
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
یکشنبه 17 دی  1396 | 19 ربیع الثانی 1439

شماره 2325 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2325.January 07. 2018
12 Pages

 مدیرکل امور روستایی استانداری اصفهان می گوید
 برخالف برخی از استان های کشور، هنوز وضعیت حاشیه نشینی به روستاهای استان اصفهان سرایت نکرده است؛

روستاهای بی حاشیه
11

شکست در نشست! 
پروژه ضدایرانی آمریکا با عدم استقبال اروپایی ها روبه رو شد؛
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افزایش تولد نوزادان نارس، بر اثر تشدید آلودگی هوا
رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر اصفهان خبرداد:

8

رودخـانه خشکیده؛ استخر هم نداریم
گفت و گو با ملی پوش اصفهانی تیم کاناپولوی بانوان:

مدیرعامل شرکت آبفای استان:10
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 بحران کم آبی، مهاجرت را 

افزایش خواهد داد

و ناگهان مجوز!
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تمام تالش استانداری معطوف 
به احیای زاینده رود است

11

دروازه سپاهان با »عالمه« بیمه شد
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نتیجه اقدامات جسته گریخته در اقتصاد؛
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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

  ایجاد بیش از ۳۵۰۰ فرصت شغلی
 برای مددجویان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با بیان 
اینکه در سال های اخیر رویکرد کمیته امداد در راستای خدمات 
توانمندسازی و خودکفایی به جای کمک های بالعوض به مددجویان بوده 

است، افزود: در 9 ماهه سال جاری تا کنون 3 هزار و 967 فرصت ...

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

آگهی مناقصه 96/4۳ )نوبت دوم(
شــرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد خدمات خودرو استیجاری شهرســتانهای تابعه اصفهان با برآورد 
19/984/000/000 ریال )نوزده میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 679/000/000 ریال 

را از طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت ایمنی کار و تائیدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید. 
 از تاریــخ 96/10/13 لغایــت 96/10/23 جهــت شــرکت در مناقصه و خرید اینترنتی اســناد فــوق الذکر به آدرس ســایت

 tadarokat.tce.ir مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید. 

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد. 
3- ارجاع کار به شرکت های ایرانی و با مشارکت شرکت های ایرانی-خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای 

طرف ایرانی میسر خواهد بود. 
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند. 

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهی )جهت رفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان(، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد 
مناقصه قید خواهد شد.

 تـکـرار  غریبانه ای
 از  یک  اتـفـاق

به بهانه اعدام قاتل  ستایش؛
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 نشست شورای امنیت درباره ناآرامی های ایران، اشک تمساح آمریکا را به 
دنبال داشت.نماینده آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت درخواست کرد 
تا نشستی برای بررسی آشوب های اخیر در ایران برگزار شود. نیکی هیلی 
گفت آمریکا این بار مثل سال 88 ساکت نمی نشیند آن هم در حالی که کمی 
قبل تر »جو بایدن« مدعی شده بود آمریکا در سال 88 به معترضان در ایران 

کمک مالی کرده است. 
اصرارهای آمریکا جواب داد و عصرگاه جمعه نشســتی به منظور بررسی 
آشوب های داخلی در ایران به وقت نیویورک برگزار شد. نشستی که البته 
پایان خوشی برای آمریکا نداشت و تقریبا اکثریت کشورهای شرکت کننده 

با پیگیری این موضوع در شورای امنیت، مخالفت کردند.

 
واکنش ها مخالف، صریح و قاطعانه بود. روس ها اعتقاد داشــتند برگزاری 
نشســت شــورای امنیت ســازمان ملل درباره ایران ، »حمله مستقیم به 
حق حاکمیت« این کشــور اســت. نظری که عصبانیــت آمریکایی ها را 
به دنبال داشــت. مشــاور ترامپ، بعــد از  ادعای ســرگئی ریابکوف، این 
کشــور را تهدید کرد. »هربرت ریموند مک مســتر«، مشــاور امنیت ملی 
کاخ ســفید در مصاحبه ای گفت: » مشخص نیســت کمک به قدرتمند 
شــدن ایران چطور در راســتای منافع روسیه اســت. آنها بهای سنگینی 
بابت این موضوع پرداخت خواهند کرد.«  جلســه شــورای امنیت درباره 
آشــوب های ایران در حالی آغاز شــد که »نیکی هیلی«  در این نشســت 
مدعی شــد مردم ایران به اندازه کافی رنج کشــیده اند و حاال به خیابان ها 

