای دولت 
فعلی هم در ستادهای انتخاباتی سران فتنه بودند؛ اما 
در ۹ دی از مردم پاسخ خوبی گرفتند.وی افزود: امروز 
آقایان به  کرسی های مجلس و پست و مقام وزارت 
رسیدند و شنیدن و زدن این حرف ها برایشان سخت 
است و مخالف برگزاری مراسم و نشست هایی هستند 
که به موضوع فتنه می پردازد و بــا برگزاری چنین 

جلساتی مخالفت می کنند.
رییس اندیشکده یقین عنوان کرد: کار خدا بود تا آنها 
به قدرت برســند و مردم به ناکارآمدی این جماعت 
پی ببرند و برای مردم مشخص شــود که ناکارآمد 
هستند.آنها جماعتی هستند که می خواهند با فوت 
دهان هایشان شــمع و نور خدا را خاموش کنند؛ در 
حالی که برای این انقالب جوانان پاکی به شــهادت 

رسیده اند.

 کار خدا بود بعضی ها
 به قدرت برسند!

رییس اندیشکده یقین:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

رزمایش ضد تروریسم 
کماندوهای ارتش ترکیه

جایتان خالی حضرت روح ا... 

پیشنهاد سردبیر:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: 
بعدها که اسناد فروپاشی داعش فاش شود، 
مشخص می شود که ما در عمق آنها نفوذ کرده 
بودیم.سرلشکر محســن رضایی اظهار کرد: 
امروز، اطالعات ایــران بزرگ ترین اطالعات 
منطقه است. وی تصریح کرد: بعدها که اسناد 
فروپاشی داعش فاش شود، مشخص می شود 
که ما در عمق آنها نفوذ کرده بودیم؛ اینگونه 
نبود که مبارزه ما با آنها صرفا در مرزها خالصه 
شده باشــد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه دولت ما باید پشــت ســر 
نیروهای مسلح، در کشــورهای منطقه کار 
اقتصادی انجــام دهد، گفت: چرا در ســایه 
امنیتی که ما در منطقه ایجاد کرده ایم،ترکیه 

برود کار اقتصادی انجام دهد؟

ایران باید در منطقه کار 
اقتصادی انجام دهد

آیت ا...مکارم شیرازی
مرجع تقلید شیعیان:

روحانیت

رســول منتجب نیا در رابطه با کمپین »پشیمانی از 
رای به روحانی« گفت: »قطعا این مســئله قصاص 
قبل از جنایت است و هنوز نمی توان درباره عملکرد 
دولت قضاوت کرد. اکنون قضاوت درباره کارآمدی یا 

ناکارآمدی دولت خیلی زود است.«
وی افزود:  ثانیا این ســخن که ما پشیمان هستیم 
یا رای خــود را پــس گرفتیم حرف بســیار غلط و 
غیرمنطقی اســت. ما زمانی به روحانی رای دادیم 
که اگر به رقیب او رای می دادیم اوضاع کشور به هم 

می ریخت.
ما به روحانی ر ای دادیم، چون خیرالموجودین بود. 
او را می شــناختیم و تجربه کرده بودیم که می تواند 
آرامش را برقــرار کند، امید را بــه جامعه بازگرداند 
سیاســت داخلی، خارجی و اقتصاد را سامان دهد 
و یقین داشــتیم که دیگران نمی توانند و اوضاع را 
به هم می ریزند. پشــیمان بودن از رای به روحانی 
یعنی آرزوی رای به رقیب او و این نادانی اســت که 
کســی میان روحانی و رقبا بخواهد شخص دیگری 

را ترجیح دهد.

 انتخاب غیر از روحانی
 در انتخابات نادانی بود

قائم مقام حزب اعتماد ملی:

احزاب

آیت ا...مکارم شیرازی با اشاره به دالیل عدم 
اســتجابت دعا بیان کرد: یکی از مشکالت 
زمان ما این است که غذای بدون شبهه هیچ 
کجا پیدا نمی شود، به علت اینکه همه پول ها 
در بانک می رود و رباخواری بانک هم مسلم 
است. پول حالل با این پول های ربا آمیخته 
و کارها و برنامه های زندگی با این پول انجام 

می شود.
وی با اشــاره بــه وضعیت خشکســالی در 
بسیاری از مناطق کشور بیان کرد: عده ای از 
طرق مختلف به ما می گویند چرا برای باران، 

نماز بارانی خوانده نمی شود. 
من نسبت به خود عرض کنم چون نماز باران 
تشــریفاتی دارد که انجام آن برای اینجانب 

مشکل است.

پول حالل با پول ربا 
آمیخته شده است

پیشخوان

بین الملل

سردار صفرعلی موسوی، فرمانده ســپاه حفاظت هواپیمایی با بیان 
اینکه در طول سال گذشته تمام تجهیزات سپاه حفاظت هوایی به روز 
شده است، اظهار کرد: دشمن از به روز شدن تجهیزات ما آگاه است و 
جرأت تجاوز ندارد.وی با بیان اینکه اقدامات ما پیوسته است و چک 
و کنترل مسافران به صورت پیوسته ادامه دارد، خاطر نشان کرد: با 
گذشت ۹ ماه از سال با تالش دســتگاه های امنیتی و نظارتی، هیچ 

مشکل و اقدام تروریستی در بخش هواپیمایی نداشتیم.

موســوی با بیان اینکه در بخش حفاظت هوایی در میان کشورهای 
منطقه جایگاه بسیار خوبی دارد، خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه 
در زمینه حفاظت هواپیمایی از ما درخواســت آموزش داشتند و ما 

آمادگی الزم را در این زمینه داریم.
به گزارش تسنیم ؛ سپاه پاسداران در طول این سال ها، در عملیات های 
مقابله با هواپیماربایی موفقیتی کامل داشــته و توانســته در حوزه 

فعالیت های خود،  موفقیت 100 درصدی را به ثبت برساند.

در این سال ها، نیروهای امنیتی سپاه موفق شده اند، 26 مورد اقدام 
به هواپیماربایی و مداخالت غیرقانونی را خنثی سازی کنند. غیر از 
این، بیش از 100 مورد اقدام به هواپیماربایی روی زمین نیز تاکنون 
توسط نیروهای سپاه پاسداران، کشف، خنثی و عوامل خرابکار توسط 
نیروهای امنیتی ســپاه حفاظت هواپیمایی بازداشت شده اند.سپاه 
حفاظت هواپیمایی هم اکنون در 64 فرودگاه کشور حضور مستقیم و 

مسئولیت حفاظت از پروازها را برعهده دارد.

موفقیت سپاه در حفاظت هواپیمایی؛
خنثی سازی ۱۲۶ عملیات پیچیده هواپیماربایی توسط سپاه

 ما کرون در گفت وگو
 با پادشاه سعودی: هواتو 

دارم

 شکست پروژه سعودی 
و آمریکایی در خاورمیانه

 سریع القلم پای درس 
لبو فروش ها

موضع ضد صهیونیستی 
مسیحیان فلسطین اشغالی

 اعتراف بــه افزایش 
سهم محرومان از تورم 

تالش اصولگرایانه برای 
رفع حصر

محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت دوازدهم در مورد 
افزایش نرخ تخم مرغ گفــت: قیمت تخم مرغ یک روال 
دارای ثباتی را داشته، حتی در 4 ماهه اول سال تقلیل 
داشته، اما از مرداد با کاهش تولید داخل، قدرت صادرات 
را از دست دادیم؛ زیرا برای حفظ سالمت مردم، نسبت 

به معدوم کردن تخم مرغ به خاطر بیماری آنفلوآنزا اقدام کردیم.
سخنگوی دولت دوازدهم اظهار داشت: تغییر نرخ ارز هم بی دلیل نبود؛ ژاپن و کره هم همین اقدام ما را 
انجام دادند، دولت امسال 100 میلیارد برای این خسارت در نظر گرفته که تا به حال 30 درصد تخصیص 

یافته است.
گفتنی است طی چند روز اخیر قیمت تخم مرغ در کشور تا 70 درصد هم افزایش داشته است که به دنبال 

آن نمایندگان مجلس هم در اعتراض به این گرانی برای رییس جمهور نامه ای نوشتند.

جهانبخش محبی نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ 
و تکاب در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با استناد 
به ماده 157 آئین نامه داخلی مجلس در جریان بررســی 
الیحه حمایت از حقوق معلــوالن گفت: حضرت امام)ره( 
فرمودند شهید بهشــتی به تنهایی یک ملت است و امروز 

برای ما ثابت شده است که دکتر الریجانی به تنهایی برای ما یک مجلس است. 
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اســالمی خطاب به دکتر الریجانی افزود: در 
حکمت و دانایی شما شکی نیســت، اما امروز از لحظه نخســت بعد از قرائت قرآن نزدیک به 20 مورد تخلف 

داشتیم.
وی ادامه داد: در الیحه حمایت از حقوق معلوالن رفع ابهام هایی صورت گرفت که نزدیک به 12 مورد آنها از 

قبل تصویب شده بود؛ چرا باید به نحوی عمل کرد که مجددا بخواهیم موارد را رفع ابهام کنیم.

سخنگوی دولت:

تخم مرغ ها بیماری 
داشتند، معدوم کردیم!

تعریف عجیب آقای نماینده :

الریجانی به تنهایی 
یک مجلس است!

سمیه پارسادوست 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2316 | December  27,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



به ســمت کارگاه های تولیدی فرش دستباف که بروید 
همه افراد از صاحب تولیدی تا کارگران و حتی خریداران 
این فرش ها از اوضاع نابسامان فرش دستباف گله و شکایت دارند، اینکه 
هزینه تولید یک فرش باعث می شود که  توان خرید از بین برود و سود 
اقتصادی  هم عاید تولیدکننده نشود. پس نتیجه این فرآیند کاهش تولید 
در نگاه اول و بدتر از آن پایین آمدن سطح کیفیت است که باعث می شود 

نه تنها بازار داخلی بلکه بازار بین المللی را نیز از دست بدهد.
به هر حال بر همه آشکار است که کیفیت، عنصری حیاتی برای رقابت در 
بازار اقتصادی است و به دنبال آن با تبدیل کردن کاال به برندی بین المللی 

باعث می شود تا صنایعی همچون فرش که ریشه در این آب و خاک دارند 
به حیات خود ادامه دهند، اما با توجه به مسائل موجود در برخی مواقع 
دیده می شــود که کیفیت فرش های ایرانی از تولیدات ســایر کشورها 

همچون چین هم پایین تر است.
 تبلیغات منفی در این زمینه نیز از سوی دیگر، تاثیرات نامطلوب خود را 
بر فرش دستباف ایرانی گذاشته است و در بحث برند هم کمتر توجهی 
صورت نمی گیرد و ضربه های جبران ناپذیری را با از دست دادن بازارهای 

مهم، بر بدنه این هنر صنعت وارد کرده ایم.
 فرش دســتباف ایرانی در حالی که ســال هــای نه چنــدان دور رتبه

  اول فروش و صــادرات را به خــود اختصــاص داده بود، امــا با توجه
  به طرح های تکــراری، این جایگاه را به کشــورهای پاکســتان و هند

 واگذار کرد.
 این واگــذاری به قیمــت تعطیلی بســیاری از کارگاه هــای تولیدی 
فرش دســتباف در کشــور تمام شــد تا جایی که از 150 تاجر  فرش 
دســتباف اصفهانی در حال حاضر 15 تاجر در این بازار باقی مانده اند. 
 در همین راستا تعامالت بســیاری صورت گرفت تا شــاید بتوان جان
  دوباره به فــرش دســتباف داد. در این رابطه رییــس مرکز ملی فرش

 ایــران از رشــد 31 درصــدي ارزش صــادرات فــرش دســتباف 
در 8 ماهــه ابتدایــي امســال خبــر داد و اظهــار داشــت: طــی دو 
ســال گذشــته، شــاهد رویکــردی مثبــت در افزایــش صــادرات 
فــرش دســتباف بوده ایــم و ممنوعیــت و محدودیــت ورود فرش 
 دســتباف ایرانی به ایــاالت متحــده آمریکا برداشــته شــد که این

 امر باعث شــد که صادرکنندگان فرش ایرانــی بتوانند فرش های خود 
 را مجددا به بزرگ ترین کشــور واردکننــده و خریدار فــرش در دنیا 

صادر کنند.
حمید کارگر می گوید: به همین دلیل در ســال 95 حدود 90 میلیون 
دالر فرش دستباف مستقیما به آمریکا صادر شد و مجموعا بیش از 359 
میلیون دالر فرش به کشورهای مختلف دنیا صادر شد که از نظر ارزشی 
و وزنی نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.کارگر با بیان اینکه این 
رشد نباید موجب خوش بینی مفرط شــود، اظهار داشت: پس از 5 سال 
تحریم، شاهد از سرگیری صادرات بوده ایم و این روند افزایشی طبیعی 
بوده،  اما برای تداوم آن در ســال جاری و سال های بعد نیازمند تبلیغات 
هوشمندانه و رصد کردن سلیقه مشــتریان و نیاز روز بازار دنیا و بررسی 
و سنجش وضعیت رقبای خود در کشــورها و بازارهای هدف هستیم و 
امیدواریم با هوشمندی صادرکنندگان فرش شاهد افزایشصادرات باشیم.

 بدون شــک حمایت دولت و ایجــاد انگیــزه در تولید کننــده باعث 
می شــود این روند رو به رشــد همچنان ادامه دار باشــد و در آینده نه 
 چندان دور شــاهد رونق صنعت فرش دســتباف و اقتصاد در کشــور

 باشیم.

ارزش صادرات فرش دستباف 31 درصد رشد داشته است؛

جانی دوباره برتار و پود فرش دستباف

دولتمردان به چهارمحالی ها باج می دهند
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در عرصه تولید و اشتغال

در کشــور ما نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه 
به مزیت ها و ویژگــی هایی کــه از آن برخوردار 
بوده اســت، موفق شده ســهم قابل مالحظه ای 
از منابــع درآمدی دولــت را تامین کنــد؛ البته 
گفتنــی اســت اهمیت این نــوع مالیــات فقط 
محدود به تامیــن منابع درآمــدی دولت نبوده، 
بلکــه از آنجایی که اساســا این مالیــات بر پایه 
 مصرف، اخذ و وصول می شــود مــی تواند تاثیر
 فوق العاده ای بر ایجاد روز افزون تولید نیز داشته 
باشد، در ادامه به ویژگی ها و مزیت های مالیات بر 

ارزش افزوده اشاره شود:
1- تامیــن منابع مالــی برای دولت هــا به علت 

درآمدزایی باال که از مهم ترین اهداف دولت است.
2- کمک به داشــتن یک نظام جامــع اطالعات 

مالیاتی در کشور
3- ثبات نسبی مالیات از طریق کاهش وقفه های 

وصول
4- جلوگیری از فرار مالیاتی

5- امکان تشخیص دقیق تر مالیات بردرآمد
6- اقتصادی بودن هزینه های وصول

7- ایجاد تغییرات الزم در الگوی مصرف
در خصوص موارد مصرف مالیات دریافت شده از 
ارزش افزوده می تــوان گفت که نه تنها به عنوان 
منبعی برای تامین درآمد دولــت در حوزه های 
مختلف همچون تولید و اشــتغال زایی و آموزش 
همگانــی، انجام اقدامات عمرانی نظیر ســاخت 
جاده ها و بازسازی آنها، سدسازی، ساخت و توسعه 
نیروگاه ها و شبکه های آبی، توسعه زیرساخت ها 
و انجام پروژه های گوناگــون عمرانی در مناطق 
محروم و توسعه نیافته مورد استفاده قرار می گیرد 
بلکه از میزان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کاال 
و خدمات یک درصد آن به نظام سالمت و 3 درصد 
به شــهرداری ها اختصاص داده می شود. جهت 
دریافت مجموعه مــدون گزارش های تحلیلی با 
محوریت مباحث مالیاتی به اداره روابط عمومی 

امور مالیاتی استان اصفهان مراجعه فرمایید.

بازار

دستگاه اره

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان:

دولتمردان به چهارمحالی ها 
باج می دهند

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با 
بیان اینکه در هفته آخر دی ماه، شورای هماهنگی 
زاینده رود برای بازگشایی زاینده رود جهت کشت 
پاییزه کشــاورزان اصفهان تصمیم گیری خواهد 
کرد، گفت: برخی دولتمردان بــرای گرفتن مجوز 
طرح انتقــال آب ونک -ســولگان با بــاج دهی به 
چهارمحالی ها، با طرح بن-بروجن موافقت کرده اند.

حســین محمدرضایی اظهار کرد: طبق مصوبات 
شــورای عالی آب، شــورای هماهنگی زاینده رود 
و شــورای امنیت ملی هر گونه بارگــذاری جدید 
در صنعت، شــرب و کشــاورزی... بر زاینده رود تا 
زمان تعیین تکلیف حقابه داران این حوضه ممنوع 
اســت.محمدرضایی گفت: هم اکنون دادســتان 
شــهرکرد با تعطیل کردن کارگاه های احداث سد 
تونل سوم کوهرنگ، مجوز تخریب آنها را با عنوان 
ویالســازی های خالف صادر کرده است.وی افزود: 
این تصمیمات فشــارهایی اســت تا بتوانند طرح 
بن- بروجن را بدون مشکلی اجرا کنند. متاسفانه این 
جریانات تنها موجب ظلم به کشاورزان می شود و 
صنعت و شرب و برداشت آب در باالدست زاینده رود 

همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:
 »فروش اموال مازاد« برای 

پرداخت عیدی بازنشستگان فوالد
نماینده مردم اصفهان در مجلس بــا بیان اینکه 
طرح دو فوریتی حقوق بازنشســتگان فوالد تنها 
یک فوریت آن برای عیدی بازنشستگان رای آورده 
اســت، گفت: به موجب این طرح دولت از فروش 
اموال مازاد بایــد کســری و مابه التفاوت حقوق 
بازنشستگان فوالد را تامین کند.حمیدرضا فوالدگر 
با بیان اینکه دولت در بودجه 97 حکمی ارائه کرده 
که تا حدودی مشــکالت بازنشســتگان فوالد را 
مرتفع می کند، افزود: ما به دنبال افزایش این ردیف 
بودجه هستیم تا این حکم را با پیشنهادهای ارائه 

شده موثرتر کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بــا بیان اینکه 
طرح دو فوریتی که در حــال حاضر یک فوریت 
آن رای آورده برای 3 ماه آینــده و پاداش عیدی 
بازنشستگان فوالد در نظر گرفته شده، تصریح کرد: 
به موجب این طرح دولت از محل باقی مانده سهام 
خود یا از فروش سهام های جدید و یا از فروش اموال 
مازاد و از هر روش دیگری که می تواند باید کسری 
و مابه التفاوت حقوق بازنشستگان فوالد را تامین 
کند به نحوی که برای 3 ماه آخر سال برای عیدی 
بازنشستگان مشکل نداشته باشــیم.وی با بیان 
اینکه این طرح در حال حاضر به کمیسیون های 
 مربوطه ورود پیدا کرده تا آن هــا گزارش خود را

 ارائه دهند .

امضای قرارداد فاینانس بین ۴ بانک 
ایرانی و »اگزیم« بانک روسیه

بانک مرکزی ایران از امضای قرارداد تامین مالی 
بین المللی میان چهار بانــک ایرانی و اگزیم بانک 

روسیه در مسکو خبر داد.
این قرارداد امکان دریافت تسهیالت بانکی از کشور 
روسیه برای اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی 
در کشور را فراهم می کند. امضای این قرارداد، در 
راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین 
بودجه سنواتی و در نتیجه تالش های اخیر دولت، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای 
فراهم کردن خطوط اعتباری فاینانس از کشورهای 
مختلف صورت گرفته است تا امکان تنوع بخشی 
به خطوط اعتباری موجود برای اجرای پروژه های 

عمرانی و تولیدی کشور فراهم شود.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت با 
بیان اینکه امیدواریم مشکالت کارخانه ذوب آهن 
در تولیــد ریل رفع شــود،  گفت: متاســفانه این 
کارخانه مشــکالت اولیه ای در تولید ریل دارد و 
به ظرفیت حداقلی هم در تولید ریل نرسیده است.

صفارعلی ذاکری در خصــوص اولویت وزارت راه 
در تهیه ریل از خارج یا اســتفاده از تولید داخل، 
اظهار کرد: توسعه ریلی کشــور نظیر آب جاری 
اســت و نمی توان مانع حرکت آن شد. ذوب آهن 
اصفهان را برای تولید ریل قبول داریم و مشتاقیم 
که این اتفاق رخ دهد زیرا از نظر زمان و هزینه به 

نفع ماست.
وی گفت: هنــوز ذوب آهن اصفهــان به ظرفیت 
حداقلی در تولید ریل هم نرسیده و مشکالت اولیه 
تولید دارد که امیدواریم این مشکالت کاهش یابد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت با 
بیان اینکه ارتباط تنگاتنگی با کارخانه ذوب آهن 
در حوزه تولید ریل داریم،   گفت: شرکت راه آهن 
جمهوری اســالمی ایران با ذوب آهــن قرارداد 

ســاخت 40 هزار تن ریل و ما توافق اولیه ساخت 
25 هزار تن ریل را داریم، اما شرط ما این بود که 
محصول نهایی تایید شده UIC60 را ببینیم و بعد 

قرارداد منعقد کنیم.
وی ادامــه داد: مقدمات کار بــرای تولید ریل در 
داخل با اســتفاده از شمش فوالدی هند و روسیه 
که برای تسهیل در تولید ریل داخل است؛ صورت 

گرفته است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت:

ذوب آهن در تولید ریل به ظرفیت حداقلی هم نرسیده است
کارشناس ناظر طرح های آبیاری تحت فشار سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال جاری 
 از 150 میلیارد تومــان اعتبار طــرح آبیاری نوین

 110 میلیارد تومان نقد و 40 میلیارد تومان اســناد 
خزانه یک و دو ســاله اســت.مجید امینی در جلسه 
آموزشــی توجیهی روش های نوین آبیــاری اظهار 
کرد: اجرای طرح  آبیاری نوین و کم فشار برای تمام 
تولیدات استان پیگیری شده است. وی افزود: نسبت 
به سامانه های جدید و نوین آبیاری اقدام شده است 
به طوری که در دو ســال اخیر روند خوبی در زمینه 
آبیاری تجمیعی و نوین داشــته ایم. امینی در ادامه 
گفت: با انجام مطالعات در حاشیه زاینده رود به ازای 
یک کیلوگرم گندم خشــک 3 هزار و 850 لیتر آب 
مصرف می شود و پس از احداث شبکه 3 و 4 به هزار و 
450 لیتر آب رسید، سیاست سازمان جهاد کشاورزی 
برای تولید گندم بین هزار تا هــزار و 200  لیتر آب 
است.امینی با بیان اینکه در گذشته آبیاری قطره ای به 
کشاورزان توصیه می شد، ادامه داد: با توجه به کاهش 
بارندگی و راندمان توزیع و انتقال از ســال 93 برای 

طرح های تجمیعی و کم فشار بودجه در نظر گرفته 
شد و در قالب طرح تجمیعی بدون تعرض به اراضی 
مالکان این سیستم به صورت لوله گذاری انتقال داده 
شده است.وی گفت: در سال جاری به ازای هر هکتار 
سیستم آبیاری کم فشار 5 میلیون و 400 هزار تومان 
اعتبار بالعوض در اختیار بهره برداران قرار داده شد، 
اما برای کمک به کشاورزان این اعتبار را به 10 میلیون 

تومان رساندیم.

کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:

اختصاص اعتبار میلیاردی در اجرای طرح آبیاری نوین

اصفهان میزبان  هفدهمین همایش سراسری انجمن های اسالمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت های 
تابعه  خواهد بود.این همایش  امروز و فردا  به میزبانی مخابرات منطقه اصفهان در اردوگاه شهید بهشتی  شهر ابریشم 
برگزار خواهد شد. گفتنی است؛ اتحادیه انجمن های اسالمی وزارت ارتباطات مجموعه ای است خودجوش متشکل 
از اکثریت انجمن های اسالمی وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه  که با هدف تحقق بخشیدن به دو فرضیه »امر به 
معروف « و » نهی از منکر « و نهادینه کردن آن به عنوان فرهنگ غالب سازمانی تاسیس و از موسسان آن می توان به 

شهدای بزرگی همچون شهید فرد اسدی،شهید کالنتری،شهید عاطف وشهید نصراللهی اشاره کرد.

همایش سراسری 
انجمن های اسالمی وزارت 

ارتباطات در اصفهان

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

726،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

اره زنجيري موتوري اوليو 
941CX مک مدل

 1,019,000
تومان

AKE 35 اره زنجيري بوش مدل

 511,000
تومان

اره زنجيري برقي بلک 
CS2040 اند دکر مدل

 790,000
تومان

 تخم مرغ نمی فروشیم
 تا ارزان شود!

عکس روز

جهاد کشاورزیصنعت

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: متولیان امر معتقدند 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وارد کشــور شده است و 
همین موضوع روی مرغ های تخم گذار کشور اثر گذاشته 
است؛ چرا که مجبور به معدوم کردن چند میلیون مرغ 

تخم گذار شده اند.
وی با بیان اینکه مرگ و میر مرغ های تخم گذار روی بازار تخم مرغ اثر گذاشته است، افزود: برای تثبیت و تنظیم 
بازار، مقرر شده واردات انجام شود و باید بگویم جامعه ایرانی به دلیل مشکالت اقتصادی که بیش از حد رکود و یا 
بیش از حد نوسان بازار دارد، جو روانی نیز به گرانی تخم مرغ کمک می کند.جهانگیری با بیان اینکه نباید از تاثیر 
جو روانی بر گرانی غافل شد، عنوان کرد: برای تنظیم بازار یک فرصت دو ماهه نیاز است تا به مرحله بهره برداری 
عملی برسند و مانند کاالهای دیگر نیست که زمان زیادی الزم باشد تا بازار تنظیم شود.وی ادامه داد: آلودگی هوا و 

نوسانات آب و هوایی که اجتناب ناپذیر است و این اجتناب ناپذیری در مرغداری ها بیشتر حس می شود.

رییس اتاق اصناف اصفهان مطرح کرد:

آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان و آقایی تخم مرغ

ایسنا: دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان اصفهان گفت: کاهش 
مصرف سوخت در کشور قطعا می تواند یک هدف ارزشمند باشد، 
اما افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به اینکه تمام کاالها به 
هر شکل از حمل و نقل بهره مند می شوند برای اقتصاد کشور تورم 
8 تا 9 درصدی ایجاد می کند و این تورم چون از مسیر افزایش ارائه 
خدمات نیست می تواند فشار مضاعفی را به مردم وارد کند. سعید 
بزرگی در خصوص خدمات دولت و انتظاراتی که از دولت دوازدهم 

وجود دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم یک حکم کلی در خصوص این 
موارد بدهیم به نظر می رسد که این افزایش قیمت ها کار صحیحی 
نیست. برخی از این موارد به واقع به نفع مردم  و برخی دیگر به ضرر 
آن هاست؛ اگرچه برخی افزایش قیمت ها با اندیشیدن تدابیری الزم 
اســت، اما برخی افزایش قیمت ها صحیح نیست.وی تصریح کرد: 
زمانی که از افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین صحبت 
می کنیم فضا، فضای کامال متفاوتی است. عملکرد دولت روحانی 

در حوزه کنترل و نظارت بر میزان مصرف سوخت در کشور عملکرد 
مثبتی نبوده است. در گذشــته افزایش قیمت بنزین در کشور به 
شکل چشــمگیر را داشــته ایم که این موضوع ایرادی است که به 
دولت های قبلی نیز می گرفتیم. دبیر حزب کارگزاران ســازندگی 
استان اصفهان  خاطرنشان کرد: شک نکنید که افزایش قیمت بنزین 
روی قیمت تمام کاالها تاثیر می گذارد، اما این افزایش قیمتی که در 

تمام کاالها ایجاد می کند، یک تورم واقعی نیست.

دبیر حزب کارگزاران استان:
افزایش قیمت حامل های انرژی، تورم 8 درصدی را سبب می شود

پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون 
خانگی از امروز  تا 10 دی ماه در محل نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار 
می شود.در این دوره از نمایشــگاه مبل و دکوراسیون 
خانگی، 107 مشــارکت کننده از استان های اصفهان، 

تهران، البرز، خوزستان، فارس و همدان گرد هم آمده اند.این نمایشگاه در چهار سالن نمایشگاهی به متراژ 
9000 مترمربع شامل 4600 مترمربع فضای مفید نمایشگاهی، برپا می شود

.انواع مبل، دکوراســیون خانگی، ســرویس خواب، ســرویس غذاخوری و تشــک به مدت پنج روز در 
قالب این نمایشگاه عرضه خواهد شد.ساعات بازدید از این نمایشــگاه، 15 تا 30: 22 است و شهروندان 
 می تواننــد در این مدت از محصــوالت و خدمــات برندهای حاضر در این نمایشــگاه بازدید داشــته

 باشند.

برپایی پانزدهمین 
نمایشگاه تخصصی 
مبلمان در اصفهان
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شعله ور؛ هشتمین تجربه 
 همکاری پورناظری 

و نعمت ا...
فیلم سینمایی »شعله ور«، جدیدترین 
ساخته حمید نعمت ا... به تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفیعی، این روزها آخرین 
مراحل فنی را پشــت ســر می گذارد و 
سهراب پور ناظری به عنوان هشتمین 
تجربه همکاری خود با حمید نعمت ا...، 
آهنگسازی »شــعله ور« را شروع کرده 

است.
پیش از این پــور ناظری در آثاری چون 
وضعیت ســفید، رگ خــواب، آرایش 
غلیظ، بیــا از گذشــته حــرف بزنیم، 
کنســرت نمایش ســی و... بــا حمید 

نعمت ا... همکاری داشته است.
نسخه ای از فیلم سینمایی »شعله ور« 
چندی پیش بــرای حضور در ســی و 
ششمین جشــنواره فیلم فجر به دفتر 

جشنواره تحویل داده شد.
مهدی سعدی تدوین این اثر را بر عهده 
دارد و بابک شــکیبا و امین شریفی در 
حال حاضر آخرین مراحل صداگذاری 
را پشت سر می گذارند. همچنین ساخت 
جلوه هــای ویژه بصری توســط وحید 

قطبی زاده در حال انجام است.
فیلم نامه »شــعله ور« به طور مشترک 
توســط هادی مقدم دوســت و حمید 
نعمت ا... به نــگارش درآمده اســت و 
مضمونــی اجتماعی دارد. ایــن فیلم، 
روایتگر زندگی مردی است که احساس 
می کند فرد موفقی نشده و این احساس 
او و همه  زندگــی اش را تحت تاثیر قرار 

می دهد.

مدیران از من نظرخواهی نکردند

پیشنهاد سردبیر:

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری
 در واکنش به تصمیمات درباره ایمن سازی سی وسه پل:

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان، در گفت و گو با مدیران، از من نظرخواهی نکردند
خبرنگار روزنامه زاینده رود، در خصوص تصمیماتی که قرار اســت مدیران میراث 

فرهنگی استان در زمینه ایمن سازی طوالنی ترین پل تاریخی اصفهان اتخاذ کنند اظهار داشت: 
تصمیم گیری این موضوع، به عهده کارشناسان کمیته فنی، استانی و کشوری میراث است.

اختالف نظر در این خصوص از صفر تا صد است
سید جمال الدین صمصام شریعت با ابراز تاسف از اینکه اختالف نظر در این خصوص از صفر تا صد است، اذعان داشت: برخی بر این 

اعتقادند که این طرح حتما باید اجرا شود و ایمنی این پل، تنها با گذاشتن نرده تامین می شود.وی ادامه داد: بعضی هم معتقدند که بیش از 
چهارصد سال از احداث این پل گذشته و تا به حال هیچ نرده و حفاظی نداشته است و اگر اتفاقی هم رخ داده، نادر بوده و نیازی به این اقدامات نیست؛ 

چرا که پل باید به همان شکل قبلی باقی بماند.
از طرح بینابینی استفاده شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در پاسخ به این سوال که نظر شخصی شما به عنوان یکی از مسئوالن شهرداری چیست، بیان داشت: به نظر 
در این خصوص می توان حالت بینابینی را در نظر گرفت.

صمصام شــریعت در توضیح این نظر بیان داشــت: می توان طرحی را به صورت پرتابل )که نیاز به نصب هم نداشــته باشد(، با اســتفاده از مواد شفافی 
که به بنا آســیبی نرســاند، اجرا کرد؛ به این صورت که نرده شــفافی از جنس ســبک در نظر گرفته و با یک پایه روی پل نصب شــود تا هشداری برای 
عابرین باشــد که به آن نزدیک نشــوند. وی ادامه داد: این پایه ها نیاز بــه پیچ و مهره کردن ندارد، ولی در عین حال وســعت آنها به گونه ای اســت که 
از پایداری مناســب برخوردار بوده و با کوچک ترین حرکتی واژگون نمی شــود.معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان گفــت: با اجرای این 
طرح و در صورت عدم نیاز ایــن پایه ها می توانیم آنهــا را به راحتی  برداشــته و جمع آوری کنیم.صمصام شــریعت مزیت دیگر این طرح را اســتفاده 
از آن در مواقعی دانســت که تردد عابران پیــاده، روی این پل زیاد اســت و افزود: در عیــن حال امنیت عابران هــم تامین می شــود. وی با اعالم این 
 موضوع که مدیــران اداره کل میراث فرهنگــی در این خصوص از بنــده نظرخواهی نکرده اند، تصمیــم گیری در این خصــوص را از وظایف آنها عنوان

 کرد.

اعظم حاجی رضازاده

نایب رییس فراکسیون مجلس:
اکران فیلم »عصبانی 

نیستم«، دور زدن قانون 
نیست

نایب رییس فراکســیون امید مجلس 
بااشاره به اینکه درباره علت عقب نشینی 
از اکران قانونی فیلم »عصبانی نیستم«،  
به همــراه 12 نماینده دیگــر به وزیر 
فرهنگ تذکر کتبی داده شــد، گفت: 
مجلس بی قانونــی را نمی پذیرد؛ اکران 
فیلم »عصبانی نیستم« بی قانونی یا دور 
زدن قانون نیست؛ بلکه با اکران آن قانون 

عینا اجرا خواهد شد.
حســین زاده با بیان اینکه تمــام آثار 
هنری اعم از کتــاب، تئاتــر، فیلم و... 
که مجوز دارنــد باید بــه منظر عموم 
برســند، اضافه کرد: حذف و جلوگیری 
از انتشار و دسترســی مردم به این آثار 
ادبی و هنــری، بی اعتمادی هنرمندان 
بــه ســاختار و حاکمیت کشــور را در 
پی دارد؛ لــذا نباید بــا رفتارهای غلط 
 اســباب ایــن بی اعتمــادی را ایجاد 

کرد.
وی با بیان اینکه وزیــر فرهنگ باید در 
مقابل رفتارهای فراقانونی بایستد و نظر 
خود را قاطعانه اعمال کند، گفت: تذکر 
نمایندگان مجلس نیز در راستای اجرای 
قانون بوده است؛ لذا نباید با موضوعات 
 به صــورت جزیره ای و خــاص برخورد 

شود.

بازیگر ایرانی بــه بهانه حمایت از ممنوع التصویر شــدن اســتاد 
حسین پاكدل ، با گذاشتن شــعری، صفحه اینســتاگرام خود را 

به روز كرد. گلستانی نوشت: با بزرگان ما چه مي كنید؟!
پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی كن 

كه من این پند به از گنج و گهر می بینم 

آناهیتا همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش، حمایت خود 
از بازیگران ممنــوع التصویر ناصر ملک مطیعی و حســین پاكدل 
را اعالم كرد.او نوشــت: »آقای ناصر ملک مطیعی و آقای حســین 
پاكدل، بی شــک كه شــما در دل مردم جا دارید و بســیار محبوبید 

وهمین محبوبیت شما لرزه بر اندام بعضی ها می اندازد...

با بزرگان ما چه مي كنید؟!پستی در حمایت از بازیگران ممنوع التصویربه یاد اولین و پر بار ترین كار زندگی ام

بازیگر نقش حضرت مریم در فیلم »مریم مقدس«،اینستاگرامش 
را با پست جالبی از این پروژه تلویزیونی به مناسبت سال جدید میالدی 
به روز كرد.شبنم قلی خانی نوشت: هر ســال تو این ایام فرخنده 
تولد حضرت عیســی)ع( به یاد اولیــن و پر بار تریــن كار زندگی ام 

می افتم؛ نقشی كه تا همیشه به آن مدیونم: »مریم مقدس«

امین تارخ؛ مقابل دوربین عسگرپور
مجموعه تلویزیونی »دســتت را به من بده« به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور و تهیه کنندگی علی 
پورکیانی، اوایل مهر ماه در تهران کلید خورده و با وجود اینکه ٣ ماه از تولید آن می گذرد، تا کنون حدود 
٣5 درصد از این سریال تصویربرداری شده است. گروه تولید هم اکنون در یکی از لوکیشن های 

اصلی سریال که منزل حاج رسول با بازی امین تاریخ است، کار را دنبال می کنند.
به گفته تهیه کننده، قرار است به زودی نام این سریال تغییر کند.»دستت را به من بده« 
یک مجموعه تلویزیونی ٣7 قسمتی، پر لوکیشن و پر بازیگر است و از این جهت مراحل 
تولید طوالنی و سختی دارد. این سریال ماه رمضان 97 از شبکه سه سیما پخش می شود.

همچنین چند روز پیش عوامل این ســریال در پشــت صحنه، تولد محمد مهدی 
عسگرپور را جشن گرفتند و سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما و تلویزیون 
هم از میهمانان این مراسم بود. در خالصه داستان »دستت را به من بده« 
چنین آمده است: »رسول توالیی به عنوان بزرگ تر، محبوب و مورد 
اعتماد چند خانواده اســت. این اعتماد به واســطه بازخوانی 
گذشته خدشه دار می شــود.خانواده هایی که هر کدام با 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند، در پی یافتن 

مقصر اصلی هستند.«

فیلم پرحاشیه در اصفهان اکران می شود؛

به »خانه کاغذی« بروید!

عوامل فیلم »خانه کاغذی« جمعه به اصفهان می آیند تا همراه با اصفهانی ها در پردیس سینمایی چهارباغ 
به تماشای این فیلم بنشینند؛ فیلمی که اکران آن با حاشــیه های جالب توجهی روبه رو شد که شاید 
مهم ترینش، شرط رسانه ملی برای پخش تیزرهای این فیلم از تلویزیون باشد. تاکید بر حذف »حسین 
پاکدل« از تبلیغات این فیلم، شرط تلویزیون بوده؛ شرطی که دلخوری و واکنش اهالی هنر را هم به دنبال 
داشت و چهره های زیادی در حمایت از پاکدل، پست منتشر کردند. »تینا پاکروان« در مقام تهیه کننده 
این فیلم، در این باره چنین گفته است: » زمانی که تیزرهای فیلم را برای پخش به تلویزیون دادیم، ابتدا 
به ما اعالم کردند که باید تصویر حسین پاکدل را حذف کنید؛ اما بعد از اینکه نسخه جدید تیزر ها را به آنها 
دادیم، بازهم تیزرها از تلویزیون پخش نشد. وقتی پیگیری کردیم، به ما گفتند حتی اسم حسین پاکدل 
را باید از تیزرهای تلویزیونی حذف کنید. بعد از حذف نام و صدای حسین پاکدل، به ما اعالم شد که باید 
بسیاری از تصاویر من هم که به صورت کلوزآپ و نمای نزدیک بوده حذف شود و تنها سکانسی باز و النگ 

شات از فیلم در تیزر گنجانده شود. من متوجه این اعمال نظر ها و محدودیت ها نمی شوم.«
جالب اینکه رسانه ملی حتی اجازه پخش چهره »پاکروان« را هم نداده؛ آن هم در حالی که سریال »سال 

های مشروطه« با بازی این بازیگر-کارگردان، از تلویزیون درحال پخش است! 
به هرحال این فیلم پرحاشــیه، در مســیر 
اکران خــود، این بار به اصفهــان می آید و 
قرار اســت روز جمعه دردو سانس ٣۰:1۸ 
و 2۰:15 بــا حضور مهدی پاکــدل و تینا 
پاکروان اکران شود.  این فیلم داستان پدر 
و دختر روزنامه نگاری است که همپای هم 
کار می کنند و هیچ کــدام به خاطر دیگری 
ازدواج نکرده انــد. دختر در یک نشــریه 
کار می کند و پدر هم بعــد از مدتی دوباره 
دســت به قلم می شــود.  پرویز پرستویی، 
تینا پاکروان، ستاره اســکندری، علیرضا 
کمالی، مهدی پاکدل، حسین پاکدل و ثریا 
قاسمی بازیگران این فیلم هستند؛ فیلمی 
که در بخش رقابتی جلوه گاه شرق جشنواره 
پانورامای سینمای آسیا، برای نخستین بار 
اکران شــد و تاکنون جوایز متعددی را به 

خود اختصاص داده است. 

»الال کن« راهی جشنواره فیلم فجر شد
با اتمام فیلم برداری فیلم سینمایی »الال کن« به کارگردانی و نویسندگی مصطفی قربان پور و 
تهیه کنندگی حسن کالمی، طی روزهای گذشته نسخه اولیه این فیلم به دفتر سی و ششمین 

جشنواره ملی فیلم فجر سینمای ایران تحویل داده شد.
تدوین این فیلم سینمایی، همزمان با فیلم برداری، توسط یعقوب غفاری انجام شده است که 
در سمت مشاور پروژه نیز کنار عوامل فیلم حضور دارد. عوامل فیلم سینمایی »الال کن« تالش 

دارند تا اولین نمایش این فیلم در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر باشد.
فیلم سینمایی »الالکن« اثری اجتماعی در ژانر کودک و نوجوان است.

در خالصه داستان این فیلم چنین آمده است: »آرش، پسرک رویاپردازی است که در کوران 
اختالفات پدر و مادرش برای در امان ماندن از دنیای آدم بزرگ ها، از رویاپردازی هایش برای 
خود پناهگاه می سازد.« امین زندگانی، بهنوش بختیاری، پادینا رهنما و مریم سرمدی در این 
فیلم ایفای نقش می کنند. راستین عزیزپور و عسل قزن قرایی نیز به عنوان بازیگران کودک و 

نوجوان در آن حضور دارند.

سمیه یوسفیان
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به سامانه تشخیص چهره ویندوز۱۰ اعتماد نکنید

پیشنهاد سردبیر:

در مرحله اول باید از داده هایی که می خواهید به گوشــی جدید منتقل کنید نسخه پشــتیبان تهیه کنید: از عکس ها، شماره تلفن ها و 
حساب های کاربری نرم افزارها. البته پشتیبان گیری از گوشــی، خیلی مهم تر از آن چیزی است که فکر می کردیم. جدای از بحث فروش، 

رعایت این موضوع در مواردی مثل اینکه موبایلتان گم شود، به سرقت برود، توسط مایعات آسیب ببیند، زمین بخورد و بمیرد و هزار و یک 
اتفاق دیگر، ضروری به نظر می رسد. پس تا دیر نشده، دست به کار شوید. پس از انجام این گام، گوشی آماده مرحله بعد می شود.

بیشتر گوشــی های اندرویدی جدید به طور پیش فرض اطالعات کاربران را به صورت رمزنگاری شده روی گوشی ذخیره می کنند، اما 
گوشی های قدیمی اینچنین نبودند. رمزنگاری اطالعات سبب می شود که داده ها به صورت شفاف برای کسی که اقدام به بازیابی می کند 
در دسترس نباشند. برای این کار به قسمت تنظیمات گوشی اندرویدی خود رفته و روی گزینه Security کلیک کنید. در این منو گزینه 

Encrypt phone را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.

تهیه پشتیبان از داده هایی که به آنها نیاز دارید

پاکسازی کلی گوشی

حاال می توانید با خیالی آسوده گوشــی را Factory reset کنید تا داده های آن به صورت کامل پاک شوند. رمزنگاری داده ها در مرحله قبلی این 
تضمین را ایجاد می کند که پس از پاک کردن داده، امکان بازیابی آن به حداقل ممکن برسد. با این حال بسیاری از تحقیقات صورت گرفته نشان 

می دهد اطالعات گوشــی ها حتی پس از آن که کاربران آنها را به تنظیمات کارخانه )reset factory( برمی گردانند، باز هم قابل دستیابی و 
بازگشت است و کسانی که تلفن های همراه شما را خریداری می کنند، می توانند با اســتفاده از نرم افزارهایی، اطالعات را بازگردانده و به آنها 
دسترسی پیدا کنند.  دلیلش این اســت که حتی پس از این کار اطالعات قبال ذخیره شده توسط اطالعات جدید، overwritten یا بازنوشته 
نمی شوند. درست همانند دیسک های ســخت کامپیوتر یا هاردهای قابل حمل در اینجا نیز اطالعات پس از حذف و تا زمان ذخیره شدن فایل 

 بعدی باقی می مانند و متاسفانه  برخی ابزارهای بازیابی فایل وجود دارند که می توانند این نوع فایل های مخفی شده روی دیسک سخت را بازیابی 
کنند. 

کپی داده های بی ارزش

ســری این قدم برای افرادی که وسواس دارند کاربردی است! اگر تصور می کنید هنوز هم ممکن است داده های گوشی تان بازیابی شود، کافی است یک 
ر عکس، فایل ویدئویی و داده های بی ارزش و ساختگی درون حافظه گوشی کپی کنید و پس از پر شدن حافظه، مجددا گام سوم  را تکرار کنید.این  چهــا

گام تضمین می کنند که امکان بازیابی داده های قبلی گوشی شما به حداقل ممکن برسد.

گاهی به خاطر مشکالت اساســی، هرچقدر هم که تالش کنید، گوشی شما 
قابل تعمیر نیست و مجبورید گوشــی جدیدی بخرید. خالصه هرچقدر هم 
گوشی قدیمی را دوست داشته باشــید، روزی باید از آن دل بکنید و بروید 

سراغ گوشی جدیدتر.
 در این مرحله دو راه پیش رو دارید: یا به گوشــی قدیمی وفادار بمانید و آن 
را نگهداری کنید که این نشــان می دهد نیازی به پول فروش آن برای خرید 
گوشی ندارید؛ یااینکه برای خرید گوشی جدید، از گوشی قدیمی دل کنده 
و آن را بفروشید. اگر در دســته دوم قرار دارید، باید مراقب باشید و اقداماتی 
را انجام دهید که اطالعات ذخیره شده به دست صاحب جدید نیفتد و از این 
اطالعات سوءاستفاده نشــود. به گفته صاحبان فن، بسیاری از کاربران تنها 
به پاک کردن داده  ها و نهایتا فکتوری ریســت کردن گوشی اکتفا می  کنند 
که مسلما داده های روی گوشی بعد از پاک شــدن به این شیوه قابل بازیابی 
خواهند بود؛ بنابراین باید به دنبال راهکاری بود تا از این مســئله جلوگیری 
شــود و گوشــی را به طور کامل از هر اطالعاتی پاک کرد تــا امکان بازیابی 
 مجدد وجود نداشته باشد. چند گام برای این منظور وجود دارد که در ادامه 

می خوانید.

قبل از فروش گوشی چه 
کارهایی باید انجام داد؟

روش موثرتر فیسبوک برای مبارزه با اخبار دروغین 
کمپانی فیسبوک رسما اعالم کرد که راهکاری موثرتر برای شناسایی اخبار دروغین یافته و دیگر قصد 

ندارد در این مسیر از »پرچم های مخالفت« )Disputed Flags( استفاده کند.
 News( به تازگی بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیا برای تشخیص کذب یا کم ارزش بودن یک خبر در فید خبرها

Feed( از ابزار »مقاالت مرتبط« اســتفاده می کند. بدین صورت مخاطبان می توانند محتواهای بیشتری را در یک 
موضوع خاص به دست آورده و بر اساس به اشتراک گذاری آنها بهتر در خصوص درست یا غلط بودن ادعاهای مطرح شده 

قضاوت کنند.
قابلیت پرچم های مخالفت بیش از یک سال بود که در مرحله آزمایش قرار داشت، اما به دالیلی نتوانست نظر مدیران فیسبوک را جلب 

کند. گاهی پیش می آمد که باورهای غلط افراد یا حتی تعصب های آنان سبب می شد قضاوتی ناعادالنه در خصوص یک محتوا انجام بگیرد.
این مشــکل دیگر در خصوص قضاوت از روی مقاالت مرتبط وجود ندارد و مالک اشــتراک گذاری مطالب خواهد بود، نه قضاوت کاربران و نظر 

شخصی آنها در خصوص آن.

نقش عربستان در ساخت آیفون ایکس
عربستان با تامین مواد پتروشیمی، فلزی و شیمیایی، یکی از تامین کنندگان سخت افزاری 
در ساخت آیفون ایکس است. با انتشار فهرست کشورها و کمپانی های تامین کننده 
قطعه برای اپل در ساخت آیفون ایکس، مشخص شد که کمپانی های تایوانی با 
تامین تراشه، لنز دوربین، کیس فلزی و ... با 52 کارخانه در صدر فهرست 
تامین کنندگان جای دارند. آمریکا با 44 کارخانه و تامین مواد مرغوب 

و طراحی تراشه در رده دوم، ژاپن با 41 کارخانه و تامین پنل های نمایشگر، سنسورهای تصویری، ترکیبات نمایشگر در رده 
سوم و چین با تامین کابل، اتصاالت، ترکیبات صوتی، شیشه، باتری و با 19 کارخانه، در رده چهارم تامین کنندگان آیفون 
ایکس قرار گرفته است. اما سوئیس از اروپا با تامین قطعات نیمه هادی، طراحی آنتن و چاره جویی برای شارژ گوشی 
و با 16 کارخانه، در رده پنجم قرار دارد. کره جنوبی نیز با تامین حافظه و نمایشگر و با 12 کارخانه سهم در رده 
ششم، هنگ کنگ با تامین کابل، اتصاالت و... شبیه چین، منتها در مقیاس پایین تر و با 9 کارخانه در رده 
هفتم جای گرفته است. در مجموع 201 کمپانی به عنوان شرکای تجاری در ساخت آیفون ایکس 

به اپل کمک کرده  و اسمبل اصلی را فاکسکان انجام داده است.

آمار کاربران اینترنت در ایران
پنجمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات که از 29 آبان ماه آغاز شده بود با نمونه گیری 

از 25 هزار خانوار در کشور، به اتمام رسید.
 نتایج این طرح به تفکیک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی و به شکل نشریه ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار 

ایران و سازمان فناوری اطالعات ایران منتشر می شــود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پایش 
جامعه اطالعاتی به نشانی mis.ito.gov.ir قابل دسترسی خواهد بود. »طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد 
از فناوری اطالعات و ارتباطات«، در سال های ۸۷، ۸9 ، 92 و 94 نیز توسط مرکز آمار ایران و با حمایت سازمان فناوری 
اطالعات ایران به انجام رسید و نتایج آن منتشر شده است. طبق اعالم نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات و 
ارتباطات کشور وابسته به مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطالعات، این طرح، پنجمین دوره اجرای 

آمارگیری تخصصی در سطح کشور است که در چارچوب این همکاری مشترک شکل گرفته و نتایج آن می تواند 
اطالعات ارزشمندی را در رابطه با میزان دسترســی خانوارها به اینترنت و رایانه، میزان و چگونگی استفاده 
افراد جامعه از اینترنت و فناوری های دسترسی به اینترنت، مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات افراد 

و هزینه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصوالت فاوا ارائه کند.

افزایش اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از اینترنت 
مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال تصویب طرحی اســت که طی آن به طور موقت و قانونی، اختیارات و 

دسترسی های آژانس امنیت ملی این کشور برای جاسوسی از اینترنت افزایش می یابد.
قرار اســت در صورت تصویب، مجوزهای یک ماهه ای به آژانس امنیت ملی برای توسعه 

نظارت خود بر فضای مجازی داده شــود و نمایندگان در ایــن فرصت به طور دقیق تر 
برای تصویب قانونی جدید و دائمــی درخصوص حفظ حریم شــخصی کاربران و 
محدوده های دسترسی مجاز تصمیم گیری کنند. الزم به ذکر است که عمر قانون 
پیشین که به سازمان مذکور اجازه جاسوســی از اینترنت را می داد، در تاریخ ۳1 
دسامبر )دهم دی ماه( به پایان می رسد. بنابراین اعضای مجلس نمایندگان آمریکا 
تصمیم گرفتند تا زمان تصویب قانون جامع، دسترسی های موقتی یک ماهه را به 

تا تمام آژانس امنیت ملی بدهند. طبق قانون رو به انقضا، سازمان امنیتی مذکور مجاز است 
بــود همین ارتباطات اینترنتی افراد مشکوک ساکن در خارج از آمریکا را ردیابی و ثبت کند. ابتدا قرار 

برخی بخش ها برای قانون تا سال 2021 تمدید شود، اما نمایندگان تشخیص داده اند که نیاز است اختیارات در 
جاسوسی از فضای وب افزایش یابد.

ساخت ویلچرهای برقی که از پله عبور می کنند
 محققان کشــور موفق به طراحی و ســاخت 

ویلچرهای برقی پله رویی شــدند کــه می تواند 
15 پله را در یک دقیقه طی کند. فرهاد فتوره چی، 

مدیر شرکت دانش بنیان تولیدکننده ویلچرهای برقی 
پله رو اظهار کرد: یکی از محصوالت جدیدی که در این 

شرکت به تولید رسانده ایم، ویلچر برقی پله رو است که برای 
ساختمان های بدون آسانســور، منازل دوبلکس، پله برقی و 

مکان های پله دار توسط افراد معلول استفاده می شود.  وی با بیان 
اینکه معموالعبور از پله برای  افراد معلول و ناتوان و همراه آنها کاری دشوار  است، خاطر نشان کرد: این ویلچر 

دارای کمربند ایمنی است و می تواند افراد تا وزن 100 کیلوگرم را نیز حمل کند. به گفته فتوره چی، وزن ویلچر 
۳2 کیلوگرم بوده و ارتفاع آن از 140 تا 160 سانتی متر قابل تغییر است. مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه 

این ویلچر دارای باتری قابل شارژ است، عنوان کرد: این ویلچر با یکبار شارژ می تواند ۷20 پله را برای وزن متوسط ۷5 
کیلوگرم طی کند. وی افزود: این محصول می تواند از پله های باریک تا ۷0 سانتی متر جابه جا شود و سرعت حمل آن 15 

پله در دقیقه است.

یلدا مصرف اینترنت را کاهش داد 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به کاهش 25 درصدی اســتفاده از اینترنت در شب یلدا، از 

لزوم فرهنگ سازی از طریق فضای مجازی سخن گفت. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود 
درباره مصرف اینترنت شب یلدا چنین نوشت: در شب یلدای امسال، مجموع میزان استفاده مشترکین از 

مــی داد. وی اینترنت، 25 درصد کاهش را نشان 
برای اســتفاده از همچنین به لزوم فرهنگ سازی 
کرد: این آمار می تواند فضای مجــازی تاکید و بیان 
فرهنگ سازی از طریق حاکــی از آن باشــد کــه 
گذاشتن گوشی ها و حضور فضای مجازی برای کنار 
خانواده موثر بوده است. پیش صمیمــی در کانون 
جهرمی در راستای فعالیت های از ایــن نیــز آذری 
و فناوری اطالعات در توسعه خدمات وزارت ارتباطات 
مناســب کودکان و نوجوانــان، از تهیه فضای مجازی 

پیش نویس »سند حمایتی توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان« خبر داده بود که از جمله اهداف 
این سند نیز فرهنگ سازی و فراهم سازی زیرساخت های ارتباطی محتوایی و اعتمادی عنوان شده بود.

به سامانه تشخیص چهره ویندوز۱۰ اعتماد نکنید
آن طور که شواهد نشان می دهد، سامانه جدید تشخیص چهره 
ویندوز 10 موسوم به »Windows Hello« هنوز آنچنان 
که باید، امن نیست؛ چرا که در برخی دستگاه ها و باوجود 
آپدیت ویندوز به آخرین نسخه، همچنان می توان به 
کمک یک عکس به سادگی آن را فریب داد. گروه 
امنیتی آلمانی »SYSS« در گذشته نسخه 

های قدیمی تر این سامانه را با عکسی پرینت شده فریب داده بودند، اما تصور می شد نسخه جدید آن 
روی جدیدترین آپدیت ویندوز 10 به این سادگی شکست نخورد. حال، این تیم ویدئویی را در فضای 
مجازی منتشر کرده که نشان می دهد می توان با یک عکس، قفل یک دستگاه سرفس پروی 
4 را که مجهز به ویندوز 10 نسخه »Anniversary Update« است فریب داد. مشکل 
 Windows در نسخه جدید سامانه »anti-spoofing« اینجاست که قابلیت امنیتی
Hello روی ویندوزهای قدیمی تر عمال بال اســتفاده است. ضمن اینکه بسیاری از 
لپ تاپ های مدرن موجود در بازار، از قابلیت مذکور پشتیبانی نمی کنند؛ بنابراین 

همچنان می توان با کمک یک پرینتر از سد امنیتی ویندوز 10 عبور کنید.

رمزنگاری داده های گوشی
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مفاد آراء
9/581  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت 
به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی 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.
1. رای شماره 139460302008007216 –  94/06/31-  روح اله نجفی فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام دوطبقه مفروزی از پالک 1 فرعی از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت 144 مترمربع.
2. رای شماره 139560302008006102 –18 /95/10 –  محسن سعیدی مسینه  فرزند 
علی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3766 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 199/81  مترمربع.
3. رای شماره 139660302008002053 – 96/04/19-  رمضان اباذری فرزند قاسم 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 291 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

31/45 مترمربع.
4. رای شماره 139660302008002631 –  96/5/16-  رضا جلی فرزند عبدالعلی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 5273 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 153/03 مترمربع .
5. رای شماره 139660302008002691 –  96/5/17-  یداله جلی  فرزند عبدالعلی سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 5273 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 156/72 مترمربع .
6. رای شماره 139660302008002693 – 96/5/17-  سلیمه طحانی  فرزند مسیح اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 5273 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 156/72 مترمربع .
7. رای شماره 139660302008002961 – 96/5/31-  علی پناه امیری  فرزند علیرضا 
ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 272 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  به 

مساحت 190/50 مترمربع.
8. رای شماره 139660302008003238 – 96/6/20-  عبدالعلی متوسل فرزند سیف 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1564  )که به شماره 13674 تبدیل شده( و 

13047  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت202/26  مترمربع.
9. رای شماره 139660302008003352 – 96/6/27-  صدرا سالک  فرزند پرویز سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2620 فرعی از 1 اصلی ابنیه به 

مساحت  ششدانگ 120 مترمربع. 
10. رای شماره 139660302008003353 – 96/6/27-  مریم ابراهیمی فرزند سیف 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2620 فرعی از 1 اصلی ابنیه 

به مساحت  ششدانگ 120 مترمربع. 
11. رای شــماره 139660302008003390 – 96/6/30-  محســن منشــگر فرزند 
محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 

131 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 38  مترمربع.
12. رای شماره 139660302008003391 – 96/6/30 -  ناصرنفر سفیددشتی فرزند 
محمود سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 

131 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 38  مترمربع.
13. رای شماره 139660302008003394 – 96/6/30-  مریم آقاسی  فرزند محمدعلی 

ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان فوقانی به مساحت 20/75  مترمربع مفروزی از 
پالک 1622 )که به شماره 13680 تبدیل شده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام 
قسمتی از پالک های 2.8310 و 2.2760 جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان فوقانی 

را داده است.
ب( قسمتی از یک باب مغازه با ســاختمان فوقانی به مساحت 7/70  مترمربع مفروزی از 
پالک 8310 فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک های  2.2760 و 
2.1622 که به شماره 2.13680 تبدیل شده است جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

فوقانی را داده است.
ج( قسمتی از یک باب مغازه با ساختمان فوقانی به مســاحت 4/63  مترمربع مفروزی از 
پالک 2760  فرعی از 2 اصلی فضل آباد که به انضمام قسمتی از پالک های 2.8310 و 
2.1622 که به شماره 2.13680 تبدیل شده است جمعا تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

فوقانی را داده است.
14. رای شماره 139660302008003698 – 96/7/16-  حسین ثابت فرزند تقی سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3  فرعی از 33 اصلی مهرقویه 
به مساحت ششدانگ 144/42 مترمربع در ازاء 3 حبه و یکهزار و نود و هفت – یکهزار و 
پانصدو شصتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 33.3 صادر که میزان یک حبه و 
یکهزارو نودو هفت – یکهزار و پانصد و شصتم حبه مشاع آن انتقال عادی بالسویه از طرف 

آقایان عباس و محمدحسین آقاسی می باشد.
15. رای شــماره 139660302008003700 – 96/7/16-  اکرم فاتحی پیکانی فرزند 
علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3  فرعی از 33 اصلی 
مهرقویه به مساحت ششدانگ 144/42 مترمربع در ازاء 3 حبه و یکهزار و نود و هفت – 
یکهزار و پانصدو شصتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 33.3 صادر که میزان یک 
حبه و یکهزارو نودو هفت – یکهزار و پانصد و شصتم حبه مشاع آن انتقال عادی بالسویه 

از طرف آقایان عباس و محمدحسین آقاسی می باشد.
16. رای شــماره 139660302008003712 – 96/7/16-  شــکراله صفیــان  فرزند 
عبدالمطلب 47 حبه و بیست و نه – پنجاه و ســوم حبه مشاع از 72 حبه  مشاع ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 290 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 

348/50 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008003713 – 96/7/16-  شوکت صنعتی بروجني فرزند 
عبدالخالق 24 حبه و بیست و چهار – پنجاه و سوم حبه مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 290 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 

348/50 مترمربع.
18. رای شــماره 139660302008003852 – 96/7/23 -  علیرضــا رحمتی فرزند 
مرتضی ششدانگ یکباب مغازه که 13 حبه و نوزده- چهل و یکم حبه مشاع آن به استثناء 
 ثمنیه اعیانی می باشد  مفروزی از پالک 366  فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 35/46

مترمربع .
19. رای شــماره 139660302008003873 – 96/7/24-  ولی الــه طیاره ئی فرزند 
نصراله  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 309/1 )که به 
 شماره 15456 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ  215/50 

مترمربع.
20. رای شــماره 139660302008003874 – 96/7/24-  طاهره مکی فرزند جالل 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 309/1 )که به شماره 
 15456 تبدیل شــده(  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت ششــدانگ  215/50

 مترمربع.

21. رای شــماره 139660302008003958 – 96/7/29-  احتــرام حســینی فرزند 
سیدعباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 66/67 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008003959 – 96/7/29-  مجتبی بهرامی فرزند ناصر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت ششدانگ  66/67 مترمربع.
23. رای شماره 139660302008003960 – 96/7/29-  مجتبی بهرامی  فرزند ناصر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت ششدانگ  199/45 مترمربع.
24. رای شــماره 139660302008003961 – 96/7/29-  احترام حسینی  فرزند سید 
عباس  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1007 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 199/45 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008003967 – 96/7/29-  مصطفی حسن پوری فرزند 
حسن چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1327  فرعی از 

3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 271/66 مترمربع.
26. رای شماره 139660302008003969 – 96/7/29-  مهین برزگری فرزند حسن 
یک دانگ و نیم مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1327  فرعی از 3 اصلی 

موغان  به مساحت ششدانگ 271/66  مترمربع .
27. رای شــماره 139660302008003974 – 96/7/29-  فاطمــه آقاخانــی فرزند 
ابراهیم دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پــالک 2890 )که به 
 شماره 14105 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 18/96 

مترمربع.
28. رای شماره 139660302008003976 – 96/7/29-  اشرف جاوری فرزند جمشید دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2890 )که به شماره 14105 تبدیل 

شده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 18/96 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008003978 – 96/7/29-  ســعید خاتمــی  فرزنــد 
امراله دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2890 )که به شماره 
 14105 تبدیل شــده(  فرعــی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 18/96

 مترمربع.
30. رای شماره 139660302008003996 – 96/7/29-  روح اله حسینی  فرزند نعمت 
اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 757  فرعی از 33 اصلی 

مهرقویه  به مساحت ششدانگ 156 مترمربع.
31. رای شماره 139660302008003997 – 96/7/29-  اعظم انصاریپور جرم افشادی  
فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 757  فرعی از 33 

اصلی مهرقویه  به مساحت ششدانگ 156 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008003998 – 96/7/29-  راه خدا افشــاری  فرزند 
خداخواست ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 534 فرعی از 100 اصلی فیض آباد  

به مساحت  64/33 مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008004018 – 96/7/30-  ســیف اله متوسل  فرزند 
غالمرضا  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3876 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  21/55 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008004029 – 96/7/30-  حســن شاه نظری  فرزند 
رضاقلی سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 106  فرعی از 32 

اصلی دست قمشه  به مساحت ششدانگ 147/55 مترمربع.
35. رای شماره 139660302008004030 – 96/7/30-  صولت غضنفری  فرزند عزیز 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 106  فرعی از 32 اصلی دست 

قمشه  به مساحت ششدانگ 147/55 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008004037 – 96/7/30-  نوراله ممیز  فرزند علی سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 169  فرعی  از 32 اصلی دست 

قمشه  به مساحت  ششدانگ 174/77 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008004038 – 96/7/30-  سهیال جالل پور  فرزند ناصر  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 169  فرعی  از 32 اصلی دست 

قمشه  به مساحت  ششدانگ 174/77 مترمربع.
38. رای شــماره 139660302008004039 – 96/7/30-  مصطفی خیرمند شهرضا  
فرزند حسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1231  فرعی  از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 202/10 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008004040 – 96/7/30-  پریسا صفا فرزند فضل اله   سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1231  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  

به مساحت  ششدانگ 202/10 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008004055 – 96/8/1-  محمدطاها برهانی به والیت 

پدرش فضل اله ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب تعمیرگاه مفروزی از پالک 1127  فرعی  از 3 اصلی موغان  به 
مساحت 118/36 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3.1132 جمعا تشکیل یک 

تعمیرگاه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب تعمیرگاه مفروزی از پالک 1132  فرعی  از 3 اصلی موغان  به 
مساحت  235/64 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3.1127 جمعا تشکیل یک 

تعمیرگاه را داده است.
41. رای شماره 139660302008004128 – 96/8/06-  محسن بهرامی  فرزند رضا 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 41  فرعی  از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت  ششدانگ 111/80 مترمربع.
42. رای شماره 139660302008004129 – 96/8/6-  مرضیه صیادی  فرزند لطف اله  
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 41  فرعی  از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت  ششدانگ 111/80 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008004168 – 96/8/7-  مهدی قاسمی  فرزند صفرعلی  
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  به 
مساحت  133 مترمربع در ازاء تمامت 133 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف سید مسعودرضا مدنی احدی از ورثه سیدحسام مدنی.
44. رای شــماره 139660302008004186 – 96/8/7-  فریبا منیری  فرزند مصطفی  
ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3026  فرعی  از 3 اصلی موغان  به مساحت 
134/15 مترمربع در ازاء 115 سهم مشاع از 175 سهم ششدانگ پالک 2.3026 انتقال 
عادی از طرف محمد امیرزاده نسبت به 73 سهم و دو سوم سهم مشاع و مدینه زمین پرداز 

هونجانی نسبت به 38 سهم و یک سوم سهم مشاع از 175 سهم ششدانگ.
45. رای شــماره 139660302008004230 – 96/8/09-  مهدیــه عابــدی  فرزند 
محمدرضا سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5273  فرعی  از 

2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 153/03 مترمربع .
46. رای شــماره 139660302008004252 – 96/08/10-  بهنام حاجی پور رحیمی  
فرزند رســتم  ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 404  فرعــی از 100 اصلی 
فیض آباد  به مســاحت 177/70 مترمربع در ازاء 177 سهم مشــاع از 1125 سهم مشاع 
 از 2250 سهم ششــدانگ پالک 100.404 انتقال عادی بیواســطه از طرف سید سجاد

 داستار شهرضائی.
47. رای شماره 139660302008004255 – 96/8/10-  زهره حاج گداعلی  فرزند علی 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ســاختمان احداثی مفروزی از پالک 3758 فرعی  
از 1 اصلی ابنیه  به مســاحت  89/75 مترمربع در ازاء 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
1.3758 که میزان نیم دانگ مشاع آن مالکیت متقاضی ثبت امالک و مابقی انتقال عادی 

از طرف سیف اله درویش می باشد.
48. رای شــماره 139660302008004256 – 96/08/10-  مهدیــه قدیمی  فرزند 

شکراله ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 505 فرعی  از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  
64/70 مترمربع.