آمده اند. آنها یــک بار دیگر در برابــر نظام خود به پا خواســته اند. وظیفه 
جهان اســت که از آنها حمایت کند!هیلی اقدامات ایران در مبارزه با گروه 
های تروریســتی همچون داعش را حمایت از بشار اســد دانست و گفت 
 این رژیم ساالنه 6 میلیارد دالر در ســوریه برای حمایت از بشار اسد هزینه 

می کند و در جاهای دیگر مانند عراق نیز میلیون ها دالر خرج می کند.
 در ادامه نماینده فرانسه در سازمان ملل با تاکید بر تعهد این کشور به برجام، 
گفت: در مورد ناآرامی های اخیر ما از ایران می خواهیم که در برابر معترضان 
خویشتن داری کند. هر تغییری اگر قرار است در ایران صورت گیرد باید از 

داخل این کشور انجام شود نه از بیرون.
روس ها در ادامه نشســت، باز هم در حمایت از ایران سنگ تمام گذاشتند! 
نماینده روسیه گفت: برای همه مشخص است برنامه ای که امروز در دستور 
کار شورای امنیت قرار گرفته، ارتباطی با وظایف این شورا ندارد. آمریکا نباید 
این شورا را تضعیف کند.»ویتالی چورکین« در ادامه خطاب به نماینده آمریکا 
گفت: شما به جای اینکه انرژی شــورای امنیت را صرف مسائل افغانستان، 

سوریه ولیبی کنید، آن را برای مسائل داخلی کشورها صرف می کنید. 
او کنایه ای هم به آمریکایی ها زد و گفت که اگر قرار است برای آشوب ها در 
ایران نشست شورای امنیت تشکیل شود، باید پس از جنبش »وال استریت« 

هم نشست تشکیل می شد!
سخنران پایانی نشست،غالمعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل بود 
که پس از استماع سخنان سایر کشورها گفت: اقدام آمریکا برای مطرح کردن 
تظاهرات در این جلســه ، سوء اســتفاده از قدرت خود به عنوان عضو دائم 

شورای امنیت است.

نمایندگان دیگر کشورها از جمله کویت، ســوئد، هلند هم در این نشست 
اظهار نظر کردند، اما اکثر اعضای شورای امنیت، آشوب های ایران را مسئله 
داخلی این کشــور خواندند و با یادآوری اینکه این رویدادها تهدیدی علیه 
صلح و امنیت بین المللی ایجاد نکرده ، طرح آن در شورای مذکور را خارج از 
حیطه وظایف این شورا دانستند. می توان گفت این نشست هم برای آمریکا، 
بی نتیجه به پایان رسید؛ در این نشست که آمریکا قصد محکوم کردن مقامات 
و مسئوالن را برای برخورد با اغتشاشات در ایران در سر داشت؛ شکست خورد 
و بازهم به هدف خود نرسید که از نظر کارشناسان پیروزی دیگری را در سطح 

بین الملل برای ایران رقم زد.

 سوالی که اردوغان را 
برافروخته کرد

رؤسای جمهور فرانسه و ترکیه با حضور در نشست 
خبری مشترک، درباره مســائل مختلفی از جمله 
بحران سوریه، قدس و نبرد مشــترک با تروریسم 
صحبــت کردنــد.در این نشســت ســوال یکی از 
خبرنگاران فرانسوی درباره اینکه پیش تر گزارشاتی 
مبنی بر ارســال ســالح از ترکیه به تروریست های 
داعش در سوریه منتشر شده، اردوغان را برافروخته 
کرد. اردوغان در پاسخ به سوال این خبرنگار گفت: تو 
خبرنگار نیستی، تو یک تروریست عضو سازمان گولن 
هستی، اگر خبرنگار بودی، چرا درباره اینکه آمریکا 
بیش از 4هزار کامیون سالح به کردهای سوریه ارسال 
کرده، نمی پرسی.پس از آن ماکرون به سوالی درباره 
جایگاه فرانسه در مذاکرات آستانه پاسخ داده و گفت: 
این مذاکرات در زمینه نظامی مهم بــود، اما بعد از 

پایان نبرد با داعش، فرآیند سیاسی آغاز می شود. 