49. رای شــماره 139660302008004257 – 96/8/10-  حمیدرضا میرزائی  فرزند 
محمدعلی ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 505  فرعــی  از 1 اصلی ابنیه  به 

مساحت 32/21 مترمربع .
50. رای شــماره 139660302008004260 – 96/8/11-  حسین ســلطانی  فرزند 
عبدالرسول سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 966  

فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 185/90 مترمربع.
51. رای شماره 139660302008004261 – 96/8/11-  مریم اسماعیلی  فرزند فضل 
اله  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 966  فرعی  از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 185/90 مترمربع.
52. رای شماره 139660302008004298 – 96/08/14-  مهدی امین بیطرف  فرزند 
جواد سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 951 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 188 مترمربع.
53. رای شــماره 139660302008004372 – 96/08/16-  جمــال کرمانی  فرزند 
پرویز  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 746 فرعی از 3 
اصلی موغان به مساحت ششــدانگ 239/30 مترمربع در ازاء 70 ســهم مشاع از 500 
 سهم ششدانگ پالک 3.746 انتقال عادی بیواســطه از طرف عبدالکریم و زهرا باقرپور

 بالسویه.
54. رای شــماره 139660302008004386 – 96/08/16-  نهضت الســادات اهلی  
فرزند الیاس  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 746 فرعی 
از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 239/30 مترمربع در ازاء 70 سهم مشاع از 500 
 سهم ششدانگ پالک 3.746 انتقال عادی بیواســطه از طرف عبدالکریم و زهرا باقرپور

بالسویه.
55. رای شماره 139660302008004397 – 96/08/17-  ستار نصیری  فرزند ابراهیم    
ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 71 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به 

مساحت 224/05 مترمربع.
56. رای شماره 139660302008004398 – 96/08/17-  عباس اباذری  فرزند علی 5 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 فرعی از 3 اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ 196/32 مترمربع.
57. رای شماره 139660302008004399 – 96/08/17-  زهرا یزدی  فرزند اکبر یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 فرعی از 3 اصلی موغان  به 

مساحت ششدانگ 196/32 مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008004448 – 96/08/20-  ســحر فردوسیان  فرزند 
مسعود ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 483 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 117/55 مترمربع.
59. رای شــماره 139660302008004608 – 96/08/27-  مریــم طالبیــان  فرزند 
غالمرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4001 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ40/65 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008004610 – 96/08/27-  محمدامین همت به والیت 
پدرش محمود دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4001 فرعی 

از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 40/65 مترمربع.
61. رای شماره 139660302008004611 – 96/08/27-  مبینا  همت به والیت پدرش 
محمود دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4001 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 40/65 مترمربع.
62. رای شماره 139660302008004615 – 96/08/27-  محمود همت فرزند عباسعلی 
چهاردانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با ســاختمانهای تحتانی و فوقانی 
مفروزی از پالک 16149 )که قبال 823 بوده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ 53/15 مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008004619 – 96/08/27-  محمدرضا همت فرزند 
عباسعلی یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با ساختمانهای تحتانی و فوقانی 
مفروزی از پالک 16149 )که قبال 823 بوده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 

ششدانگ 53/15 مترمربع.
64. رای شماره 139660302008004620 – 96/08/27-  زهره همت فرزند عباسعلی 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمانهای تحتانی و فوقانی مفروزی از 
پالک 16149 )که قبال 823 بوده( فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت ششــدانگ 

53/15 مترمربع.
65. رای شــماره 139660302008004660 – 96/08/29-  فتح اله میرمسیب  فرزند 
اسماعیل ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 454 )که به شماره 4649 تبدیل شده( 

فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 336/86 مترمربع.
66. رای شــماره 139660302008004690 – 96/08/30-  حســام تاکــی  فرزند 
محمود ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پــالک های 50 و 
 849 و 850 و 851 و 852 و 1076  فرعی از 23 اصلی ســود آباد  به مســاحت 297/10 

مترمربع.
67. رای شماره 139660302008004691 – 96/08/30-  زهرا آقاپور  فرزند ابوالقاسم 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک های 50 و 849 و 850 و 851 

و 852 و 1076  فرعی از 23 اصلی سود آباد  به مساحت 297/10 مترمربع.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 96/09/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/10/06                            
م الف: 859  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مفاد آراء
9/583  آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی، هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعییین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
در  مستقر  اختالف  هیات حل  توسط  مذکور  قانون  ماده یک  اجرای  در  که  رسمی 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار ومحلی آگهی می شود 
انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی  و در روستاها عالوه بر 
روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض 
دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید 
به تقدیم  اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت  به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  نمایند و  اخذ 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره 
قطعی  ارائه حکم  به  موکول  ثبت  اقدامات  دراین صورت  نمایند،  تسلیم  زواره  ثبت 
معترض،  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی  در  است.  دادگاه 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت به 
 صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست: 
الیاسی  1- رای شماره 139660302021000155 مورخ 96/09/11- آقای عباس 
زواره فرزند علی به شماره ملی 1189444291 ششدانگ یکباب دامداری  و محوطه 
متصله احداثی برروی قسمتی از پالک 1269 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 938/10 مترمربع خریداری عادی از سید 

محمد شریعتمدار مرتضوی زواره.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/6 

م الف: 350 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

مفاد آراء
9/541 شماره صادره:1396/31/444041  تاریخ ثبت صادره :1396/9/16 آگهي مفاد 
آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

ثبت دهاقان
 مفاد آراء هیأت حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي
 ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص یا اشخاصي 
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهي و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهي در محل تــا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
 رسید اخذ نمایدو معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل

 مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارائه نماینــد. بدیهي اســت در اینصورت اقدامات ثبت منــوط به ارائه 
 حکم قطعي دادگاه خواهــد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشــود یا

 معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت خواهد نمود . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

1- رأ ی شــماره 139660302019000322-1396/8/24- آقای حســن امین فرزند 
فضل اله ششدانگ یکدرب باغ پالک ثبتی 760 فرعی از 127 اصلی به مساحت99020 
متر مربع واقع در اراضی خلف دزجادهاقان انتقال عادی مع الواسطه از طرف آقای مرتضی 

موسوی دهاقانی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/9/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/6

م الف: 96/268 زهرا یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان
تحدید حدود اختصاصی

10/38 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  11548/3288 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی بــه نام اعظم رفیع نــژاد فرزند محمود در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027004486- 96/4/21 مفــروز گردیده با توجه بــه اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1396/11/2 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 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:30528 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/3 چــون تحدید حــدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره  8841/2 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نــام عفت امینی فرزند اســماعیل در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027004633- 96/4/52 مفــروز گردیده با توجه بــه اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 
1396/11/1 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 30 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:29932 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

 10/184 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 3626 فرعــی از 10393
 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام هدایت اله کشــاورزی 
فرزند قاســم در جریان ثبــت اســت و رای شــماره 13960302027007858 مورخ 
1396/7/5 از طــرف هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
 پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون  تعیین تکلیف 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/3 روز 
سه شنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
 یابند اعتراضیات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ
  تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبــق ماده 86
 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
 با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این
 منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
 به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:30918 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/201 بدینوسیله به آقاي ســیدهیبت اله عمادي فرزند سیدعلي عسکر فعاًل مجهول 
المکان ابالغ مي گرددکه خواهان آقاي محمدطاهري فرزند کریم به نشــاني شهرضاخ 
پاسداران امیرآباد فاز1 کوچه دوم پ 9 دادخواستي به خواســته مطالبه وجه به این شورا 
تسلیم که  بکالسه 95 / 804 ش 3 ح  ثبت و وقت رســیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
2 / 12 / 96 ســاعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده اینک حســب درخواست خواهان و به 
تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي 
شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم 
حقوقي شهرضا واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي 
داریدبیان نماییدوبراي جلسه رسیدگي فوق نیزدرشوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي 
شهرضاحاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن 
ده روزخواهدبود. م الف: 875 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره سوم حقوقي 

شهرضا)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/211 نظر به اینکه خواهان احسان انتضاریان ، خواسته: مطالبه وجه به طرفیت محسن 
فریدونی )محسن( مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 254/96 ثبت و برای تاریخ 96/11/10 
ساعت 18/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلســه دادرسی حاضر شوند ضمنا 
نامبرده می تواند قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:686شعبه دوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل )139 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ رای
10/183  شماره دادنامه: 9609973648100188 شماره پرونده: 9509983648500965 
شماره بایگانی شــعبه: 950318 شاکی: آقای ســید محمد جواد قائم مقامی فرزند سید 
نورالدین به نشانی شهرضا خ 28 متری ک مدینه ف 4 آخر کوچه، متهم: آقای محمدرضا 
صفیان فرزند حسین به نشانی شهرضا خ حکیم نصرا... ف 15 پ 3/1، اتهام: ایراد ضرب 
و جرح عمدی با چاقو، گردشکار: به تاریخ 96/3/16 در وقت مقرر جلسه شعبه 103دادگاه 
کیفری دو شهرستان شهرضا به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 950318 
تحت نظر است. با بررسی اوراق ومحتورات پرونده و ادله موجود با اعالم ختم دادرسی با 
استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان خویش و به استناد مواد 374 و 342 
قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1392 در خصوص اتهام آقای محمد صفیان فرزند 
حسین دائر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو در تاریخ 95/3/12 در شهرضا موضوع شکایت 
آقایی سید محمد جواد قائم مقامی و مفاد کیفرخواست که در همان جلسه مبادرت به صدور 
انشــای رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد صفیان فرزند حسین 
تابعیت ایران و مذهب شیعه و دارای ســابقه موثر کیفری  دائر بر ضرب و جرح عمدی با 
چاقو در تاریخ 95/3/12 در شهرضا موضوع شکایت آقای سید محمد جواد قائم مقامی که 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ادله موجود و مفاد کیفرخواست و اظهارات و 
شکایت شاکی که بیان داشته به درب منزل یکی از دوستان رفته بودم متهم از راه رسید و 
بدون مقدمه به من حمله ور شد و با چاقو به دست و بازوی راستم زد و متواری شد و اظهارات 
مطلعین ضمن تایید اظهارات شاکی بیان داشته با چاقو متهم به او حمله کرد او را زد متواری 
شد و با توجه به گواهی پزشکی قانونی که اشــاره به جسم برنده دارد و مفاد کیفرخواست 
و علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و عدم حضور و ارسال الیحه از سوی متهم و دیگر 
قراین موجود و دارای سه فقره ســابقه موثر کیفری طبق استعالم صورت گرفته از زندان 
شهرضا با حصول علم و یقین و اقناع وجدانی، لذا اتهام آقای محمد صفیان فرزند حسین 
دائر بر ضرب  و جرح عمدی با چاقو در تاریخ 95/3/12 در شهرضا موضوع شکایت آقای 
سید محمد جواد قائم مقامی محرز و مسلم تشــخیص داده و به استناد تبصره ماده 614  
قانون مجازات اسالمی بخش کتاب پنجم  تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 75 و 
مواد 14، 19، 23، 27، 448، 488، 462، 709، 710  قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و به 
استناد و تبصره های 1 و 2 و 3  ماده 513 و مواد  375، 406، 426، 431 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 92 محکوم به پرداخت ســه درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت بریدگی 
وسیع بخیه شده بازوی راست )متالحمه(در حق شاکی به مدت یک سال قمری از تاریخ 
وقوع جرم و از حیث جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی با چاقو به تحمل یک سال حبس 
محکوم و صادر و اعالم می نماید. ولی با بررســی سوابق کیفری وی تحمل ادامه حبس 
متهم در محل اقامت موجب مفسده می شود لذا مدت حبسش در ایرانشهر به صورت بسته 
خوا هد بود چنانچه محکوم علیه پیش از صدور حکم بــه علت اتهام که در همین پرونده 
 مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر 
می شود. و در راســتای مجازاتهای تبعی و تکمیلی متهم مکلف است به مدت شش ماه 
نظافت مکانهای مورد نظر یا فضای سبز شهرداری شــهرضا که به تشخیص مسئولین 
شهرداری خواهد بود اقدام نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
واقعی توســط متهم قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و پــس از انقضا آن ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی توسط طرفین در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان 
اصفهان می باشد. م الف:873 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرضا )623 

کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/96 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 632 فرعی از 7725 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام صغری غالمی فرزند اکبر و اصغر غالمی 

سمسوری فرزند حسن در جریان ثبت اســت و آرای شماره 13960302027007208 و 
13960302027007209 مورخ 1396/6/20 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/11/2 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:30906 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)271 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

10/189 شماره: 523/96 به موجب رای شماره 789 تاریخ 96/07/03 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه پرویز سهرابی 
فرزند باقر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررســید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان براتعلی 
وطن خواه به نشانی خمینی شهر خ امام شــمالی ک ش نیک خواه پ 58 با وکالت کریم 
اکبریان به نشانی خمینی شهر میدان شهدا جنب اداره برق اول خ طالقانی و پرداخت نیم 
عشر دولتی به صدوق دولت رای غیابی اســت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6198 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/190 شماره: 522/96 به موجب رای شماره 792 تاریخ 96/07/03 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه محی الدین ایل 
خانی فرزندمصطفی  به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان براتعلی وطن خواه به نشانی خمینی شهر میدان امام خ امام شمالی 
ک ش نیک خواه پ 58 با وکالت کریم اکبریان به نشانی خمینی شهر میدان شهدا جنب 
اداره برق اول خ طالقانی و پرداخت نیم عشر دولتی به صدوق دولت رای غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6199 شعبه 
 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )212 کلمه،

 2 کادر(
نظر کارشناس

10/191  شماره 9690-96/9/8 عطف به پرونده کالسه 950648 در خصوص ارزیابی 
یک باب منزل مسکونی، به استحضار می رساند با راهنمایی خواهان از محل مورد نظر واقع 
در خمینی شهر- بلوار دانشجو- کوچه فجر مقابل حاشیه فضای سبز خیابان – با کدپستی 
43411-84136 و 43413-84136 بازدید و معاینه به عمل آمد و گزارش آن به شرح زیر 
حضورتان ارسال میگردد. محل فوق شش دانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 
به شماره پالک ثبتی 158/2692 بخش 14 خمینی شــهر به صورت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ به شماره چاپی سند 632155 به نام آقای حسین مشیری سده، سه دانگ مشاع از 
ششدانگ به شماره چاپی سند 632154 به نام آقای حسین مشیری سده و یک دانگ مشاع 
از شش دانگ به شماره چاپی سند 996523 به نام آقای حسین مشیری سده با مساحت 
عرصه حدود 260 متر مربع و ا عیانی آن به مســاحت حدود 380 متر مربع در دو طبقه با 
قدمت ساخت حدوداً 30 ساله به صورت بنائی قدیمی با دیوارهای آجری باربر با پوشش گچ  
و نقاشی، سقف تیرآهن، آشپزخانه تا زیر سقف کاشی همراه با کابینت فلزی، کف ساختمان 
و آشپزخانه سیمان وموزائیک، دیوارهای داخلی حیاط و نمای خارجی سیمانی، کف حیاط 
موزاییک، درب و پنجره های خارجی آهن و داخلی چوب،دارای 2 کنتور برق و یک کنتور 
آب و یک کنتور گاز می باشد. طبق استعالم بعمل آمده از شهرداری ناحیه 4 )چهار برگ 
پیوست( دارای کاربری مسکونی و نیز دارای تخلفات ساختمانی می باشد)اصل و یا تصویر 
سند جهت مطابقت با محل رویت نگردید( لذا با توجه به بررسی های بعمل آمده و در نظر 
گرفتن موقعیت محل، بافت، قدمت ساختمان، نوع کاربری محل، امتیازات و سایر عوامل 
موثر در تعیین قیمت، ارزش شش دانگ عرصه واعیان محل فوق برابر 4/160/000/000 
ریال) چهارصد و شانزده میلیون تومان( تعیین و اعالم می گردد. م الف:6206 اجرای 

احکام مدنی دادگستری خمینی شهر )303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/192  شماره دادنامه: 9609973633301069 شماره پرونده: 9509983633300969 
شماره بایگانی شعبه: 950981  خواهان: خانم سوسن پناهی فرزند عبدی به نشانی خمینی 
شهر شهر درچه خ نواب صفوی کوی روشن جنب پرده سرای شیک، خوانده: آقای مهدی 
رحیمی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم سوسن پناهی به طرفیت آقای مهدی 
رحیمی )مجهول المکان( به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش از جهت شرط ضمن 
العقد مربوط ترک زندگی به منظور اجرای صیغه طالق، دادگاه با امعان نظر در محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه به شــماره 13514 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 
121 حوزه ثبت خوزستان و همچنین توجه به اظهارات خواهان و مودای شهادت شهود 
وی که حکایت از ترک زندگی توسط زوج دارد و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته 
که موید همین مراتب است ضمن احراز رابطه زوجیت از بابت ازدواج دائم و از حیث مراتب 
ادعایی و عدم تاثیر سعی داوران طرفین به صلح و سازش که حسب ماده 27 قانون حمایت 
خانواده مصوب 1391 حاصل گردیده است و مستندا به ماده 26 همین قانون و ماده 1119 
قانون مدنی و بند 8 از شرایط ضمن العقد مندرج در ســند نکاحیه استنادی حکم بر احراز 
شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر می نماید و زوجه می تواند ظرف شش ماه از اعتبار 
دادنامه صادره که از تاریخ قطعیت دادنامه شروع می گردد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی 
ثبت طالق ودر استفاده از شرط وکالت پیش بینی شده در شرایط ضمن العقد به شرحی که 
در سند نکاحیه رسما قید گردیده است با استفاده از نوع طالق خود را ازسوی زوجه مطلقه 

نماید الزم به ذکر است شرایط صحت صیغه طالق از جمله رعایت مفاد مواد 1134، 1135، 
1140، 1141 قانون مدنی و ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 )در احراز عدم 
بارداری بر اساس گواهی پزشــک ذیصالح( با عضو مجری صیغه طالق می باشد ضمن 
اینکه زوجه حقوق مالی خود را در این پرونده خواستار به عدم رسیدگی شده است دادگاه 
موجه با تکلیفی در این خصوص نمی باشد و همچنین با وصفی که اصواًل فرزندان کبیر و 
بالغ می باشند در خصوص این موضوع نیز مواجه با تکلیفی نمی باشد رای صادره غیابی 
است و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اســتان می باشد. م الف:6204 شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )416 کلمه، 4 کادر(
احضار متهم

10/193شماره نامه: 1396009000894041 شماره پرونده: 9509983735600858 
شــماره بایگانی پرونده: 950885 نظر به اینکه در پرونده  کالســه 950885 این شعبه 
آقای محمدرضا احمدی به اتهام کالهبرداری حسب شکایت آقای محمد حاجی حسینی 
و تحقیقات دادسرا و پاسخ اســتعالم تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به وی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ 
صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:517 شعبه بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان نطنز )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگي

10/202 بموجب کیفرخواست شــماره 9610433647001500 مورخ 15 / 09 / 1396  
صادره ازشعبه چهارم دادیاري دادسراي شهرضادرخصوص اتهام آقاي سیدمحمد حسیني 
فرزند سیدامیر دائربرنگهداري موادمخدرازدادگاه انقالب شهرضا  تقاضاي مجازات گردیده 
که پرونده کالســه 960900 د الف ثبت گردیده ووقت رسیدگي آن براي روز چهارشنبه 
مورخ  11 / 11 / 1396 ساعت 00 : 10 صبح تعیین شــده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم وبه تجویز ماده 344 قانون آیین دادرســي کیفري ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکي ازجرایدکثیراالنتشارآگهي مي شود تا متهم پس ازنشرآگهي واطالع ازمفادآن 
دروقت مقرر فوق جهت رســیدگي حاضرگردد درصورت عــدم حضورمطابق مقررات 
رســیدگي غیابي به عمل خواهدآمد. م الف: 871    رحیمي زاده دادرس دادگاه انقالب 

شهرضا  )111 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/208 کالســه پرونده 1129/96 شــماره دادنامه: 2051 تاریخ رسیدگی: 96/9/25 
مرجع رسیدگی: شعبه 2 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: علی رحیمی به نشانی 
منظریه آپارتمان  CNG فرهنگیان 3 طبقه 3 پالک 34،  خواندگان:  ایمان حیدری و الهه 
پیمانی هردو به نشانی مجهول المکان،  گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:    
دعوی آقای علی رحیمی به طرفیت خواندگان ایمان حیدری و  الهه پیمانی به خواسته الزام 
خواندگان به اتصال  رسمی مالکیت یک دستگاه پراید 131 به شماره انتظامی 373 ل 49 
ایران 53 نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل یا مدرکی که اثبات نماید وسیله نقلیه را خوانده 
ردیف اول از خوانده ردیف دوم )به عنوان مالک رسمی(  خریداری کرده ارائه نداده است  و 
حرف  تصرف وی شکایتی از مالکیت نمی کند شورا مستندا به بند 197 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر رد دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:6215  شعبه دوم مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )199 کلمه،3 کادر(

مزایده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(
پرونــده:  شــماره   139603902121000022 آگهــی:  شــماره   10 /70
139604002121000158 آگهــی مزایــده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالســه: 
9600209 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 889 فرعی از87 اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر خیابان امام خمینی شمالی خیابان هادی بر 
جوی گاردر حسب نامه شماره 960705841476475-96/7/6 ثبت اسناد خمینی شهر 
تمامت شش دانگ پالک مذکور به نام سید جالل فاطمی فرزند نوراله نسبت به چهار دانگ 
ونیم مشاع از ششدانگ وپریسا کوچکی ورنوسفادرانی فرزند احمد نسبت به یک دانگ و 
نیم مشاع از ششــدانگ ذیل ثبت 87433 و 87434 صفحات 5 و 8 دفتر 398 ثبت و سند 
صادر گردیده و محدود است: شمااًل: بشارع شرقاً: اول به کوچه منسده دوم بدیوار اشتراکی 
با خانه 690 ســوم بدیوار اشــتراکی با خانه 891 جنوبًا: اول به کوچه منسده دوم بدیوار 
اشتراکی با خانه 883 فرعی غربًا: بدیوار اشتراکی با خانه 888 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد 
که طبق نظر کارشناس به مساحت عرصه حدود 470 متر مربع و مقدار باقیمانده با احتساب 
کسر گذر حدود 429 متر مربع می باشد به صورت یک باب بنای مسکونی از خشت و گل 
که در ورودی شمال هشتی و داالن مسقف و در بخش های مرکزی بخشی از بنا تخریب 
شده و غیر قابل سکونت است در قســمت های دیگر مستاجر ساکن بود اسکلت خشت و 
گل و سقف گلی و چوبی می باشد کف حیاط از آجر قدیمی می باشد و درب و پنجره ها از 
پروفیل چوب و شیشه است دربهای داخلی چوبی می باشد ملک از شمال ورودی به گذر 
جوی گاردر و ازجنوب ورودی به بن بست چهار متری دارد در ورودی سمت جنوب فلزی 
و درب ورودی سمت شمال چوبی می باشــد و نمای ساختمان گلی می باشد پالک فوق 
دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و قدمت آن باال است و بنا به اعالم بستانکار به موجب 
وارده شــماره 139605002121001594-96/9/14 فاقد بیمه می باشد که ملکی سید 
جالل فاطمی فرزند نوراله و پریسا کوچکی ورنوسفادرانی فرزند احمد به موجب سند شماره 
165564-85/4/31 و 221162-92/11/6 و 231101- 94/12/11 تنظیمی دفترخانه 
73 خمینی شهر موضوع پرونده اجرایی کالسه 9600209 در رهن بانک کشاورزی شعبه 
 مرکزی خمینی شــهر می باشد و به موجب گزارش کارشــناس به مبلغ سه میلیارد ریال 
) 3/000/000/000 ریال( ارزیابی شده است. بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با جمیع 
توابع و لواحق ضمایم شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/10/26 
در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شــهر از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رسد.  الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک 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 ونیز  در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گــردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 96/10/6  