گزارش سازمان ملل از تلفات 
جنگ »یمن«

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وابسته به سازمان 
ملل متحد اعالم کرد از آغــاز حمله نظامی به یمن 
در ماه مارس سال 2015 بیش از هشت هزار یمنی 
کشــته و پنجاه هزار نفر دیگر زخمی شده اند.دفتر 
هماهنگی امور بشردوستانه در گزارشی اعالم کرد 
بیش از سه میلیون نفر به علت جنگ مجبور به فرار 
از خانه و کاشانه خود شــده اند. همچنین بیش از 
بیست و دو میلیون نفر به کمک های انسانی نیازمند 
هستند.شــانزده میلیون نفر از خدمات بهداشتی و 
آب ســالم محرومند و اقتصاد یمن به شدت دچار 

رکود شده است.

پای »توییتر« به توییت های 
ترامپ باز شد

شــبکه اجتماعی توییتر در بیانیــه ای در خصوص 
عدم حذف پیام هــای جنجالی »دونالــد ترامپ« 
رییس جمهــور آمریکا نوشــت: »مســدود کردن 
یک رهبر جهــان درتوییتر یا حــذف توییت های 
بحث برانگیــز آنها، اطالعــات مهمی را کــه افراد 
می بایست مشاهده کنند و درباره آن بحث کنند را 
پنهان می کند.« در این بیانیه نوشــته شده بود که 
بحث های زیادی درباره چهره های سیاسی و رهبران 
جهان در توییتر وجود دارد و ما تمایل داریم موضع 
خود را به اشــتراک بگذاریم.این شــبکه اجتماعی 
سپس اینگونه توضیح داد: »مسدود کردن یک رهبر 
جهانی در توییتر یا حذف توییت های بحث برانگیز 
آنها، اطالعات مهمی را که افراد باید ببینند و درباره 
آن بحث کنند، پنهان می کند. این اقدام همچنین به 
سکوت آن رهبر منجر نمی شود بلکه موانعی در مسیر 
بحث های ضروری عموم افراد درباره کلمات و اقدامات 

آن فرد ایجاد می کند«.

 نشست اضطراری عربستان
 پس از شلیک موشک یمنی

پس از حمله موشــکی روز جمعه انصار ا... یمن به 
منطقه نجران عربستان، نشست اضطراری شورای 
امور سیاســی و امنیتی این کشور به ریاست محمد 
بن ســلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان درریاض 
برگزار شد. در این نشست برخی موضوعات سیاسی 
و امنیتی داخلی کشــور و نیز تحوالت منطقه ای و 
بین المللی  مورد بررســی قرار گرفــت و محمد بن 

سلمان توصیه هایی درباره این مسائل  مطرح کرد.

پروژه ضدایرانی آمریکا با عدم استقبال اروپایی ها روبه رو شد؛

شکست در نشست! 

تصمیم جدی آمریکایی ها 
علیه برجام

»رکس تیلرســون«، وزیر خارجه آمریکا طی 
مصاحبــه ای گفت:  دولت کشــورش در حال 
همــکاری بــا قانون گــذاران آمریکایی برای 
ایجاد تغییرات در قوانین داخلی این کشــور 
پیرامون برجام اســت تا بتوان واشــنگتن را 
در این توافق هســته ای نگه داشت.تیلرسون 
اضافه کرد: »رییس جمهور گفته این توافق را 
یا اصالح خواهد کرد و یــا از آن خارج خواهد 
شد. ما درگیر فرآیند تالش برای عمل به وعده 
اصالح آن هســتیم.« وی گفــت: »به صورت 
بســیار فعاالنه« برای اصالح برجام با ســران 
کنگره گفت وگو می کند. تیلرســون افزود: در 
صورتی که شــواهدی مبنی بر تالش کنگره 
برای اصالح برجام مشاهده کند، احتماال در روز 
12 ژانویه، معافیت های تحریمی را برای ایران 

امضا خواهد کرد

انسداد حساب شرکت های 
بزرگ ایران در چین

اگرچه چین، حســاب دانشــجویان ایرانی را 
مسدود کرده بود؛ اکنون بانک های این کشور، در 
تازه ترین اقدام، حساب شرکت های فعال ایرانی 
با سابقه باال در شــهرهای مختلف این کشور 
را بسته است.ساز ناکوک چینی ها برای ایران 
چند ماهی است که نواخته می شود؛ چینی ها 
در تجارت با ایران، دیگر آن چشم بادامی های 
سابق نیستند که حاضر باشند همه کار کنند تا 
بازار ایران را به دست بگیرند و با ایرانی ها مراوده 
داشته باشند. اکنون آنها روش های متنوعی را 
برای کاهش تجارت خود با ایران به دست گرفته 
و اتفاقا، شاهرگ مبادالت تجاری یعنی روابط 

بانکی را نشانه گرفته اند.

امیرسپهریراد
معاوناجراییقرارگاهپدافندهوایی

خاتماالنبیا)ص(:

پدافند

محمد هاشــمی گفت: دولت آقای روحانی نمی تواند 
معجزه کند. روحانی در شرایطی دولت را تحویل گرفت 
که وضعیت کشور از جهات مختلف خیلی بد بود، رشد 
اقتصادی منهای پنج درصد و آمار بیکاری  بسیار باال 
بود، اشتغال زایی وضعیت بدی داشــت و بسیاری از 
واحدهای تولیدی تعطیل بود که درست کردن اینها 
 به سرمایه نیاز دارد و با شــعار نمی توان کار اقتصادی

 کرد.
وی افزود: بــرآوردی که در دولت آقــای روحانی در 
سال گذشــته شــده بود، این بود که اگر بخواهیم به 
تعداد مشخصی شغل برســیم، به پنجاه میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز اســت و این میزان را از سه طریق 
می توان تامین کرد یا بخش خصوصی بیاید یا دولت 
خود سرمایه گذاری کند و جذب سرمایه  خارجی داشته 
باشد؛ اما نه بخش خصوصی به این قدرت رسیده است 
و نه زمینه الزم برای جذب ســرمایه خارجی فراهم 
کرده ایم و نه دولت چنین بودجه ای دارد و در نتیجه 

وضع همین می شود.

دولت آقای روحانی 
نمی تواند معجزه کند

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

سرگرمی نماینده آمریکا در 
نشست شورای امنیت !

بروید ببینید با این جامعه چه کار کردید!

پیشنهاد سردبیر:

امیر ابوالفضل ســپهری درباره مطالعه روی 
سایرسامانه های پدافندی دنیا مانند »تاد« و 
»پاتریوت« اظهار داشت: ما این اقدام را انجام 
داده ایم و در اصل، پیش نیاز تهدید شناسی 
و دشمن شناســی مطالعات تطبیقی همه 

سامانه های پدافند هوایی است.
امیر ســپهری راد دربــاره آخرین وضعیت 
گسترش سامانه پدافندی تالش، گفت: در 
این زمینــه اقداماتی انجام شــده و  بعضی 
ســامانه ها نیــز در چرخــه عملیــات قرار 

گرفته اند.
وی درباره آخرین وضعیت سامانه پدافندی 
»باور 373« نیز تاکید کرد: تمام تست های 
مراحل اولیه این سامانه پدافندی با موفقیت 

انجام شده است.

 تمام تست های اولیه 
»باور ۳۷۳ «موفق بوده است

آیتا...العظمیجوادیآملی
مرجعتقلیدشیعیان:

روحانیت

سیدحســین نقوی حسینی با اشــاره به اظهارات 
اخیر امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه، اظهار 
داشــت: در پســابرجام باارزش ترین و بزرگ ترین 

قرارداد های اقتصادی ایران با فرانسه شکل گرفت.
 قرارداد هایــی در زمینه خودرو و قــرارداد نفتی با 
شرکت توتال و خرید هواپیما از جمله این قرارداد ها 
بوده و جمهوری اســالمی با هیچ کشوری تاکنون 
این حجم مبادالت اقتصادی نداشــته است.وی با 
بیان اینکه با توجه به این موضوع انتظار می رود که 
موضع فرانسه نسبت به جمهوری اسالمی متعادل 
و مثبت تر از سایر کشور ها باشد، افزود: در حالی که 
مهم ترین و بیشــترین قرارداد های اقتصادی ما با 
فرانسه بوده و بیشــترین سود سرشار این مراودات 
به فرانسه تعلق می گیرد، اما این کشور تاکنون ضد 
ایرانی ترین مواضع را علیه کشــورمان اتخاذ کرده 
است.  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: 
از سوی دیگر شاهد موضع گیری های وزیر خارجه و 

رییس جمهور فرانسه علیه ایران هستیم.