م الف:6170 اداره اجرای اسناد رسمی خمینی شهر)529 کلمه، 6 کادر(
مزایده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902121000023 آگهــی:  شــماره   10 /71
139604002121000137 آگهــی مزایــده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالســه: 
9600188 تمامت شــش دانگ پالک ثبتی 5555 فرعی از 87 اصلــی واقع در خمینی 
شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که بنا بر اعالم دفتر امالک پالک 87/944 باقیمانده در 
رهن بوده که پس از استانداردســازی به پالک 87/5555 تغییــر یافته به آدرس خمینی 
شــهر خیابان امام خمینی شــمالی خیابان هادی روبروی نانوایی حســب نامه شماره 
960705841476470-96/7/3 ثبت اســناد خمینی شــهر تمامت شش دانگ پالک 
مذکور به نام گوهر ستاره ورنوســفادرانی فرزند حســن  ذیل ثبت 23265 صفحه 403 
دفتر 39 نسبت به ششدانگ ثبت و ســند صادر گردیده و محدود است: شمااًل: پی دیوار 
اشــتراکی با قطعه ملک 3898 به طول 9/6 متر شــرقًا: پی دیوار اشتراکی با قطعه ملک 

3695 بطول 24 متر جنوبًا: دیواریست به کوچه به طول 9/40 متر غربًا: دیوار اشتراکی با 
باغ 945 به طول 24 متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مساحت عرصه 
در ســند حدود 228 مترمربع مقدار باقیمانده با احتساب کسر گذر حدود 204/5 متر مربع 
می باشد به صورت یک باب خانه که در قسمت شمال دارای بنای مسکونی در زیرزمین 
به مساحت تقریبی 164 مترمربع و همکف به مســاحت تقریبی 156 متر مربع از اسکلت 
آجری فلزی وسقف فلزی می باشــد کف حیاط از موزائیک و در قسمت جلوی زیرزمین 
سنگ چینی و بدنه ها از سنگ می باشــد و درب و پنجره در این قسمت از پروفیل آهنی 
و شیشه ای اســت زیرزمین با بدنه سنگ و کف موزائیک اســت سرویس ها و آشپزخانه 
 کاشی و سرامیک بوده و دربهای داخلی و چهارچوبها فلزی می باشد کابینت ها سنگ و فلز 
می باشد در طبقه همکف در قسمت عمده از ســالن بدنه ها از سنگ و دارای کمد چوبی 
می باشد سقفها از گچ و رنگ و دارای گچ بری است و کف ها موزائیک است بخشهایی از 
اتاق ها از کاغذ دیواری پوشیده شده است سرویس ها و آشپزخانه کاشی و سرامیک بوده 
و دربهای داخلی چوبی و چهارچوب ها فلزی می باشد کابینتها سنگ و فلز است دستگاه 
پله از سنگ و نرده های حیاط و زیرزمین فلز می باشد سیستم گرمایش بخاری وسرمایش 
کولرآبی است حیاط ســازی از موزاییک و در بخش کناری باغچه و یک واحد سرویس 
بهداشتی می باشد پالک فوق دارای اشتراکات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم بستانکار 
به موجب وارده شــماره 139605002121001596-96/9/14 فاقد بیمه می باشد که 
ملکی گوهر ستاره ورنوسفادرانی فرزند حسن به موجب ســند رهنی شماره 201655-
1389/9/16 و 221160-1392/11/6  و 227287-1393/12/21 تنظیمــی دفترخانه 
73 خمینی شهر موضوع پرونده اجرایی کالسه 9600188 در رهن بانک کشاورزی شعبه 
مرکزی خمینی شهر می باشد و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ دو میلیارد و هشتصد 
و نود میلیون ریال ) 2/890/000/000 ریال( ارزیابی شــده است. بدینوسیله شش دانگ 
پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شــرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شنبه مورخ 96/10/26 در محل واحد اجرای اســناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده 
حضوری به فروش می رسد.  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 ونیز  در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 96/10/6  

م الف:6171 اداره اجرای اسناد رسمی خمینی شهر)614 کلمه، 6 کادر(
مزایده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139603902121000021 آگهــی:  شــماره   10 /72
139604002121000161 آگهــی مزایــده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالســه: 
9600212 تمامت شش دانگ پالک ثبتی 1609 فرعی از 120  اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر خیابان امام خمینی شمالی کوچه جعفری 
بعد از چهار راه اول بن بست اول سمت چپ که حسب نامه شماره 960705841476478-
96/7/6 ثبت اسناد خمینی شــهر تمامت شــش دانگ پالک مذکور به نام گوهر ستاره 
ورنوسفادرانی فرزند حسن  ذیل ثبت 123791 صفحه 107 دفتر 577 نسبت به ششدانگ 
ثبت و سند صادر گردیده و محدود است: شــمااًل: در دو قسمت اول دیواریست مشترک 
به طول 10 متر به شــماره 87 فرعی دوم دیواریست مشترک بطول 4 متر به قسمت دوم 
به صورت شکســته می باشد شماره 87 فرعی شــرقًا: به دیوار به طول 27/50 به شماره 
باقیمانده 257 فرعی جنوبًا: در دو قســمت اول خط فرضی اســت به طول 6/90 متر به 
قسمتی که هنگام بازسازی بایستی در مسیر تعریض کوچه قرار گیرد دوم خط فرضی است 
به طول 5/50 متر به صورت پخی شکل به قسمتی که هنگام بازسازی بایستی در مسیر 
تعریض کوچه قرار گیرد غربًا دیواریست مشــترک به طول 25/40 متر به شماره 2/954 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشــناس به مساحت حدود 352 متر مربع به صورت 

یک زمین بایر محصور و فاقد هر گونه بنایی بوده درب ورودی چوبی حصاری می باشــد 
و نمای بیرونی رو به کوچه آجر فشــاری و فاقد نماسازی می باشد و بنا به اعالم بستانکار 
به موجب وارده شماره 1396050021210001595-96/9/14 فاقد بیمه می باشد که 
ملکی گوهر ستاره ورنوسفادرانی فرزند حسن به موجب سند شماره 211950-91/4/17 و 
227285-93/12/21  تنظیمی دفترخانه 73 خمینی شهر موضوع پرونده اجرایی کالسه 
9600212 در رهن بانک کشاورزی مرکزی خمینی شــهر می باشد و به موجب گزارش 
هیات  کارشناس به مبلغ دو میلیارد و دویســت و چهل میلیون ریال ) 2/240/000/000 
ریال( ارزیابی شده است. بدینوسیله شش دانگ پالک مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم 
شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/10/26 در محل واحد اجرای 
اسناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.  الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به 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 اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ونیز  در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 96/10/6  م الف:6172 اداره اجرای اسناد رسمی خمینی شهر 

)461 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973648100715 دادنامــه:  شــماره    10 /182
95099836409000448 شماره بایگانی شعبه: 960330 شــاکی: آقای فرهاد رنجبر 
فرزند وجیه اله به نشــانی شــهرضا بلوک امام خ 45 متری فرعی 50 فرعی اول سمت 
راست پ 9، متهم: آقای رامین قربانی فرزند قربانعلی ) احمد( به نشانی کرمان شیخ احمد 
کافی جنوبی کوچه 12 اولین فرعی ســمت راســت داخل کوچه بن بست، اتهام: سرقت 
مستوجب تعزیر، گردشکار: به تاریخ 96/9/8 در وقت مقرر جلسه شعبه 103دادگاه کیفری 
دو شهرستان شهرضا به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 960330 تحت 
نظر است. با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ادله موجود به استناد مواد 342 و 375 قانون 
آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با 
تکیه بر شرف و وجدان خویش در خصوص اتهام آقای رامین قربانی فرزند قربانعلی )احمد( 
دائر بر سرقت تعزیری در روز یک دســتگاه موتور سیکلت در تاریخ 94/3/15 در شهرضا 
با صرف نظر از رضایت شاکی آقای فرهاد رنجبر و مفاد کیفرخواست که در همان جلسه 
مبادرت به صدور انشای رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رامین قربانی 
فرزند قربانعلی )احمد(، دائر بر سرقت تعزیری در روز یک دستگاه موتور سیکلت در تاریخ 
94/3/15 در شهرضا با صرف نظر از رضایت شاکی آقای فرهاد رنجبر، که با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده و ادله موجود با توجه به مفاد کیفرخواســت و اظهارات شاکی با صرف 
نظر از رضایت وی که دادگاه در خصوص رد مال دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشــد که 
بیان داشته بنده موتورم در تاریخ 94/3/15 ساعت 14/30 را جلوی منزل گذاشته بودم که 
برگشتم دیدم موتورم نیست و گزارش پلیس اداره آگاهی شهرضا و کرمان مبنی بر کشف 
و ضبط موتور سیکلت مسروقه و اظهارات همسر و آقای لشگری که بیان داشتند متعلق 
به متهم است و از اصفهان آورده و علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و عدم حضور متهم 
و عدم ارسال الیحه و دیگر قرائن موجود و با حصول اقناع وجدانی و مفید علم و یقین، لذا 
اتهام آقای رامین قربانی فرزند قربانعلی )احمد( دائر بر سرقت تعزیری در روز یک دستگاه 
موتور سیکلت در تاریخ 94/3/15 در شــهرضا با صرف نظر از رضایت شاکی آقای فرهاد 
رنجبر و مفاد کیفرخواست محرز ومسلم تشخیص داده به استناد ماده 661 قانون مجازات 
اســالمی مصوب 75 کتاب پنجم، بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد 19، 23، 
27، 46، 50، 54، 107 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 375، 406، 426، 431 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 متهم را محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری 
و هفتاد و چهارضربه شالق صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ ابالغ واقعی توسط متهم قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می باشد 
و پس از انقضا آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی توسط طرفین در دادگاه 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف:872 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو 

شهرستان شهرضا )478 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/6 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شماره  7949/373 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد عکافان خوراســگانی فرزند فضل اله  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027007371- 96/6/23 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/11/1 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 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:29949 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/128  آقای سید حسین موســوی  دارای شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست 
به کالسه 525/96 شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید هاشم موسوی 
به شناسنامه 130 در تاریخ 96/09/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- سید احمد موسوی، ش.ش 1، ت.ت 1332/01/04 
فرزند پســر 2- بیگم موســوی،ش.ش 5، ت.ت 1336/02/12  فرزند دختر 3- ســید 
ابوالحسن موســوی، ش.ش  35، ت.ت 1338/11/06 فرزند پسر 4- رضوان موسوی ، 
ش.ش 5، ت.ت 1346/01/05 فرزند دختر 5- ســید حسین موسوی، ش.ش 26، ت.ت 
1346/07/15 فرزند پسر 6- معصومه موسوی، ش.ش 33، ت.ت 1349/10/15 فرزند 
دختر 7- سید روح ا... موسوی، ش.ش 854، ت.ت 1358/01/10 فرزند پسر 8- خدیجه 
ابراهیمی ، ش.ش 636 ، ت.ت 1315/01/07 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 406 شعبه اول مجتمع شماره دو شورای حل اختالف بخش کرون 

)196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9610103630105490 شــماره پرونــده:  10  شــماره ابالغنامــه:  /129
9609983630100685 شــماره بایگانی شــعبه: 960735 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواســت و ضمائم به آقای پیام فضیلت فرزند ابراهیم، خواهان آقای ســید روح اله 
هاشمی فرزند سید محمود دادخواستی به طرفیت خوانده آقای پیام فضیلت فرزند ابراهیم 
به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983630100685 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تیران ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/11/7 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف:397 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تیران و کرون )154 کلمه، 2 کادر(
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آتش   سوزی گسترده منابع 
طبیعی در »نوگوران« 

منابع طبیعی روســتای نوگوران در شهرستان 
لنجان استان اصفهان، به علت بی احتیاطی دچار 
آتش سوزی شد و خوشبختانه این حادثه تلفات 

جانی نداشت.

 آغاز طرح ملی محیط یار 
در شهرستان مبارکه

به گزارش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مبارکه، طرح ملی محیط یار به منظور آشنایي و 
ارتقاي  سطح آگاهي دانش آموزان  با موضوعات 
زیست محیطي در مدارس شهرستان مبارکه آغاز 
شد و طی آن، ۴ مدرسه ابتدایي با تعداد۸۷۹نفر 

آموزش هاي الزم را فرا گرفتند.

 دستگیری یک متخلف
 در پارک ملی قمیشلو 

یک متخلف آلوده کننده هــوا، با ۱۵ گونی کابل 
و سیم  در پارك ملي و پناهگاه حیات وحش 

قمیشلوی اصفهان دستگیر شد.
به گزارش پارما، مرتضی جوهری رییس اداره 
پارك ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو در 
این باره گفت: محیط بانان این اداره حین گشت و 
کنترل درمنطقه، یک متخلف را با ۱۵ گوني کابل 
و سیم جهت آتش زدن و جدا سازي، در پارك ملي 
و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو دستگیر کردند 
و متخلف جهت رســیدگي به پرونده به مراجع 
قضائي معرفي شــد.پارك ملی و پناهگاه حیات 
وحش قمیشلو با مســاحت ۱۱۳ هزار هکتار، در 
۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد.

اعالم فراخوان سیزدهمین 
دوره جایزه ملي محیط زیست 

به گزارش پارما از  پایگاه اطالع رســانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت )پام(، هاله سهراب زاده 
سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوري سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: هر گونه اقدامي که 
ســبب افزایش آگاهي و ایجاد انگیزه براي حفظ 
محیط زیست شــود، بســیار مهم و موثر خواهد 
بود. وی افزود: در همین راستا و به سبب افزایش 
مشارکت همگاني در حفاظت از محیط زیست، این 
سازمان از سال ۱۳۷۹ اقدام به برگزاري جایزه ملي 
محیط زیست کرده و با استناد به ماده ۴۶ آیین نامه 
اجرایي قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست و 
مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ شوراي عالي حفاظت 
محیط زیست، از فعالیت هاي ارزنده افراد حقیقي 
و حقوقي حافظ محیط زیست قدرداني مي کند.

ســهراب زاده تصریح کــرد: ابداعات،اختراعات 
و طرح های بارز بــرای جلوگیــري از آلودگي یا 
تخریب محیط زیست،خالقیت ها و ابتکارات بارزي 
که موجب کاهش موثر هزینه هــاي جلوگیري 
از آلودگي و تخریب محیط زیســت شــده، ارائه 
طرح ها و پروژه هاي کاربردي و قابل اجرا که موجب 
نجات گونه هاي کمیاب و در معرض خطر انقراض 
گیاهان و جانوران یا احیاي یک زیستگاه ارزشمند 
درحال تخریب شده، از جمله محورهاي مصوب 

سیزدهمین دوره جایزه ملي محیط زیست است.
وی یاد آور شد: متقاضیان می بایست مدارك الزم 
را حداکثر تا تاریــخ  ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ به دبیرخانه 

علمی جایزه ملی محیط زیست ارسال کنند.

ثبت تصویِر گونه حمایت شده 
سمور سنگی در منطقه شاهکوه 

دوربین تله ای نصب شــده روی آبشخور منطقه 
شــاهکوه فالورجان، تصویِر گونه حمایت شــده 
سمور سنگي را ثبت کرد.به گزارش پارما سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فالورجان 
در ایــن رابطه اظهار داشــت:  دوربین گذاري در 
منطقه شاهکوه فالورجان)منطقه شکار ممنوع 
پیشنهادي( همچنان ادامه دارد تا بتوان قسمتي 

از تنوع زیستي این کوهستان را به تصویر کشید.
محمد ولید مغربی افزود: پس از تصاویر خوبی که 
در هفته هاي اول دوربین گذاري از حیات وحش 
منطقه و تنوع آن ثبت شد، در آخرین بررسي ها 
تصویر یک سمور سنگي، از گوشتخواران شب فعال 
به ثبت رسیده که نشانگر تنوع گونه هاي جانوري 

منطقه است.

سما  مطیعی

دیروز کرمانشاه دوباره لرزید. گسل اشتهارد هم که فعال شده، حوالی 
قزوین و البرز را دوباره لرزاند. حاال خطر بیخ گوش پایتخت نیست، در 
دل پایتخت است و بیشتر از همیشه احساس می شود. تهران به اذعان 
کارشناسان زلزله، در معرض خطر زلزله ۷ ریشتری و حتی باالتر قرار 
دارد و زنگ خطر برای مسئوالن و مدیران این شهر به صدا درآمده است. 
قلب ایران اگر بلرزد، ایران از نفس خواهد افتاد. تهران با جمعیتی بالغ بر 
۱۲ میلیون نفر، با بافتی فرسوده و ساختمان ها و آسمان خراش هایی که 
در بسیاری از آنها، بدیهی ترین اصول و استانداردهای ساختمان سازی 
رعایت نشــده، با خانه هایی که انشــعاب گاز پشــت آنها قرارگرفته و 
ساختمان هایی که ستونشان سست است و زیر آنها موش های آدمخوار 
زندگی می کنند، اگر بلرزد و بریزد، فاجعه بشری رخ خواهد داد. یکی 
بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و دیگری رقمی حدود ۵میلیون کشته را 

تخمین زده است.
کارشناسان سال هاست که فریاد می زنند و هشدار می دهند تهران 

را دریابید. گسل ها اگر فعال شوند، نمی شود حتی تصور کرد 
چه تاوان سنگینی در انتظار تهران است! در انتظار مسئوالنی 
که هشدارها را جدی نگرفته اند و حاال که پایتخت لرزیده، به 
خودشان آمده اند؛ مسئوالنی که سوله های بحران پایتخت را 

در اختیار رامبد جوان قرار داده بودند تا »خندوانه« بسازد! مدیرانی 
که به جای آنکه مدیریت بحران کنند، با حرف هایشــان بحران آفرین 
می شوند! آقای مسئولی که به راحتی می گوید اگر زلزله بیاید، جا برای 

اسکان مردم نداریم! 
و معلوم نیست در تمام این سال ها، در تهران، قلب ایران چه کرده اند و 
می کنند که تن تهرانی ها از حاال تا همیشه خواهد لرزید با این مسئوالن 

مدیر و مدبر!
روز گذشــته محمد ساالری رییس کمیســیون معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر تهران، از یکی از فجیع ترین بخش های داستان 
زلزله تهران پرده برداشــت و آن هم وجود جمعیت ۵۰ تا ۷۰ میلیونی 
موش های مهاجم و زنده خوار ساکن در الیه های زیرین زمین پایتخت 

است که پس از آلودگی هوا، به عنوان دومین معضل زیست محیطی این 
شهر شناخته می شود. یعنی اگر در پایتخت زلزله ای رخ دهد، فرصت به 
آواربرداری نمی رسد. موش های آدمخوار، زلزله زده های زیرآوار مانده 

را زنده زنده می خورند!
تهران کانال های تاسیسات شــهری ندارد؛ بیش از ۳۷۰۰ هکتار بافت 

فرسوده دارد، موش ها هم که آماده حمله هستند. 
و البته موش ها، از نیویورك تا تهران و اصفهان، همه جا هستند. ارتش 
موش ها در شهر خودمان هم آزادانه رژه می روند و بودجه های شهرداری 

برای سمپاشی و خالی کردن شهر از وجودشان را می جوند! 
موش هایی که متهم ردیــف اول قطع درختان 

یخی چهارباغ و تخریب بافت  ر تا

شهر شــده اند و اگر روزی روزگاری یکی از گســل هایی که زیر زمین 
این شــهر وجود دارد، تصمیم بگیرد فعال شود و نصف جهان را به لرزه 
درآورد، ما هم اینجا با لشکری از موش هایی مواجه می شویم که آسیاب 

معده شان همه چیز را می خورد و سیر ی هم ندارد! 
خشکسالی زاینده رود هم مزید علت شــده تا تعدادشان بیشتر شود. 
مسئوالن شهری می گویند برنامه شهرداری در حوزه مبارزه با موش ها، 

در حال حاضر کنترل افزایش و کاهش تعداد آنها در اصفهان است.
اصفهان در قلب ایران است. گفته می شود این شهر درمعرض خطر زلزله 

قرار ندارد؛ گفته ای که نباید خیلی هم آن را جدی گرفت.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان هم 
این فرضیه را تایید نمی کند و می گوید: این باور 
که اصفهان زلزله خیز نیست، صحت ندارد. 

اصفهان چندین گسل 
احتمال  بــا 

فعال شــدن 
دارد؛  فقط باید 
دعا کنیم  گسل های فعال شده، 
سفرهای استانی خود را تعطیل کنند 
واال با امکانــات موجود، باید فاتحــه تهران را 
خواند و شــاید اصفهان هم شــرایط بهتری 

نداشته باشد.

عکس  روز 

برگزاری اولین جشنواره ایمنی رانندگان 
حرفه ای در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره 
به شناسایی نقاط پر حادثه در استان، خاطرنشان 
کرد: نزدیک بــه ۱۰۹ نقطه پر حادثه در اســتان 
اصفهان شناسایی شده است. رانندگانی که نرم افزار 
همپا را روی گوشــی های هوشمندشــان نصب 

کرده اند، زمانی که به هزار متــری نقطه پرحادثه 
می رســند، خودبه خود صدایی از دستگاه منتشر 
شــده  و به آنها وجود یک حادثــه در هزار متری 

خودرو را  ابالغ می کند.
سرهنگ حسین حســین زاده توضیح داد: نقاط 

حادثه خیز در استان شناسایی شده اند، بر اساس 
مصوبه و شــاخص های کشــوری، از ایــن نقاط 
شناسایی شــده ۶۷ نقطه در اولویت قرار گرفتند 
که تاکنون ۱۳ نقطه بررسی و ایمن سازی شده و 
مابقی نقاط در دســتور کار قرار دارند. این فعالیت 
هم از کارهای مشــترك انجام شــده  بین نیروی 
انتظامی و سایر دســتگاه ها بود که در کاهش آمار 

جان باختگان و تصادفات در راه های استان تاثیرات 
ویژه ای داشت.

وی یادآوری کرد: شهروندان می توانند برای نصب 
این نرم افزار که در پلیس راه موجود است، با پلیس 
راه ارتباط گرفته و برای داشتن رانندگی مطمئن 
 و کاهش تصادفــات در جاده ها، از آن اســتفاده

 کنند.

 نرم افزار همپا و شناسایی ۱۰۹ نقطه پر حادثه در استان اصفهان

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:
داربست  برخی خیابان های اصفهان معلق شد

اعتراض جالب دانش آموزان 
هندی به آلودگی  هوا

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: داربست های ساختمانی در خیابان های بازارچه، استقالل جنوبی و خیابان 
آزادی شهرك امیریه، با وزش باد معلق شد. محمد شریعتی  اظهار داشت: طی وزش باد شدید سه مورد تماس برای احتمال سقوط داربست در سه 

نقطه مختلف شهر به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که ستاد فرماندهی بالفاصله اکیپ های عملیاتی را از ایستگاه های مختلف همراه مسئوالن به محل های حادثه اعزام 
کرد. وی با بیان اینکه این حوادث در خیابان های بازارچه، استقالل جنوبی و خیابان آزادی شهرك امیریه گزارش شد، ابراز داشت: وضعیت این داربست ها عامل وحشت 
عابران و ساکنان محله های اعالم شده بود که ضمن آماده باش همه ایستگاه ها در این خصوص، اکیپ های عملیاتی در واکنشی سریع به مهار داربست ها و ایمن سازی 

این محل ها اقدام کردند. وی افزود: داربست هیچ یک از ساختمان ها ریزش نکرده و تنها با توجه به وزش باد، از حالت استاندارد خارج شد.