 فرانسه
 مواضع ضدایرانی دارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

پارلمان

حضرت آیت ا... جوادی آملی با تاکید بر حفظ 
وحدت و برحذرداشــتن از نفوذ بیگانه و ایجاد 
اختالف در کشور اظهار کرد: اختالف در نظام، 
عامل نفوذ بیگانه در کشور اســت. چرا با هم 
اختالف دارید ؟چرا رهبــر را تنها می گذارید؟  
مطالبات حق اســت، همه ما مطالبات داریم. 
مســئولین هم تا آن اندازه که مقدور اســت، 
وظایف خود را انجام می دهند، آنجا که وظیفه 
ماست اگر خالفی کردند، نصیحت می کنیم. چه 
اینکه درباره اختالس هم گفتیم و می گوییم، 
درباره حقوق های نجومی گفتیم و می گوییم، 
درباره بی عرضه بودن بعضی مسئوالن گفتیم 
و می گوییم، هم آنهــا می پذیرند هم در صدد 
تامین  هستند آنها مثل ما هستند ما هم مثل 

آنهاییم. 

اختالف در نظام، عامل نفوذ 
بیگانه در کشور است

پیشخوان

بین الملل

تسنیم: محمدمهدی همت، فرزند شهید ابراهیم همت با انتشار مطلبی 
در کانال شخصی خود با اشاره به اغتشاشات هفته گذشته در برخی 
شهرها، گفت از مردم شریف و درد کشیده انتظار می رود همزمان با 
اعتراضات، خود، اغتشاشــگرانی که در جمعشان حاضر می شوند را 

دستگیر و به ماموران انتظامی و امنیتی تحویل دهند.
بخشی از متن یادداشت فرزند شهید همت به شرح زیر است:

برایم عجیب است که مردم شــاکی از اوضاع به خیابان ها ریخته اند 

و همچنان دولتمردان به راحتی قوانین فشــار آور را تصویب و اجرا 
می کنند، گویا چیزی برایشان اهمیت ندارد! هرچند، از مدیری که درد 

نچشیده و سختی نکشیده باشد، جز این انتظاری نیست.
فاصله ایجاد شده بین مسئولین و مردم دیگر قابل کم شدن نخواهد 
بود. به عبارتی در این ایام می توان هم در برابر اغتشاشــگران ایستاد 
و هم حرف دل مردم را شــنید. من هم مثل همین مردم انقالبی و 
پشتیبان نظام و رهبری هســتم، اما می بینم چگونه کشور تقسیم 

می شود و رانت خواری و استفاده از بیت المال در بین مسئولین بیداد 
می کند. مردم حــق دارند، مردم گله مندند! امــا موجی که از میان 
سفره های مردم بلند شده فضای موج سواری برای گروه های نشانه دار 

را فراهم کرده است.
از مردم تقاضا دارم اجازه ندهند بعضی نامحرم ها، حرمت های چندین 
ساله را به نام مردم بشــکنند، این روزها می گذرند، طوری نشود که 

نتوانیم از آنها گذشت کنیم.

درخواست فرزند شهید  همت  از مردم:
مواظب نامحرم ها باشید

 خواب آشــفته ترامپ 
برای برجام

 مردم: حساب معترضان 
از فریب خوردگان بیگانه 

جداست

 دود خشونت خیابانی 
در چشم اقتصاد

 بــن ســلمان فرزند 
کودتای ترامپ است

امیدی ها پیگیر وضعیت 
بازداشتی ها

 به نام معیشــت برای 
تحریم

انصاف نیوز نوشــت: معاون وزیر کار درباره  حوادث پیش 
آمده پس از اعتراضات اخیر در مشــهد و چند شهر دیگر 
گفت: شــهر ها به آشوب کشیده شــده اند؛ جرقه را کدام 
امام جمعه زد؟ احمد میدری با انتقاد شدید از رسانه های 
اصولگرا گفت: امروز درواقع خبرگزاری های راست ناراحت 

هســتند که چرا در شــهر ها آشــوب شــده؟! خب چیزی را دارید درو می کنید که خودتــان تولید کردید.
 وی افزود: شــما در تورم چهــل درصدی صدای تــان در نیامد  ولــی االن خبرنگار از من ســوال می کند که

 »در چند روز اخیر، تخم مرغ خریده ای؟«
 از همین جا من هم سوال می پرسم، شما زمان احمدی نژاد نخود خریدی؟ لوبیا خریدی؟چرا آن دوره تلویزیون 
هیچ چیزی منتشر نکرد؟ پنج سال، شبانه روز پمپاژ یاس در جامعه تزریق کردید، امروز بروید جمع کنید. شهر ها 

به آشوب کشیده شده؛  امروز بروید ببینید با این جامعه چه کار کردید!

اصغر جهانگیر، رییس ســازمان زندان ها در پاسخ به این  
ســوال که احمدی نژاد اظهاراتی داشــته مبنی بر اینکه 
وضعیت بقایی نامناســب بوده و اینکه در انفرادی آفتاب 
ندیده، گفت: تمامی افراد در زندان ها از شرایط هواخوری 
برخوردار هســتند و این حرف ها صحت ندارد. وی افزود: 

همه بندهای ما هواخوری دارد مگر اینکه زندانی به تشخیص پزشک و با داشتن مرخصی به هواخوری نرود، 
در غیر این صورت همه از شرایط و امکانات موجود استفاده می کنند.

 رییس ســازمان زندان ها با بیان اینکه ما جای تاریک و نمور نداریم، اظهار داشــت: البته قانون گذار برای ما 
پیش بینی کرده که باید اردوگاه های سخت آن هم برای زندانیان مواد مخدر داشته باشیم که هنوز راه اندازی 
نشده است. وی افزود: اما برای ســایر زندانیان به قدری رفاهیات فراهم کرده ایم که برخی معترض هستند و 

می گویند نباید اینقدر امکانات رفاهی در اختیار زندانیان قرار گیرد.

معاون وزیر کار:

بروید ببینید با این 
جامعه چه کار کردید!

پاسخ رییس سازمان زندان ها به ادعای 
احمدی نژاد در مورد شرایط بقایی:

صحت ندارد

حمید   وکیلی

ویژه

حکم رهبر انقالب برای 
حجت االسالم حاج  علی  اکبری

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اســالمی با صدور حکمی حجت االســالم 
آقای حاج علی اکبری را به ریاســت شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه منصوب کردند. 
ایشــان همچنین ضمن تقدیــر از خدمات 
باارزش حجت االسالم آقای سید رضا تقوی 
در دوران مســئولیت، اعضای جدید شورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه را نیز منصوب 

کردند.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این 

شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

اکنون که دوران مســئولیت طوالنی و پربار 
جناب حجه االسالم آقای حاج سید رضا تقوی 
در رأس مجموعه  سیاست گذاری ائمه جمعه 
به پایان رسیده با تشــکر فراوان از خدمات 
باارزش شــان در مدت نزدیک بــه دو دهه، 
جناب  حجه االسالم آقای حاج علی اکبری را 
به ریاست این مجموعه و جناب حجه االسالم 
والمسلمین آقای حاج ســید هاشم رسولی 
و نیز حضرات حجج اســالم آقای حاج سید 
رضا تقوی، آقای حاج سید علی قاضی عسکر، 
آقای حاج شیخ حبیب ا... غفوری، آقای حاج 
شیخ عباسعلی اختری، آقای حاج شیخ محمد 
جعفری گیالنــی، آقای حاج ســید مهدی 
خاموشی، آقای حاج ســید علی شاهچراغی 
را به عضویت در شورای آن منصوب می کنم. 
انتظار می رود جناب آقای حاج علی اکبری با 
ادامه و تکمیل فعالیت های گذشته و افزودن 
کیفیت در آن و بهره گیری از نظرات شــورا، 
بر شــکوفایی و تاثیرگذاری این نهاد مبارک 

رحمانی بیفزایند.
والسالم علی جمیع اخواننا و رحمه ا...