حادثه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

زلزله، یک حادثه غیر مترقبه 
نیست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
زلزله، یک حادثه غیر مترقبه نیســت؛ بلکه یک 
حادثه تدریجی محسوب می شــود که کم کم به 
وقوع می پیوندد. منصور شیشه فروش اظهار داشت: 
حوادث غیر مترقبه یعنــی حوادثی که انتظار آن 
نمی رود و به یکباره به وقــوع می پیوندد؛ اما زلزله 
یک حادثه تدریجی است. وی با بیان اینکه ایران در 
منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و زلزله خیز 
است، ادامه داد: ایران روی کمربند زلزله قرار گرفته 
است و این گونه نیســت که یکباره با زلزله مواجه 
شویم. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: به دنبال وقوع زلزله بم و خرابی های حاصل از 
آن، مدیریت بحران در کشور شکل گرفت و سبب 
شد که در زلزله های بعدی ازجمله بروجن، ورزقان 
و کرمانشــاه کمترین کشــته و مصدوم را داشته 
باشیم. وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار 
نفر از دانش آموزان، به منظور مقابله با زلزله آموزش 
دیده اند تا به هنگام وقوع در امن ترین نقاط آن مکان 

قرار گیرند و دچار کمترین آسیب شوند.

 گازگرفتگی در اصفهان 
بار دیگر قربانی گرفت

یک زن میانسال ساکن اصفهان به دلیل استفاده از 
گاز پیک نیک در حمام و گاز گرفتگی جان خود را از 
دست داد.مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: یک موردگازگرفتگی با مونوکسیدکربن در 
یکی از محالت خیابان الله شهر اصفهان به آتش 
نشانی اعالم شــد و گروه نجات ایســتگاه شماره 
۷ به همراه افســر کشــیک به محل حاثه اعزام 
شدند. محمد شریعتی افزود: پس از بررسی اولیه 
کارشناسان مشخص شــد جان باخته فردی ۴۳ 
ساله است که هنگام استحمام به سبب استفاده از 
گاز پیک نیک، دچار گاز گرفتگی شده و جان خود 
را از دست داده است. از ابتدای سال جاری تاکنون 
نزدیک به ۱۲۰ نفر در استان اصفهان بر اثر استنشاق 
گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده و۱۰ نفر 

از آنها جان خود را از دست داده اند.

کشف و امحای ۱۰۰ تن برنج 
خارجی آلوده

۱۰۰ تن برنج خارجی مشکوك به آلودگی در نجف 
آباد کشف و امحا شــد.بنا بر اعالم روابط عمومی 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
کارشناسان نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو 
۱۰۰ تن برنج هندی آلوده و تاریخ مصرف گذشته 
را کشف کردند که درقالب برندهای معتبر توزیع 
می شد. بنابر اعالم این روابط عمومی، پس از نمونه 
برداری و بررسی، این برنج ها با حکم قضائی معدوم 

شد و توزیع کنندگان تحویل مراجع قضائی شدند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور:

نباید از جانبازان و 
ایثارگران غافل شد

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اظهار داشت: شهدا با نور خود به بشریت 
امنیت بخشیدند؛ همان گونه که امروز با وجود این 
همه دشــمن، ایران اســالمی به برکت خون آنها 
صاحب امنیت اســت و تمام توطئه های علیه آن 
خنثی شده است. حجت االسالم سید محمد علی 
شهیدی، شهدا را عامل بیمه شدن انقالب اسالمی 
دانست و اذعان کرد: شهدا واقعا در جبهه های جنگ 
نشــان دادند هیچ کس جز خداوند متعال به درد 
انسان نمی خورد. وی با بیان اینکه آران و بیدگل 
یکی از مناطقی است که آمار کم نظیری در اهدای 
شهید به انقالب اسالمی دارد، تصریح کرد: در بین 
استان های کشــور، اصفهان دومین استان از نظر 
تعداد شهدا در انقالب اسالمی است. معاون رییس 
جمهور  با بیان اینکه نزدیک به۸۰۰ شهید، یک هزار 
و ۴۵۰ جانباز و چندین آزاده از شهرســتان آران و 
بیدگل در انقالب اسالمی نقش داشته اند، تاکید کرد: 
اینها نشان می دهد این شهرستان جایی است که 
مردم آن عاشق انقالب بوده اند و همه هستی خود را 

در طبق اخالص گذاشته و تقدیم انقالب کرده اند.

اخبار

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دستگیری اعضای 
یک باند ۴ نفره سارقان داخل خودرو و کشف یک میلیارد 

ریال اموال مسروقه در اصفهان خبر داد.
سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: در پی وقوع چندین 
مورد ســرقت داخل خــودرو در منطقه شــرق اصفهان، 

شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، ۳ سارق و یک مالخر شناسایی 

و پس از هماهنگی با مقام قضائی در ۲ عملیات ضربتی دستگیر شدند.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه سارقان در بازجویی های تخصصی که توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی به عمل آمد، به سرقت یک میلیارد ریالی اموال از خودروی شهروندان اعتراف کردند، بیان کرد: 

در این رابطه متهمان برای انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

رییس پلیس آگاهی استان:

باند سارقان داخل 
خودرو منهدم شد

رییس جمعیت هالل احمر اردســتان با بیــان اینکه 
زلزله زدگان به لبــاس نو و پول نقد نیــاز دارند، گفت: 
سومین محموله  کمک های غیرنقدی مردم اردستان، به 

آسیب دیدگان زمین لرزه غرب کشور ارسال شد.
منصور خانی اظهار کرد: پس از ارســال اولین محموله، 

تالش ها برای تهیه اقالم مورد نیاز بر اســاس گزارش های اعالم شده از سوی تیم شناسایی ادامه یافت و 
اخیرا سومین محموله  کمک های غیرنقدی مردم شهرستان اردستان به آسیب دیدگان زمین لرزه غرب 
کشور ارسال شد. وی افزود: در این مدت حدود یک میلیارد ریال اقالم غیرنقدی شامل لباس گرم، پتو، 

مواد غذایی کنسرو شده، نان خشک و آب معدنی در شهرستان جمع آوری شد.
رییس جمعیت هالل احمر اردستان ادامه داد: مبلغ ۳۷۰میلیون ریال کمک نقدی مردم این شهرستان، 

توسط جمعیت هالل احمر جمع آوری و به حساب واریز شده است.

رییس جمعیت هالل احمر 
اردستان:

زلزله زدگان به لباس 
نو و پول نقد نیاز دارند

زمین لرزه ای که ارتش جونده های تهران و اصفهان را روی زمین می آورد؛

دعا کنیم زلزله نیاید!

مدیرعامــل جمعیت طرفــداران ایمنی راه های اســتان اصفهان با 
اشاره به تاسیس این تشکل در سال ۱۳۸۷، از اخذ تصمیماتی برای 
گسترش شعبات این جمعیت در سطح کشــور خبر داد که اصفهان 
به عنوان میزبان پنجمین دفتر استانی در سال ۱۳۹۴ به مناسبت روز 

حمل و نقل انتخاب شد.
مجید دوســت محمدی مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، 
اهداف این تشکل را ارتقای ایمنی راه های درون شهری و برون شهری 
که تحت پوشــش و نظارت شــهرداری ها و وزارت راه است، اعالم 
کرد که به کاهش تصادفات و تلفات، ارتقــای ایمنی و کمک به آن، 
ایمنی خودروها، گســترش فرهنگ ایمنی کاربــران راه ها، عابران، 
موتورسیکلت ســوارها و کلیه وســائل نقلیه ای که در جاده ها تردد 
دارند، کمک می کنــد. وی گفت: جمعیت طرفــداران ایمنی راه ها 
به عنوان یک سازمان مردم نهاد، از یک طرف انتقادها و نقطه نظرات 
مردم درخصوص اشــکاالت جاده ها، موارد مربــوط به ایمنی، هالل 

احمر، پلیس راهور، نحوه امداد رســانی و اشــکاالتی که در عملکرد 
آنها هســت را به مسئوالن رســانده و به عنوان یک پل ارتباطی بین 
مردم و مســئولین، در راســتای احقاق حق تالش می کند. دوست 
محمدی بخش دیگــری از فعالیت هــای این تشــکل را مربوط به 

اطالع رسانی و نصب تجهیزاتی مثل دوربین و سیستم های 
نظارت تصویری، رفــع موانع جــاده ای و احداث پل 

عابر پیاده اعالم کرد که چــون ارگان های دولتی به 
تنهایی نمی توانند به اطالعات دست یابند، با کمک 
بخش خصوصی و تعامل با ایــن جمعیت می توانند 
به اطالعات مورد نظر و ارتقای ایمنی جاده ها دست 

یابند. مدیرعامل تشکل ایمنی راه ها بیان کرد: هرگونه 
مشکل در خصوص عملکرد پلیس راه، اورژانس و امدادرسانی 

نهادهای ذی ربط، طی نامه های رســمی به ســازمان های مربوطه 
منعکس شده و تا رفع اشــکال و دریافت پاسخ پیگیری می شود. وی 
از مردم خواست تا مشکالت مربوط به  ناهموار بودن مسیر، بی دقتی 
رانندگان، صحبت با موبایل، سرعت باال و موارد دیگر را با شماره تلفنی 

که در اتوبوس ها اعالم شده اســت درمیان بگذارند تا از طریق تلفن 
همراه به رانندگان تذکر الزم داده شــود. دوست محمدی بااشاره به 
اینکه علت بروز ۷۵درصد تصادفات خود رانندگان هستند، لزوم تذکر 
پلیس را مطرح کرد که  عالوه بر دقت  و رعایت نکات ایمنی، به آرامش 
راننده کمک می کند. وی با تاکید بر نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ 
رانندگی، رعایت مقررات راه و ترافیک و رعایت قوانین در کشورهای 
پیشرفته را عامل کاهش تصادفات عنوان کرد و گفت: اعمال جرایم 
ســنگین و برخورد قانونی جدی با متخلفین رانندگی، باعث شده تا 
این رفتار به فرهنگ تبدیل شــود. مجید دوست محمدی 
معاون سابق اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، 
از برگزاری جشــنواره ایمنی رانندگان حرفه ای خبر 
داد که رانندگان حرفــه ای در امر حمل و نقل کاال و 
مسافر درون شهری و برون شهری که از این طریق 
امرار معاش می کنند، شناســایی شده و برای حضور 
در جشــنواره و تجلیل، معرفی می شــوند. وی گفت: 
این رانندگان نباید هیچ گونه تخلف رانندگی داشــته باشند، 
همچنین الزم است دوره های آموزش حرفه ای در ارتباط با موضوعات 
ایمنی و کمک های اولیه را گذرانده باشــند، امتیاز منفی نداشته و 
ســابقه دریافت تقدیرنامه از پلیس را داشته باشــند و تا ۳۰ دی ماه 

مدارك خود را به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

معاون سابق اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

برگزاری اولین جشنواره ایمنی رانندگان حرفه ای در استان اصفهان

فرزانه افسرطه
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دین و اندیشه  سه آفت و سه راه حل قرآنی
پیشنهاد سردبیر:

جناب مظفری زاد، چه شرایط سیاسی بر دوران زندگی امام حسن 
عسکری)ع( حاکم بود؟

دوران حیات امام حســن عسکری علیه الســام در حصر نظام حکومت 
عباسی سپری شد. عباسیان که با شعار  حمایت از خاندان رسول ا... روي 
کار آمدند و خواهان انتقام خون هاي به ناحق ریخته خوب ترین بندگان 
خدا یعني ائمه اطهار علیهم السام بودند، گوی سبقت در دشمنی با اهل 
بیت علیه السام را از امویان ربودند و شدت کشتار و ایجاد اختناق شدید 
برای شیعیان ازسوی آنان سبب شد تا امت اسام آرزوي حکومت امویان را 
در سر بپرورانند. در دوران زندگی امام حسن عسکری)ع( به دلیل جنایات 
متعدد ترکان، پایتخت حکومت اسامی از بغداد به سامرا منتقل شده بود 
و امام )ع( در این زمان تحت نظارت های شدید قرار داشتند به طوری که 
سخت ترین دوران اهل بیت علیهم السام در دوره زندگی این امام گذشت. 
امام حسن عســکری )ع( هم به این موضوع اشاره داشــته و فرموده اند: 
سختی های که بر من وارد شد بر هیچ کس از امامان قبل وارد نشده است. 

جناب کاظمی، با توجه به آن شرایط سیاسی، مهم ترین اقدامات 
امام حسن عسکری )ع( در آن دوران چه بود؟

امام حسن عســکری )ع( علی رغم تدابیر شدید امنیتی اقدامات خاصی 
در جهت حفظ اسام و شیعیان انجام می دادند که به برخی از آنها اشاره 
می کنیم. از آنجایی که فضای دوران امام عسکری)ع(  اجازه فعالیت های 
سیاسی را نمی داد از این رو بهترین رویکرد، اقدامات فرهنگی بود. در این 
راستا، رساله ها و نامه هایی از امام حسن عسکری)ع( ثبت شده است که 
آنها را برای شیعیان، برخی مناطق شیعه نشین یا افراد عادی فرستاده اند 
حتی زمانی که در حصر عباسیان بودندو در نامه ها ضمن اشاره به معارف 
دینی و لزوم انجام احکام الهی، بسیاری از مسائل الزم و ضروری را یادآوری 
یا بر انجام برخی کارها پافشاری کرده اند که ارسال نامه ها ازطریق شبکه 
وکالت انجام می شــد. شــبکه وکالت از زمان امام صادق علیه السام به 
دلیل وسعت سرزمین اسامی و ارتباط شیعیان شکل گرفت که در زمان 
امام حسن عســکری علیه الســام اوج گرفت و امام)ع( از طریق تعیین 
نمایندگان و ارســال پیک ها و پیام ها با شیعیان مناطق مختلف ارتباط 
داشت.حمایت مالی از شیعیان، به ویژه یاران خاص یکی دیگر از اقدامات 
امام حسن عسکری )ع( بود که توسط ایشــان وبه دلیل اهمیت زندگی 

شیعیان صورت می گرفت.

جناب مظفــری زاد،چه نحله های فکری در زمان امام حســن 
عسکری)ع( وجود داشت؟

بخشــی از فعالیت های امام حســن عســکری علیه الســام مربوط به 
موضع گیری های قاطع ایشــان در برابر اندیشــه های انحرافی صوفیان، 

واقفه، مفوضه و... بود که حضرت با صراحت موضع گرفته و ضمن باطل و 
دروغ دانستن آنان شیعیان را از انحراف و مناظره با کسانی که عقاید باطل 
داشتند و مردم را دچار شک و تردید می کردند، حفظ می نمودند؛ مانند 
مقابله با راهب نصرانی ومناظره و گفتمان با فیلسوف معروف عراقی به نام 

یعقوب بن اسحاق کندی.

جناب مظفری زاد، آینده نگری امام حســن عسکری)ع( تا چه 
اندازه درسرنوشت شیعیان عصر غیبت موثر بود؟

درجواب این ســوال باید به این نکته در ابتدا اشــاره کنیم که در روایات 
رسیده از پیامبر)ص( که در نزد شیعه و سنی به حد تواتر رسیده، آمده که 
 فرزندی از امام حسن عسکری)ع( به دنیا می آید که بساط ظلم وجور را

 برمی اندازد و حکومت الهی را تشــکیل می دهد کــه این عامل، نقش 
مهمی در ایجاد شرایط اختناق شدید برای امام حسن عسکری)ع( داشت 
و خلفای عباســی تاش می کردند که فرزند ایشــان را از بین ببرند که 
مهم ترین اقدام حضرت و آینده نگری ایشان را می توان تاش حضرت برای 
حفظ جان حضرت مهدی )عج( دانست که هم زمان تولد ایشان مخفی 
بود و هم بعد از تولد حضرت مهدی )عج( را سه جا مخفی کردند که مدتی 
درسامرا، سپس مدتی درمدینه و مدتی در مکه بود و هم چنین حضرت 
مردم را با غیبت و اینکه امکان دیدار با امام وجود ندارد آشــنا کردند و با 
ارجاع دادن مردم به وکایشان به آنها یاد دادند که در زمان غیبت حضرت 

مهدی )عج( باید به نایبان آن حضرت مراجعه کنند.

جناب کاظمی، نقش امام حسن عســکری)ع( دربهره گیری از 
جریان فکری مهدویت برای ساخت جامعه آرمانی چه بود؟

دین اســام دو خصوصیت اصلی داشــته که یکی الهی کردن جامعه و 
دیگری عدالت محوری کردن جامعه بر اساس پایه عدل و داد است. این دو 
امر محقق نمی شود جز درسایه تشکیل یک حکومت فراگیراسامی. در 
زمان رسول خدا)ص( با وجود اینکه پایه های حکومت اسامی برداشته 
شد ولی جامعه آرمانی به دلیل مشــکاتی که بر سر راه پیامبر)ص( قرار 
داشت، تشــکیل نشــد و همچنین در زمان امام علی علیه السام و امام 
حسن علیه السام نیز این مســئله امکان پذیر نشد. در دوران دیگرائمه 
نیز اصا شرایط تحقق  حکومت فراهم نشد تا اینکه به دوران امام حسن 
عسکری)ع( می رسیم و دراین دوران موضوع غیبت شکل می گیرد که امام 
تاش می کنند تا مردم را با این مسئله آشنا کنندکه می توان گفت یکی از 
اقدامات امام حسن عسکری)ع( دراین زمینه تبیین و ترویج صحیح تفکر 
مهدوی است و اینکه امروز مســئله مهدویت به عنوان یک اصل مهم در 
جامعه شیعیان مطرح است و پس از قرن ها ،انحرافی در اصول تشیع ایجاد 

نشد از مهم ترین دستاوردهای  اقدامات امام حسن عسکری)ع( است.

در گفت و گو با کارشناسان مذهبی عنوان شد؛

 تفکر مهدویت مرهون تالش های
 امام حسن عسکری)ع( است

هشتم ربیع الثانی سالروز میاد امام حسن عسکری علیه السام، یازدهمین پیشوای شیعیان است که پر 
مخاطره ترین ادوار حیات ائمه اطهار در دوران زندگی این امام همام سپری شد؛ چرا که با نزدیک شدن 
به دوره آغاز امامت موعود تاش ها برای جلوگیری از تولد و امامت منجی بیشتر شد ولی محدودیت های 
یازدهمین پیشوای شــیعیان مانعی برای هدایتگری ایشان نشد و امام حسن عســکری علیه السام با 
بهره مندی از سازمان وکالت بر حفظ و تبیین اصول تفکر شیعی آینده جامعه اسام را در پذیرش مهدویت 
بیمه کردند. امیرحسن مظفری زاد و محمد رضا کاظمی، کارشناسان تاریخ تشیع به مناسبت سالروز 
 میاد امام حسن عســکری در گفت و گوبا زاینده رود به بررســی دوران زندگی امام حسن عسکری
 علیه السام و اقدامات ایشان برای آماده کردن جامعه با مسئله غیبت پرداختند که از نظرتان می گذرد:

باز خوانی نگرش قرآنی درباره حضرت مسیح به قلم مدیر انجمن گفت وگوی اسالم و مسیحیت؛

زبان ستایش قرآن در وصف مسیح)ع(

راه چاره گناه کبیره »ناامیدی«

ناامیدی،گناه کبیره ای اســت که گاهی برخی انسان ها به آن دچار می شــوند، اما چاره رهایی از این گناه کبیره را آیت ا...

دستغیب با استناد به آیات و روایات بیان می کند.

آیت ا...دستغیب )ره(در کتاب گناهان کبیره در مورد چاره رهایی از ناامیدی در مشکات می گوید:اگر مبتا به حادثه سختی 

از روزگار شدیم بدانیم که اول زندگانی دنیا با حوادث و ابتاعات فراوان همراه است و هیچ کس از آن برحذر نیست.دوم اینکه 

حاالت کسانی را که ابتا و گرفتاری ایشان از ما شدیدتر است در نظر آورد تا تسکین بیشتری برایش فراهم شود.

شهید دستغیب درباره مورد سوم می گوید:سوم اینکه به هراندازه ای که ابتا و گرفتاری ما بیشتر باشد از رحمت خدا نباید 

مایوس شد چه اشخاصی که به حادثه سختی مبتا بوده و اسباب نجاتی برای آنها متصور نیست و خداوند آنها را نجات داده 

است.در کتاب فرج بعد الشده پانصد حکایت در مورد فرج الهی نقل شده است.

همچنین ایشان در مورد یأس از آمرزش گناهان کبیره می گوید:یأس، از جمیع گناهان گذشته فرد بدتر است زیرا یأس کلی، 

شاهد بر قطع از پروردگار است.وقتی که نور ایمان در دل شخص باشد محال است یأس ادامه داشته باشد.ممکن است در اثر 

غفلت مختصری یأس داشته باشد اما پس از تذکر به سعه رحمت الهی امیدوار و به توبه و انابه مشغول شود.

در محضر بزرگان

فتونکته 

دوره تربیت پژوهشگر قرآن و نظامات اجتماعی با حضور اساتید برجسته کشور برگزار می شود
مسعود رائیجی یانسری، دبیر برگزاری دوره تربیت پژوهشــگر قرآن و نظامات اجتماعی، با اعام خبر برگزاری این دوره گفت: این دوره ویژه طاب پایه 6 به باال و دانشجویان ارشد و 

دکتری است.
وی درباره اساتید شرکت کننده در این دوره اظهار کرد: حجت االسام علی صبوحی طسوجی مسئول مؤسسه تدبر در کام وحی، حجت االسام محمدعلی رضایی اصفهانی عضو هیئت 
علمی جامعه المصطفی العالمیه، حجت االسام حامد کاشانی استاد دانشگاه امام صادق)ع(، حجت االسام محمد حاج ابوالقاسم دوالبی نماینده خبرگان رهبری و مسئول پژوهشگاه فقه 
نظام، حجت االسام غامرضا قاسمیان مسئول حوزه علمیه مشکات، حجت االسام عبدالکریم بهجت پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی و حجت االسام حسین 

سوزنچی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم در این دوره شرکت خواهند کرد. هر یک از اساتید در این دوره با روش های مختلف به کارکردهای اجتماعی قرآن اشاره می کنند. 
دبیر برگزاری دوره تربیت پژوهشگر قرآن و نظامات اجتماعی هدف از برگزاری این دوره را بررســی کاردکردهای قرآن کریم در مورد مسائل مختلف اجتماعی دانست و گفت: مکان 

برگزاری دوره تربیت پژوهشگر قرآن و نظامات اجتماعی، مرکز علم و تمدن اسامی واقع در تهران، تقاطع خیابان حافظ و طالقانی، کوچه رشت، پاک 13 است.
رائیجی یانسری 10 دی ماه را آخرین مهلت ثبت نام در این دوره خواند و یادآور شد: عاقه مندان می  توانند جهت ثبت نام اولیه و دعوت به مصاحبه، مشخصات خود را شامل نام و نام 

خانوادگی، تاریخ تولد، رشته و مقطع تحصیلی و نام حوزه یا دانشگاه محل تحصیل به شماره 5000283716 پیامک کنند.

تصویرگری قرآن کریم از چهره معنوی مسیح علیه السام یکی از موضوعاتی اســت که موجب شده دنیای اسام و مسیحیت را به هم نزدیک ترکند. به جرأت

 
 می توان گفت که چهره ای که قرآن از مسیح علیه السام ترسیم کرده ، درباره کمتر پیامبری صورت پذیرفته است. این تصویرگری قرآنی به قدری زیباست که 

وقتی مسیحیان آن را می بینند و با روایتگری انجیل مقایسه می کنند بدون تردید اعتراف می کنند قرآن مسیح را زیباتر و کامل تر به تصویر کشیده است، در 

قرآن 25 ویژگی برای حضرت عیسی نام برده شده؛ در سوره مریم او را عبد نامیده، این درحالی است که لقب عبد را به هرکسی نمی دهند . مثا برای شخص 

پیامبر اکرم )ص(  این لقب به کار برده می شود و می گوییم » اشهد ان محمد عبده ورسوله« یعنی پیش از اینکه به رسالت پیامبر شهادت بدهیم، به بندگی اش 

اعتراف می کنیم، القاب دیگری که برای عیسی به کاربرده شده » کلمه ا...« و » روح ا...« است در جای دیگری عیسی را با لقب مسیح معرفی کرده است. مسیح 

یا ماشیح همان موعود تورات است که یهودیان همچنان منتظر ظهورش هستند و همین مهم ترین تفاوت یهودیان و مسیحیان است زیرا مسیحیان معتقدند 

مسیح همان عیسی است ویهودیان برخاف این باوردارند و معتقدند مسیح هنوز نیامده است. دراین نزاع بین یهودیان و مسیحیان ، قرآن کریم جانب مسیحیان 

را گرفته و می گوید عیسی علیه السام همان مسیح است، اما در سوره بقره خداوند وجه دیگری از چهره عیسی را به تصویر می کشد و او را صاحب معجزات می 

نامد. همچنین می گوید: ما او را تایید کردیم و توانایی های عیسی به این دلیل بود که او توسط روح القدس تایید شده بود، لقب دیگری که برای مسیح به کاربرده 

شده آبرومند در دنیا و آخرت است و امکان شفاعت دارد. 

شاه بیت تمام این توصیف ها که درقرآن برای مسیح )ع( آمده این اســت که خداوند درجایی دیگر او را صالح نامیده است و بدین ترتیب درسام دوم نمازهای 

یومیه به حضرت عیسی به عنوان بنده صالح خدا سام می دهیم. سوال این است که خدا به چه کسی سام می دهد؟ خداوند در قرآن از زبان مسیح به این پرسش 

پاسخ داده است. او به پرودگارش می گوید: من ادعای الوهیت نکردم و خود و مادرم را خدا نخواندم، بلکه پیروانم را به پرستش خدای یگانه فرا خواندم. بنابراین 

این القاب برای عیسایی آمده است که پیامبر و بنده خداست پس از حضرت محمد و موسی، حضرت عیسی پیامبری است که بیشترین توصیف ها از او در قرآن 

آمده است. دلیل  این توجه ویژه را می توان در اولوالعزم بودن او و بشارت به ظهور احمد که همان پیامبر خاتم است، دانست.

افزون بر شباهت هایی که از مسیح در قرآن و انجیل موجود است ما شاهد تفاوت های بسیاری در توصیف این شخصیت الهی در قرآن و نزد مسیحیان هستیم. 

قرآن کریم می گوید: مسیح درحالی متولد شد که مادرش باکره بود وخداوند عیســی را نشانه رحمت و برای هدایت خلق به او داد. اما در فرهنگ مسیحیان او 

فرزند خدا نامیده شده است. نکته دیگر درباره حضرت مریم)س( است، مریم بانویی عابده بود که مادرش او را وقف خدا کرده بود برای او مائده آسمانی می آمد 

و شخصیتی پاک و روحانی داشت، اما  اناجیل ، مریم را یک زن عادی معرفی می کند و تنها امتیاز او این است که فرزندی به دنیا می آورد که بعدها فرزند خدا 

نامیده شد. نکته مهم تر اما جایگاه هدایتگری مسیح در قرآن است که او را عبد و نبی خدا می داند که  پیروانش را به پرستش خدای یگانه دعوت می کند، اما بر 

اساس عقیده تثلیث مسیحیان برای عیسی جایگاهی الهی درنظر گرفته شده است. 

سمیه مصور
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 محل کمپ تیم ملی ایران 
در روسیه لو رفت!

مارات ماگادف، رییس باشگاه لیگ برتری اوفای 
روسیه محل کمپ تیم  
ملی فوتبــال ایران 
در جــام جهانــی 
را فــاش کــرد! به 
گــزارش روزنامه 
اســپورت اکسپرس؛ 
مارات مــاگادف گفت: »3 
تیم شرکت کننده در جام جهانی 2018 روسیه 
شهر اوفا را به عنوان محل اقامت و کمپ خود در 
این رقابت ها در نظر گرفته اند. کمپ شهر اوفا از 
سوی کشــورهای مصر، ایران و دانمارک مورد 
تایید قرار گرفته اســت.«ماگادوف گفت: »اوفا 
یکی از شهرهایی است که به فهرست شهرهای 
میزبان تیم های ملی فوتبال شــرکت کننده در 

جام جهانی 2018 روسیه راه یافت.«

رییس کمیته سپک تاکرای هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
در خصوص وضعیت رشته سپک تاکرا در اصفهان اظهار داشت: از سال 
1382 رشته ســپک تاکرا به اصفهان وارد شد و این رشته زیرمجموعه 
هیئت ورزش های همگانی بود و با وجــود همه کمبود ها و بی مهری ها 

پیشرفت خوب و چشمگیری داشت.
مجید چاوش زاده افزود: از ســال 83 هر ساله در مســابقات کشوری 
شرکت کردیم و 5 بازیکن از اصفهان به تیم ملی راه یافتند و خودم نیز 
در مسابقات جهانی 2008 و مسابقات آسیایی مربی تیم ملی بودم؛ در 
سال 87 تیم اصفهان قهرمان لیگ کشور شد و از همان سال دیگر هیچ 

حمایتی از این رشته به عمل نیامد.
رییس کمیته سپک تاکرای هیئت انجمن های ورزشی استان اصفهان 
ادامه داد: با وجود اینکه سانس های تمرین، ســاعت 5 صبح بود باز ما 
تمرین می کردیم، اما از  ســال 87 به بعد دیگر سالنی برای تمرین در 

اختیار ما قرار نگرفت و این رشته در اصفهان، مرد.
چاوش زاده تصریح کرد: در این چند ساله بیشتر هزینه ها بر دوش خود 
بازیکنان بوده است و بازیکنان در پارک تمرین می کنند؛ از سال گذشته 
پیگیری هایی برای سالن تمرین انجام شده است و به دنبال احیای این 
رشته در اصفهان هستیم.وی بیان داشت: 

در دوره های گذشته هیچ 

حمایتی از ســپک تاکرا صورت نمی گرفــت در حالی 
که اصفهــان پتانســیل خوبی در ســپک تاکرا دارد؛ 

پیگیر هســتیم اقداماتی را در دانشگاه 
اصفهــان انجام دهیم و اســتان هایی 
هستند که سالن اختصاصی و بهترین 
امکانــات را در اختیــار دارند.رییس 
کمیته سپک تاکرای هیئت انجمن های 
ورزشی اســتان اصفهان اذعان داشت: 

سپک تاکرا بســیار مهیج و دوست داشتنی 
است، اما مردم آشــنایی چندانی با این رشته 

ندارند و مهم ترین کار شناســاندن سپک تاکرا در 
بین اقشار مردم اســت، حتی برخی با شنیدن نام این 

رشته به فکر رشته های رزمی می افتند.
چاوش زاده با اشــاره به امکانات موجود گفت: هیچ مکانی در اختیار 

نداریــم و نمی توانیم برنامه های اســتعدادیابی را اجرا کنیم. بیشــتر 
توپ هایی که در اصفهان موجود است توسط بازیکنان خریداری شده 
اســت؛ حدود 10 نفر از بازیکنان قدیم وجود دارند که سپک تاکرا کار 
کرده اند و می توانند به عنوان مربی فعالیــت کنند.وی در پایان یادآور 
شد: در گذشته برای تاســیس بخش بانوان نیز مخالفت صورت گرفته 

بــود و بخــش بانوان 
در یــک دوره راه انــدازی 
شــد، اما ادامــه دار نبود؛ 
در حال حاضر جلســاتی برای فعالیت دوباره 
 سپک تاکرا بانوان برگزار شده و امیدوار به انجام آن

 هستیم.

رییس کمیته سپک تاکرای هیئت انجمن های ورزشی استان مطرح کرد:

قهرمانی در کشور بالی جان سپک تاکرای 
اصفهان

طرح آشتی ملی در تکواندو کلید خورد

پیشنهاد سردبیر:

علی حمام که در روزهای گذشــته شایعات جدی 
درباره جدایی اش شنیده می شد، می تواند خریدی 

ایده آل برای سپاهان باشد.
سپاهان در نیم فصل نخســت لیگ برتر با کمبود 
بازیکن در دفاع راســت مواجه بــود و این کمبود 
به قدری مشــهود بود که حتی در برخی دیدارها 
شاهین ثاقبی که ذاتا یک بازیکن هجومی است در 
آن پست به بازی گرفته می شد. تنها دفاع راست 
تخصصی حال حاضر سپاهان، حسن جعفری است 
که در این فصل هم کیفیت خوبی از خود نشــان 

نداده است و چندین بازی را هم به دلیل مصدومیت 
کهنه ای که دارد از دســت داد.کیفیــت پایین و 
مصدومیت های زیاد حســن جعفری و همچنین 
نامطمئن بودن عارف غالمی در دفاع راســت، نیاز 
سپاهان را به جذب یک بازیکن در این پست نشان 

می دهد. 
با این حــال هرچند در نقل و انتقاالت زمســتانی 
بازیکن با کیفیت و قابل اتکا به سختی پیدا می شود، 
اما سپاهان برای یافتن یک دفاع راست مطمئن کار 
ســختی ندارد و گزینه آنها می تواند از همین تیم 

همشهری یعنی ذوب آهن باشد.علی حمام که در 
روزهای گذشته شایعات جدی درباره جدایی اش 
شنیده می شــود، می تواند خریدی ایده آل برای 
ســپاهان باشــد، چون او هم خأل بازیکن در دفاع 
راســت را پر می کند و هم با توجه به قابلیت بازی 
در دفاع میانی می توانــد در روزهایی که پورقاز یا 
 یزدانی غایب هســتند به کمک قلب دفاعی زردها

 بیاید.
البته زردپوشــان برای جذب علی حمام با مشکل 
پر بودن سهمیه بازیکنان خارجی رو به رو هستند 
که در این مورد هم شنیده می شود امکان فسخ با 
 یکی، دو بازیکن خارجی حال حاضر این تیم وجود

 دارد.

یک تیر و دو نشان زردها؛

علی حمام - سپاهان؛ چرا که نه؟

خبر روز

 کی روش و برانکو جلسه
 می گذارند

با توجه بــه اختالفات قبلی برانکــو و کی روش 
در خصــوص اردوهای 
تیم ملی، قرار اســت 
نشســت ویــژه ای 
هم بیــن کی روش 
و برانکــو به صورت 

جداگانه برگزار شود.
از مشخص شــدن قرعه تیم پس 

ملی در مسابقات جام جهانی یکی از پیشنهادهای 
کارلوس کی روش ایــن بود که در پایان 
هر هفته از بازی های لیگ، ملی پوشان 
مدنظر او بــه مدت یک و نیــم روز در 

اختیار کمپ تیم ملی باشند.از همین رو با توجه 
به اختالفات قبلی برانکو و کی روش در خصوص 
اردوهای تیم ملی، قرار است نشست ویژه ای بین 
کی روش و برانکو به صورت جداگانه برگزار شود.

الیک روز

دردسر 680 میلیونی خالد 
برای تراکتورسازی

خالد شــفیعی کــه ابتــدای لیــگ هفدهم 
تراکتورســازی را بــه 
مقصد کــره جنوبی 
تــرک کــرد و با 
»اف سی« سئول 
قرارداد بست، برای 
دریافت مطالبات 680 
میلیون تومانی اش، نامه ای را 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.چند روز 
قبل ای اف سی پاسخ نامه شفیعی و وکیلش را 
داد و اعالم کرد در این خصوص تحقیق می کند 
تا اصل داستان روشن شــود. حال اگر برای ای 
اف سی مشــخص شــود که تراکتورسازی به 
شــفیعی 680 میلیون تومان بدهی دارد، آن 
وقت تصمیمات جدیدی اتخاذ می شود. روزبه 
وثوق احمدی، رییــس کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان فوتبــال در این خصــوص می گوید: 
»خالد شفیعی قبل از نامه نگاری با ای اف سی 
هیچ شکایتی به مراجع قضائی نکرده است. به 
این ترتیب او ابتدا باید طلب خودش را در مراجع 
قضائی فدراسیون فوتبال ثابت کند و مبلغ طلب 
به طور کامل مشخص شود؛ سپس با ای اف سی 

نامه نگاری های الزم را انجام بدهد.«

دردسر روز

محمدرضا خلعتبری درباره پســت بازیش در تیم پدیده گفت: من 
امسال مهاجم نیستم و یک خط عقب تر بازی می کنم و بیشتر دنبال 
بازی سازی هســتم، اما برای گلزنی تالشــم را می کنم؛ البته فرقی 
نمی کند من گل بزنم یا قاضی و خوشحالم که محمد قاضی 9 گل زده 
است. من بیشتر دوست دارم پاس گل بدهم، هر فوتبالیستی دوست 

دارد گل بزند و اگر شرایط مهیا باشد حتما گل هم می زنم.

دوست دارم پاس گل بدهم

99
یعقوب کریمی در واکنش به شایعه شکایتش از استقالل گفت: من 
عادت ندارم چیزی را مطرح کنم ولی به خاطر سوء استفاده های 
احتمالی، الزم است بگویم که هیچ شــکایتی نکرده و مقداری از 
طلبم را هم بخشیده ام. حتی شنیدن این خبر دروغ من را خجالت 
زده کرد.7 سال نان باشگاه را خوردم و همیشه خدا را شکر می کنم 

و  باعث  افتخارم است که در استقالل بازی می کنم.

واکنش کریمی به شایعه شکایت ازاستقالل

08

طبق اعالم فوتسال پلنت:
دروازه بان اصفهانی نامزد 

برترین دروازه بان جهان شد
دروازه بان اصفهانی تیم ملی فوتسال طبق اعالم 
سایت معتبر فوتســال پلنت، نامزد کسب عنوان 
برترین دروازه بان جهان شــد.بر این اساس نام 
سپهر محمدی، دروازه بان ملی پوش گیتی پسند 
اصفهان در بین اسامی سایت معتبر فوتسال پلنت 
قرار گرفت. این ســایت 10 نفر را به عنوان نامزد 
بهترین دروازه بان جهان در ســال 2107 اعالم 
کرده بود.محمدی موفق شــده بــود با تیم ملی 
فوتســال در جام جهانی 2016 کلمبیا به مقام 
سومی جهان دست پیدا کند و همین مقام سومی 
تاثیر بسزایی در انتخاب او به عنوان نامزد کسب 
این عنوان داشته است.این دروازه بان کار خود را 
از فوالد ماهان آغاز کرد و پس از سه فصل حضور 
در این تیم راهی فیروز صفه اصفهان شــد و در 
فاصله ای کوتاه که در این تیم بود، دوباره به فوالد 
ماهان پیوست و در نهایت از حدود 5 سال پیش 

در گیتی پسند بازی می کند.
به گزارش فارس؛ ســپهر محمدی سابقه حضور 
در تیم ملی فوتسال زیر 21 ساله های ایران را نیز 
در کارنامه خود دارد و از سال 2011 نیز عضو تیم 

ملی فوتسال بزرگساالن ایران است.

طرح آشتی ملی در تکواندو 
کلید خورد

رییس فدراســیون تکواندو قصد دارد در شروع 
دوره پنجم مدیریت خود طرح آشتی با منتقدان 
را کلید بزند و با برخی منتقدان صبحانه بخورد.
مجمع پرحرف و حدیث فدراسیون تکواندو شنبه 
دوم دی ماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار 
شــد و در نهایت اعضای مجمــع رای به حضور 
دوباره سید محمدپوالدگر در راس این فدراسیون 
دادند. پوالدگر نیز که بعــد از انتخاب گفته بود 
درهای فدراسیون به روی هیچکس بسته نیست، 
در اولین اقدام خود طرح »آشتی ملی« در تکواندو 

را کلید زده است. 
بر همین اســاس برخی منتقدانبه جلســه ای با 
صرف صبحانه در فدراســیون دعوت شــده اند. 
گفته می شود شاخص ترین فرد دعوت شده به 
این صبحانه کاری هادی ســاعی پرافتخارترین 

ورزشکار کشورمان است.

منهای فوتبال

پیشخوان

تیم فوتبال نفت تهران با یک دروازه بان به کار خود در لیگ 
ادامه خواهد داد.

نفت تهران با از دست دادن میالد فراهانی برای نیم فصل 
دوم لیگ برتر در حال حاضر فقط شهاب عادلی را در خط 
دروازه در اختیار دارد و قرار است با همین شرایط به کارش 

در مسابقات ادامه دهد.آتیال حجازی به گفته خودش در شرایطی هدایت تیم نفت را بر عهده گرفته است که 
بتواند در نیم فصل حداقل پنج یا شش بازیکن به تیمش اضافه کند، اما تا اینجای نقل وانتقاالت این تیم نه تنها 
بازیکنی نگرفته بلکه تعدادی از نفرات اصلی خود از جمله مجتبی حق دوست و میالد فراهانی را هم از دست 
داده است.با این شرایط باید دید حجازی و کادرش در هر شرایطی در نفت کار خواهند کرد یا به زودی از این 

تیم کناره گیری می کنند.

 نفت تهران با یک
  دروازه بان 
در لیگ برتر

مهاجم پرسپولیس، نغمه جدایی ســرداده است. علی 
علیپور به دو دلیل در تالش است نیم فصل از پرسپولیس 
جدا و راهی فوتبال روسیه شــود.دلیل اول علیپور این 
اســت که مبلغ قرارداد او 360 میلیون تومان اســت و 
با وجود اینکه بارها از علی اکبر طاهری خواســت آن را 

افزایش دهد طاهری نپذیرفت و به نظر می آید گرشاســبی هم تمایلی برای این کار نداشته باشد. دلیل 
دیگری که علیپور را بیشتر به سمت اروپا سوق می دهد بازی کردن در جام جهانی است.

او خوب می داند تنها در صورتی شــانس حضور در جام جهانی را خواهد داشت که بازی در اروپا را تجربه 
کند. علیپور دو فصل پیش از یک تیم روسی پیشنهاد داشت، اما به خاطر قرارداد 4 ساله ای که با باشگاه 
داشت و در آن مقطع هم مهدی طارمی به ریزه اسپور رفته بود او تصمیم گرفت در جمع سرخپوشان بماند.

ستاره پرسپولیس 
 سودای جدایی
 در سر دارد؟

خائن یا خدمتگزار

پنجه بر طلســم چهل 
ساله

پیشنهاد به دردنخور

رکورد بدون جام، معنا 
نداره

هم طارمی مخالف است و 
هم برانکو

پایان سلطه رحمتی

 استعفای رییس
 فدراسیون فوتبال تزارها

ویتالی موتکو، رییس فدراسیون فوتبال روسیه به طور 
موقت از ســمت خود کنار ه گیری و استعفا داد.یکی 
از بندهای اصلی ریاست فدراســیون فوتبال در این 
کشور این است: اگر شخصی که در رأس فدراسیون 
قرار دارد به وظایف خود عمل نکند باید از سمت خود 
اســتعفا دهد. به همین دلیل به مدت 6 ماه موتکو از 
سمت خود کنار رفته است و الکساندر آالیف به عنوان 

رییس فدراسیون فوتبال روسیه مشغول به کار شد.

ثوری، دومین رییس 
فدراسیون بوکس بعد از 

انقالب شد
بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون بوکس  
حسین ثوری توانست با کسب حداکثر آراء به ریاست 
این فدراسیون انتخاب شــود.پیش از او ناطق نوری 
ریاست این فدراسیون را بر عهده داشت که از تاسیس 
فدراسیون بوکس بعد از انقالب اسالمی به مدت 28 
سال برصندلی ریاست تکیه زده بود و چندی پیش 

استعفای خود را اعالم کرد.

عابر بانک پرسپولیس، نماینده 
مجلس را تهدید کرد!

حسین هدایتی، مالک پیشین باشــگاه استیل آذین و 
اسپانســر فوتبال، ادعاهای نماینده مجلس در برنامه 
نود را کذب خواند.عابر بانک فوتبــال پس از اظهارات 
محمدحسن نژاد،عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای 
اســالمی درباره بدهی های او به بانک سرمایه، تلفنی 
اظهارات این نماینده را رد کرد.هدایتی، نماینده مجلس 
را به شکایت و پیگیری ادعاهایش تهدید کرد.در همین 
حال بود که نماینده مجلس دوبــاره روی خط تلفنی 

برنامه آمد، اما هدایتی حاضر به گفت وگو با او نشد.

 خداحافظی کرار جاسم
 با صنعت نفت

بازیکن عراقی تنها بعد از چند ماه حضــور در آبادان با 
انتشار پیامی از ادامه همکاری با صنعت نفت امتناع کرد.
مشــکالت مالی صنعت نفت و انتقاداتی که در روزهای 
اخیر از ســوی فراز کمالوند بر زبان آورده شد این بار با 
خداحافظی بازیکنان و ستاره های این تیم ادامه یافت تا 
صنعت نفت در آستانه بحرانی جدی قرار بگیرد. جاسم 
کرار با لبریز شدن کاســه صبرش به خاطر بی توجهی 
باشگاه به وعده ها از صنعت نفت و طرفداران آبادانی 

خداحافظی کرد.

درگیری سرمربی تیم ملی 
فوتبال آرژانتین با پلیس

ســرمربی تیم ملــی فوتبال آرژانتیــن در حال 
از جشــن  بازگشــت 
عروســی دخترش 
به شــدت با پلیس 
بحث کرد.خورخه 
ســامپائولی شنبه 
در جشــن عروســی 
دخترش شرکت کرد ولی در 
راه بازگشت، پلیس راهنمایی و رانندگی اتومبیلی 
را که سامپائولی در آن حضور داشت متوقف کرد 
و از سرنشینان خواســت از ماشین خارج شوند. 
سرمربی آرژانتینی که به علت مصرف مشروبات 
الکلی در حالت عادی قرار نداشت از درخواست 
پلیس به شدت عصبانی شــد و با آنها بحث کرد. 
ســرمربی عصبانی به مامور گفت : احمق! او در 
حالی که همچنان بر سر پلیس فریاد می زد توسط 
افرادی که همراهی اش می کردند آرام شــد و به 

هتلی که در آن اقامت داشتند، رفت.