سید علی خامنه ای
16 دی ماه 13۹6
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بندرخشک؛ پروژه معطل مانده اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش فرهنگ سازي مالياتي
 در تحقق درآمدهاي مالياتي

يکي از چالش هــاي عمده نظــام مالياتي ايران ، 
ضعف فرهنگ مالياتي است. به نظر مي رسد اين 
امر ريشه در تاريخ سياسيـ  اجتماعي جامعه ايران 
دارد. پادشاهان و حاکمان خود کامه، براي رسيدن 
به اهداف شــخصي خود ماليات را به زور از مردم 
مي گرفتند که اين امر موجب توجيه عدم تمکين 
مالياتي شده است . هرچند امروزه ماليات ستاني 
در چارچوب قانون بوده و ماليات مهم ترين منبع 
درآمد دولت ها براي ارائه هر چه بهتر خدمات به 
جامعه است، اما متاسفانه هنوز فرهنگ پرداخت 
ماليات در جامعه نهادينه نشــده است . فرهنگ 
مالياتي يعني تمايل افراد به پرداخت ماليات و اين 
به عنوان ضرورت تلقي شود نه به عنوان زور. شايد 
يکي از داليل ضعف فرهنگ مالياتي ، عدم اطالع 
افراد جامعه از محل مصرف ماليات است. اگر مؤدي 
مالياتي و افراد جامعه بداننــد پولي که به عنوان 
ماليات به دولت مي پردازند صرف آباداني کشور 
و ايجاد امکانات رفاهي براي خودشــان مي شود 
با ميل و رغبت بيشتر حاضر به مشارکت هستند . 
درمقابل عدم توجه به ايجاد زمينه فرهنگ سازي و 
نپرداختن به موقع ماليات خسارات جدي را به بدنه 
اقتصاد وارد مي کند. دولت درجهت تحقق بخشي 
از خواسته هاي مردم درخصوص باال بودن سطح 
رفاه و درآمد ،توســعه عدالت اجتماعي وخدمات 
آموزشي، توليد و اشتغال و سطح باالي پوشش هاي 
بيمه اي برنامه هايي را تنظيم وبه مرحله اجرا در 
آورده اســت که هدف غايي اين برنامه ها آشنايي 
مردم و مؤديان مالياتي با محل هزينه کرد ماليات 
است تا پرداخت کنندگان ماليات بدانند پولي که 
به عنوان ماليات به دولت مي دهند در جهت رفاه و 

آسايش خودشان هزينه مي شود. 
جهت دريافت مجموعه مدون گزارش هاي 
تحليلي با محوريت مباحث مالياتي، به اداره 
روابط عمومي امور مالياتي استان اصفهان 

مراجعه کنيد.

بازار

ماشین بازي سواري

مصرف کنندگان آب رایگان را 
بشناسيد

چاه های غيرمجاز آب ايران و برداشت بی رويه از آنها 
بيش از ١٤ سال است که حاشيه ساز شده؛ چاه هايی 
که گفته می شود تعدادشــان به بيش از ٣٣٠ هزار 
حلقه رسيده و حدود ٣ ميليارد مترمکعب آب از آنها 
برداشت می شود، گويا عزمی برای مقابله با آنها وجود 
ندارد.وزارت نيرو اعالم کرده که شناسايی چاه های 
خانگی، دشوار و هزينه بردار اســت و از تعداد آنها 
خبر نداريم. برداشت کمتر از ٢٥ مترمکعب توسط 
چاه های خانگی نياز به مجوز وزارت نيرو ندارد. مبلغ 
قبض آبی که برايشان می آيد، نزديک به هيچ است! 
فقط پول آبونمان می دهنــد و رقم جزئی برای آبی 
که در ماه نوشيده اند. بقيه مصارفشان را چاه تامين 
می کند. چاه هايی که در حياط خانه هايشــان حفر 
کرده اند و اين ماجرا در سراسر ايران رخ می دهد. با 
اين وجود اين چاه ها را نمی توان بست. آنها در حريم 
خصوصی افراد هستند و بستن اين دسته از چاه ها 

نياز به مراحل طوالنی دارد. 

هشدار به خريداران؛
هرگونه داد و ستد در بازار طال 

باید با ارائه مدرک باشد
برخی از فروشــندگان طال اينگونه عنوان می کنند 
که »طالهايی با وزن کمتر از يک گرم نياز به فاکتور 
ندارد« و برخی ديگر می گويند »طالهايی که وزن 
کمتر از دو گرم دارند بدون فاکتور هستند«؛ البته 
در هيچ يک از موارد، فروشــندگان استداللی برای 
حرف خود ندارند و در نهايت ممکن است بگويند که 
»از سوی اتحاديه چنين امری مصوب شده است«.