فوتبال جهان
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بهمن امید قائمی بسیاری از آسیب های اجتماعی را به دلیل محرومیت 
از ســواد و آگاهی های اجتماعی خواند و با اشاره به بی سوادی 55 درصد 
مردم قبل از انقالب اسالمی، رشد سوادآموزی بعد از انقالب را در راستای 
تحقق شعار حضرت امام )ره( »ایران را مدرسه می کنیم«، دانست و افزود: 
اکنون 95 درصد مردم در ســن 10 تا 49 سال باسواد هستند؛ همچنین 
اختالف سطح سواد بین زنان و مردان کاهش یافته است. وی خاطرنشان 
کرد: باتوجه به اینکه یکی از مالک های ارزیابی کشــورها وضعیت سواد 

است، در کشور ساالنه حدود 450 هزار نفر از بی سوادان یا کم سوادان تحت 
پوشش سوادآموزی قرار می گیرند و در دولت تدبیر و امید با تاکید بر محو 
بی سوادی، تالش بیشتری در این زمینه شده است. امید قائمی با بیان آنکه 
سواد تاثیرگذار در سرشماری ها در فاصله سنی 10 تا 49 سال است، اظهار 
کرد: در سرشماری سال 95، جمعیت کشور 79میلیون برآورد شد که 49 
میلیون نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال باسواد و دو میلیون و 600 هزار نفر 
بی سواد هستند. وی یادآور شد: استان اصفهان به عنوان یکی از پنج استان 
باسواد کشور، 102 هزار نفر بی سواد در همین گروه سنی دارد و امسال با 
در نظر گرفتن کیفیت سوادآموزی، فقط هشت هزار نفر سهمیه برای ما 

تعیین شده است تا تحت پوشش سوادآموزی قرار گیرند. 
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش، نواحی یک و دو و مناطقی 
مثل نائین، اردستان، زواره، کوهپایه، میمه، جرقویه علیا و خور و بیابانک را 
جزو مناطق باسواد استان اعالم کرد و افزود: به دلیل مهاجرپذیری استان 
اصفهان، مبادی ورودی بی ســوادی و دانــش آموزانی که ترک تحصیل 
می کنند، همچنان با مشکل بی ســوادی در استان مواجه هستند. وی از 
فعالیت حدود 1000 نفر آموزش دهنده در سطح استان خبر داد که برای 
آنها دوره های توانمندسازی برگزار می شــود، ضمن آنکه کلیه مدیران 
ســوادآموزی در مناطق آموزش و پرورش به نظــارت و ارزیابی عملکرد 
آموزش دهندگان می پردازند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: 
طبق آمارهای جهانی در سنین 0 تا 100 سال، هشت میلیون نفر بی سواد 
در کشــور داریم که رتبه خوبی در سطح جهان نیست؛ ولی با تالش های 
به عمل آمده، از پتانسیل های جذب سوادآموزی برای رشد باسوادی کمک 
می گیریم. معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در پاســخ به خبرنگار زاینده رود درباره انجام طرح های پژوهشی در این 
راستا، پاسخ داد: چهار عنوان پژوهشی شــامل بررسی رابطه بی سوادی 
والدین با آسیب های اجتماعی دانش آموزان، شناسایی عوامل بی انگیزگی 
افراد بی سواد برای باسواد شدن، تاثیر سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی 
فرزندان، استفاده از IT و مدل های کارآمد برای باسواد کردن افراد بی سواد 
اجرا شده است. امید قائمی از اجرای طرح آموزشی با استفاده از تبلت در 
سال جاری خبر داد و گفت: شیوه آموزش به سه صورت خودآموزی، فرد 
به فرد و کالسیک انجام می شود. وی به نقش سرمایه گذاری در آموزش و 
پرورش در توسعه و پیشرفت کشور و کاهش آسیب های اجتماعی تاکید 
کرد و افزود: بدین منظور، تعامالتی با مساجد، خانه های بهداشت، ادارات 
ثبت احوال، جهاد کشاورزی، امور عشایر و سازمان های دیگری در سطح 

استان داشته ایم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد:

رشد 48 درصدی باسوادی از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 

 فرزانه افسر طاها 

زلزله؛ بهانه ای برای احیای شهر

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

  برگزاری رویداد کارآفرینی 
هم نت فاضالب در اصفهان

رویــداد کارآفرینــی هــم نت )همــکاری، 
مشکل گشــایی، نــوآوری و توانمندســازی( 
فاضالب با هدف بررسی چالش ها و فرصت های 
صنعت آب و فاضالب، بهمن ســال جاری به 
میزبانــی دانشــگاه صنعتی اصفهــان برگزار 

می شود.
هم نت یک رویداد کارآفرینی ســه مرحله ای 
مبتنی بر شرایط بومی اقتصادی و کارآفرینی در 
هر منطقه است که طی آن، فرصت  ها به صورت 
مسئله مطرح می شــود و افراد سعی می کنند 
برای خلق ارزش و نشان دادن توانمندی خود 
به سرمایه گذار یا صاحبان مسئله، ایده پردازی 
کنند، تشکیل تیم دهند و اگر توانستند، آن را 
به یک مدل کســب و کار تکرار پذیر و با ارزش 

افزوده تبدیل کنند.

رویداد هم نت فاضالب به مدت سه روز از 24 
تا 26 بهمن امســال به همت پژوهشکده آب و 
فاضالب دانشــگاه صنعتی اصفهان، بنیاد ملی 
نخبگان استان و شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
رونمایی از آلبوم موسیقی 

بی سخن
آییــن رونمایــی از آلبوم موســیقی بی کالم 
»بی سخن« اثر سعید قربانی، هشتم دی ماه در 

هنرسرای خورشید برگزار می شود.
آهنگساز و سرپرست گروه این آلبوم موسیقی 
اظهار کرد: این آلبوم شــامل آثــار بی کالم از 
سازهای سنتور، عود، کمانچه و تنبک است و به 
ارائه چهار قطعه پیش درآمد شور، چهارمضراب 
بیات ترک به یاد اســتاد پایور، رویا و جوانه به 
آهنگسازی ســعید قربانی و دو قطعه با عنوان 
گل، به آهنگســازی اردوان کامــکار و بانو به 

آهنگسازی مهرداد اعظمی کیا پرداخته است.
ســعید قربانی افزود: این قطعات در تابستان 
سال 9۳ در هنرسرای خورشــید اجرا شده و 

اکنون لوح تصویری آن رونمایی می شود. 
در این اجــرا مهــرداد اعظمی کیــا کمانچه 
می نوازد، حســین قربانــی و حبیب خرمی به 
ترتیب تنبک و عود می نوازنــد و من در کنار 
آهنگسازی و سرپرستی گروه، نوازندگی سنتور 

را بر عهده دارم.
وی خاطرنشان کرد: مراســم رونمایی از آلبوم 
»بی ســخن« روز جمعــه هشــتم دی ماه در 

هنرسرای خورشید برگزار می شود. 

اجرای نمایشی چهارسویه 
برای نخستین بار در اصفهان

»ده هزار سیگار و دونات«  از فردا در نگارستان 
امام خمینی)ره( روی صحنه می رود.کارگردان 
نمایش »ده هزار سیگار و دونات« با اعالم این 
خبر گفت: این نمایش بر اساس نمایشنامه ای 
از الکس فرون، نمایش نامه نویس استرالیایی 
ساخته شده اســت و از فردا تا 1۸ دی ماه در 
سالن نمایش نگارستان امام خمینی)ره( روی 

صحنه می رود.
مرتضی کمساری افزود: برای نخستین بار است 
که در اصفهان نمایشی چهارسویه اجرا می شود 
و مخاطبین هم با بازیگــران در  اجرا درگیر و 

همراه می شوند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان خبرداد:

صدور بیش از دو هزار پروانه 
ساختمانی تا پایان آذرماه ۹۶

معــاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
اظهارکرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون دو هزار 
و 52۳ پروانه ساختمانی صادر شــده است که در 
مناطق هفــت و 1۳ تعداد پروانه های ســاختمانی 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش یافته؛ 
به طوری که در منطقه هفت، 11 درصد و در منطقه 
1۳ افزایش 69 درصدی تعــداد پروانه های صادر 
شده را شاهد هستیم.ســید جمال الدین صمصام 
شریعت با بیان اینکه متراژ پروانه های صادر شده نیز 
از ابتدای سال جاری تاکنون دو میلیون و 110هزار 
و ۳59 میلیون مترمربع بوده است، افزود: در مناطق 
5، 7، 10، 1۳ و 14 شــهرداری اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته متراژ بیشتری پروانه صادر 
شده است که به ترتیب منطقه پنج به نسبت سال 
گذشــته ۸ درصد، منطقه هفت 12 درصد، منطقه 
10، 19درصد، منطقه1۳، ۸7 درصد و منطقه 15 
یک درصد افزایش متراژ پروانه ساختمانی داشته اند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره 
به اینکه آمار متراژ صدور پروانه مناطق پانزده گانه 
در خرداد ماه امســال به نســبت زمان مشــابه در 
سال گذشته افزایش داشــت اما تا چند ماه نوسان 
اندکی ایجاد شــد، گفت: در آذرماه سال جاری نیز 
به دلیل اعالم تخفیف ۳5 درصدی بسته تشویقی 
ساخت و ساز، متراژ صدور پروانه ساختمانی افزایش 
یافته است. وی ارائه تســهیالت کم بهره با اقساط 
طوالنی مدت برای متقاضیان ساخت مسکن را برای 
شهروندان بخصوص افرادی که قصد سرمایه گذاری 
در بافت های فرسوده دارند، بســیار موثر دانست و 
از شهروندان درخواســت کرد با توجه به بسته های 
تشــویقی مناسبی که شــهرداری اصفهان در نظر 
گرفته است، از این فرصت ارزشمند نهایت استفاده 

را ببرند.

مدیرکل حقوقی شهرداری اصفهان:
شهرداری، خسارت  ناشی از 
چاله هارا پرداخت می کند

مدیرکل حقوقی شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: 
یکی از وظایف شــهرداری ها، مهیا کردن شــهری 
ایمن و به دور از آسیب و خطر برای تردد شهروندان 
اســت اما گاهی وجود چاه یا چاله در مســیر عبور 
شهروندان ممکن است باعث بروز مشکل شود. در 
چنین شرایطی شــهرداری طبق قانون، موظف به 
جبران خسارت و پاسخگویی به شهروندان خواهد 
بود. مسعود حیدری خاطرنشــان کرد: شهروندان 
چنانچه بر اثر وجود این چاله ها دچار خسارت شدند، 
می توانند به معاونت خدمات شــهری شــهرداری 
منطقه سکونت خود مراجعه کنند، زیرا شهرداری 
برای جبران خســارت مردم، شهروندان را به نوعی 
بیمه کرده و پــس از مراجعه به خدمات شــهری 
منطقه، فرم بیمه را به فرد زیان دیده ارائه می کند 
تا شهروند با تکمیل فرم، خســارت خود را از بیمه 
دریافت کند.حیدری تاکیدکرد: شــهروندان پس 
از وقوع خســارت بالفاصله باید به معاونت خدمات 
شهری منطقه محل ســکونت خود مراجعه کنند 
زیرا با گذشــت مدت بیمه مقرر، بیمه از پرداخت 
خســارت امتناع خواهــد کرد.مدیــرکل حقوقی 
شــهرداری اصفهان به قوانین مربــوط به فعالیت 
مشاغل مزاحم در شهر اشاره کرد و گفت: طبق بند 
20 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری می تواند 
از فعالیت مشاغلی که از هر جهت با سروصدا باعث 
رنجش خاطر شهروندان شود، جلوگیری کند. وی 
اظهارکرد: شــهرداری در برخورد با مشاغل مزاحم 
اخطارهای الزم را اعالم و متصدیان این واحدهای 
صنفی را مکلف می کند تا شغل خود را تعطیل کنند، 
اما گاهی در این مسیر با اعتراض صاحبان مشاغل 
روبه رو می شــود که اعتراض آنها در کمیســیونی 
متشکل از سه عضو شورای شهر بررسی شده و در 

ارتباط با این مشاغل تصمیم گیری خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار با 
معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور 
و مدیرکل و معاونان ســازمان ثبت احوال استان 
اصفهان، ضمن قدردانی از زحمات این ســازمان 
اظهار داشــت: امانتداری و دقت، حرف نخست را 
در سازمان ثبت احوال می زند.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد افزود: انصافا ســازمان ثبت احوال 
کشور پس از پیروزی انقالب با دگرگونی عظیمی 
مواجه شد و بسیار سریع خود را با تکنولوژی دنیا 

همراه کرد. 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان بر لزوم دقت 
و امانتداری در امور وابسته به این سازمان تاکید و 
تصریح کرد: همه برنامه ریزی های کشور براساس 
آماری صورت می گیرد که توســط این ســازمان 
ثبت می شود، بنابراین برای حفظ هویت ملی یک 
ملت باید بســیار دقیق و ظریف بود.وی به کاهش 
بروکراســی اداری اشــاره کرد و گفت: به گونه ای 
برنامه ریزی کنید که مردم بــا کمترین زحمت و 

در کمترین زمان، قادر به انجام امور اداری باشند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در ابتدای این 
دیدار به ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته 

پرداخت و اظهار داشت: 
تــا ســال 1۳67، تعداد 
4 میلیــون و 500 هزار 
ســند به صورت دستی 
صادر شــده بــود و نیاز 
سازمان های برنامه ریزی 

را تامین می کرد.
حسین غفرانی افزود: سازمان از سال 1۳6۸ وارد 
فاز جدیدی از عرصه فناوری شد و اسناد سجلی را 
با کد ملی صادر کرد و تاکنون 110 میلیون ســند 
ســجلی در پایگاه اطالعات جمعیت کشــور ثبت 

شده و استان اصفهان سومین استان کشور در ثبت 
اطالعات این سامانه است.ضریب نرخ رشد کشور 

بین 2 تا 2/1 شده است. 
در ادامــه ایــن دیدار، 
معاون آمار و انفورماتیک 
ســازمان ثبــت احوال 
کشور، راه اندازی پایگاه 
اطالعات جمعیت کشور 
را نخستین اقدام مهم و 
اثرگذار سازمان در کشور 
دانســت و تصریح کرد: در مدارک شناســایی و 
هویتی افــراد پارامترهای جعل پذیــری از قبل 
پیش بینی می شــد؛ با این حال بازهم امکان جعل 
وجود داشــت. بنابراین با طراحی و آماده ســازی 

پایگاه اطالعات جمعیت کشور و بهره برداری بیش 
از 120 دستگاه کشوری، جلوی بسیاری از تخلفات 
گرفته شد.حمید پارســایی، دومین پروژه عظیم 
سازمان را صدور کارت هوشمند ملی دانست و بیان 
کرد: در کارت های هوشمند ملی، تراشه هایی تعبیه 
شده که امکان جعل کردن آنها را به صفر می رساند 
و این طرح به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک 

بسیار حائز اهمیت بود.
وی همچنین به نرخ رشد کشور اشاره کرد و گفت: 
بر اساس علم جمعیت شناســی اگر هر زوج 2/1 
فرزند از خود به جا بگذارند، جمعیت ثابت می ماند 
اما متاسفانه در سال های گذشته ضریب جمعیت 
کشور نزدیک به 1/6 رسیده بود و کشور را به سوی 

فرسودگی و پیری پیش می برد.
معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال کشور 
اضافه کرد: خوشــبختانه با تذکــرات و تاکیدات 
 مقام معظم رهبــری، جلوی این روند نرخ رشــد 

گرفته شد.

نماینده ولی فقیه در اصفهان:

بروکراسی های اداری در ثبت احوال کاهش پیدا کند

استاندار اصفهان در دیدار با رهبران اقلیت های 
مذهبی، ضمن ابراز خرســندی از این دیدار و 
تبریک میالد حضرت مسیح )ع( اظهار داشت: 
کسی که در مســئولیتی گمارده می شود طبق 
قانون و وظیفه شرعی، خادم مردم است. محسن 

مهرعلیزاده افزود: بدون هیچ گونه اغراق، تابعین تمام ادیان به قدری از سعه صدر و وسعت نظر برخوردار 
هستند که با مسالمت و درک متقابل و برابری کامل در کنار هم زندگی می کنند.استاندار اصفهان با بیان 
اینکه در جوامع، کوتاه نظر بودن پیروان ادیان مختلف در یک منطقه مایه اختالف و نزاع اســت، تصریح 
کرد: در جوامع بلند نظر همین امر مایه صفا و صمیمیت است.وی با بیان اینکه ریشه همه ادیان توحیدی 
و تعالیم آنها واحد است، گفت: جمعیت ادیان مختلف در ایران کم است ولی ظرفیت آنها باالست و قدمت 
این ادیان در ایران و اصفهان به گونه ای بوده که ظرفیت موجود در این ادیان را به جامعه هم انتقال داده اند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان در دیدار با 
خانواده شــهید مســیحی، هراچ هاکوپیان، از 
نقش برجسته پیروان ادیان آســمانی در دفاع 
مقدس تجلیل کرد.سردار مهدی معصوم بیگی به 
مناسبت میالد حضرت عیسی ابن مریم )ع( و در 

آستانه عید کریسمس، با حضور در منزل شهید  هراچ هاکوپیان، با پدر و مادر این شهید دیدار کرد و با اعطای 
لوح و هدایا از مقام شامخ آنان تجلیل به عمل آورد.وی در این دیدار ضمن تبریک میالد حضرت عیسی)ع( و 
عید کریسمس به این خانواده شهید عنوان داشت: در دین اسالم از حضرت عیسی )ع( و حضرت مریم )س( 
با احترام یاد شده است.سردار معصوم بیگی با بیان اینکه پیروان ادیان آسمانی در دفاع مقدس نقش پر رنگ 
و برجسته ای ایفا کردند، افزود: بی شک امنیت و آرامش کشور به برکت خون پاک شهدای گران قدر به وجود 

آمده و ما مدیون این عزیزان و خانواده های گرامی آنان هستیم.

استاندار اصفهان: 

ریشه همه ادیان توحیدی و 
تعالیم آنها واحد است

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

نقش برجسته پیروان ادیان 
آسمانی در دفاع مقدس

محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، روز گذشته 5 انتصاب جدید 
داشــت و با معرفی این مدیران جدید، اســتانداری اصفهان روز 
پرترافیکی از انتصابات را تجربه کرد. مهرعلیزاده در حکمی قربانعلی 
قائمی را به سمت مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشاوران 
خود منصوب کرد که سابقه فعالیت های اجرایی در بنیاد 15 خرداد، 
سازمان منطقه آزاد چابهار، فرمانداری، وزارت راه و ترابری، شورای 
اسالمی و شهرداری تهران، جهاد سازندگی، بسیج مستضعفین و 

آموزش و پرورش را نیز در کارنامه دارد. سعید صادقی نیز به عنوان 
مدیرکل حوزه استاندار اصفهان معرفی و منصوب شد که پیش از 
این در سمت مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، مدرس دانشگاه، 
پژوهشگر مسائل روانی-اجتماعی و معاون امور اجتماعی بهزیستی 
استان اصفهان مشــغول فعالیت بود. همچنین شنیده ها حاکی از 
روی کار آمدن مرضیه فرشــاد معاون صادقی در سمت مدیرکلی 
بهزیستی استان اصفهان است.در ادامه انتصابات دیروز استانداری، 

حجت االسالم محمدرضا صالحیان مشاور استاندار در امور روحانیت 
و حجت االسالم علی قمی نیز به عنوان دســتیار ویژه استاندار در 
امور روحانیت انتخاب و منصوب شدند؛ حجت االسالم محمدرضا 
صالحیان در حال حاضر به عنوان رییس دفتر شورای سیاست گذاری 
ائمه جمعه و رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان 
فعالیت دارد. همچنین امیر کریمی به عنوان دستیار ویژه استاندار 

اصفهان، از مهرعلیزاده حکم گرفت.

قطار تغییر و تحوالت در استانداری اصفهان؛
 مدیران و مشاوران جدید در راه  هستند

 زلزله های اخیر در ایران می توانند هشدار جدی برای بافت های فرسوده در 
شهرها باشند؛ آمارهای ارائه شده توسط مسئوالن از بافت های فرسوده شهر 

اصفهان، از کم توجهی به احیای آنها حکایت دارند.
در زلزله اخیر در سرپل ذهاب بیشــترین تلفات مربوط به محله ای بود که 
دارای بافت فرســوده بود. باید توجه داشته باشــیم که امروز احیای بافت 
فرســوده در اصفهان اوضاع خوبی ندارد؛ بافت های فرسوده ای که در سه 

سال پیش اعالم شد 20 درصد مساحت شهر اصفهان را تشکیل می دهند. 
طبق گفته کارشناسان مسائل عمرانی و شهرسازی، باید طی هر سال حداقل 
10درصد از بافت های فرســوده احیا شــوند؛ اما اخیرا توسط نایب رییس 
کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شــورای اسالمی شهر آماری ارائه 
شده اســت که می تواند نگران کننده و زنگ خطری برای مردم و مسئوالن 

باشد.
امیر احمد زندآور رییس کمیســیون عمران شورای شــهر اصفهان با بیان 
اینکه نقش مردم در نوسازی بافت فرســوده و ناکارآمد شهر مهم است، در 

این باره اظهار کرد: باوجود اینکه دولت 9 سال پیش سیاستی تعریف کرده 
که بر اساس آن باید هر ســال 10 درصد بافت های فرسوده نوسازی شود، 
متاسفانه تنها 17 درصد این بافت ها در اصفهان احیا شده و این نشان می دهد 
از قانون احیای بافت های فرسوده فاصله زیادی داریم و گرنه در حال حاضر 

باید90درصد بافت فرسوده شهر اصفهان بازسازی شده باشد.
درست است که  در شــهر اصفهان خطر زلزله کمتر اســت اما بحث زلزله 
اخیر در غرب کشور و فعال شدن برخی از گســل ها می تواند بهانه و تلنگر 
 خوبی برای مســئوالن و مردم جهت اقدام به نوســازی و احیای این بافت 

باشد.
بافت فرسوده شهر اصفهان در مسیر احیاســت؛ اما سرعت اقدامات در این 
مسیر کند است که باید ســرعت بگیرد. پیشرفت 17 درصدی احیای بافت 
 فرسوده در شــهر اصفهان طی 9 سال در شأن مســئوالن و مردم اصفهان

 نیست. امید است با پیگیری های هرچه بیشتر مسئوالن و بخصوص مدیران 
شهری، احیای بافت فرسوده اصفهان در دستورکار قرار گیرد تا شهروندان 
اصفهانی در کنار آســوده تر شدن رفت و آمدشان در شــهر و دیگر مزایای 

بافت های احیا شده، در برابر بحران ها در امان باشند.

احیای بافت فرسوده در اصفهان آمار چندان خوبی ندارد؛

زلزله؛ بهانه ای برای احیای شهر

حمید وکیلی
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امام  صادق عليه  السالم :
صله رحم نماييد و به برادران )دينى( خود نيكى كنيد، هر چند سالم كردنى 

نيكو و پاسخ دادن به سالم باشد.
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یک شهر در قاب عکس

رنگ زندگی بر قالیچه ها

چوپان و گوسفندانش 

فرهنگ شهروندی!

تخلیه زباله ممنوع!

بی رحمی انسان با طبیعت

در دل رودخانه ...

کیفیت پراید و تمیزی خیابان های شهر!

به روایت 
تصویر

                        حسن مقیمی/ زاینده رود

آفتابگردان ها ...

دختران بختیاری در دل طبیعت

آیت ا... مجتهدی : 

خدایا كاری كن كه خوبی ها را دوســت داشته و از 

بدی ها بیزار باشــم و عبادت و انجام هر كار خوبی 

نزد من محبوب باشد.این دعای خیلی خوبی است 

كه انسان طوری باشد كه از كار خوب لذت ببرد. اگر 

خواستیم كار خوبی انجام دهیم، مخفیانه و به قصد 

قربت  انجام دهیم . 
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