جالب آنکه در مورد وزن طالهای بدون فاکتور نيز در 
واحدهای مختلف به طور سليقه ای اقدام می شود.

محمد کشتی آرايی در اين باره گفته بود »اگر يک 
واحد صنفی چنين حرفی زده باشــد قطعا مرتکب 
تخلف شده اســت؛ چراکه واحدها موظفند به هر 
ميزان که پول دريافت می کنند رسيد و فاکتور ارائه 
کنند«. عضو هيئت مديره اتحاديه فروشندگان طال و 
جواهر ضمن تاکيد بر اينکه اتحاديه فروشندگان طال 
و جواهر برای صدور فاکتور هيچگونه محدوديتی از 
نظر وزنی در نظر نگرفته است، اظهار کرد که هرگونه 

داد و ستدی در بازار طال بايد با ارائه مدرک باشد.

مديرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، آب را عامل مهم توسعه و آبادانی دانست و گفت: براساس پيش بينی  
دانشمندان و کارشناسان تا سال ٢٠٥٠،  بيش از ٣٠ ميليون نفر از ساکنان فالت مرکزی به دليل وقوع خشکسالی 
و تشديد بحران کم آبی، ناچار به مهاجرت می شوند. اين درحالی است که می توان با مديريت صحيح منابع آبی 
تبعات بحران کم آبی را به حداقل رساند و اين امر با تغيير رويه در مصرف آب به دست می آيد.هاشم امينی اظهار 
کرد: بدون شک بانوان با توجه به نقشی که در محيط خانه دارند، می توانند به خوبی مصرف آب را مديريت کنند 

که اين مهم بسيار موثر در مديريت مصرف است و از مصرف بی رويه آب جلوگيری می شود.

 بحران کم آبی، مهاجرت 
را افزایش خواهد داد

مديرعامل شرکت آبفای استان:

فا
آب

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،452،000
تومان

730،000نیم سکه
تومان

425،700ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

135،518
تومان

      قیمت سکه و طال

ماشين بازي سواري 
O809 فالمينگو مدل

 690,000
تومان

ماشين بازي سواري 
Volvo XC90 مدل

 400,000
تومان

ماشين بازي سواري 
JJ235 فالمينگو مدل

 890,000
تومان

 فروش مرغ تخم گذار
در سایت دیوار!

عکس روز

رييس انجمن همگــن ريخته گری اســتان اصفهان گفت: 
افزايش نرخ ارز، فرصت مناســبی برای توانمندی واحدهای 
توليدی فراهم کرد. به دليل واقعی نبودن نرخ ارز، بســياری 
از واحدهای توليدی به خاطر وارداتی کــه ارزان تر از توليد 
داخلی است، به تعطيلی کشيده شدند.سيد حسن موسوی 

اظهار داشت: طلب شرکت های خصوصی از دولت، مشمول هيچ سود و بهره ای نمی شود ولی تسهيالت ارائه شده 
بانک ها به بخش خصوصی که روز شمار است، مشمول بهره و ديرکرد می شود.وی خواستار تالش اتاق بازرگانی در 
اصالح قراردادهای دولتی با بخش خصوصی شد و افزود: قراردادها به صورت يک طرفه از سوی شرکت های دولتی 
با بخش خصوصی تنظيم می شود و همه زيان ها متوجه بخش خصوصی است.رييس انجمن همگن ريخته گری 
استان اصفهان اضافه کرد: قراردادی که با هدف ضرردهی به طرف مقابل تنظيم شود از نظر شرعی صحيح نيست و 

قراردادهای بين بخش خصوصی و دولتی بر اين اساس تنظيم می شود.

توانمندسازی 
واحدهای توليدی با 
افزایش نرخ ارز

قائــم مقــام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
گفت:فعاليت های گسترده ای در جهت مقابله با خشکسالی شکل 
گرفته که می توان به توسعه کشــت های گلخانه ای و کشت های 

نشايی اشاره کرد.
مهرداد مرادمند در نشســت هم انديشــی برپايی شانزدهمين 
نمايشگاه بين المللی جامع صنعت کشاورزی اصفهان، اظهار کرد: 
بخش کشاورزی اصفهان دارای جايگاه ويژه ای در اقتصاد استان 

است. فعاليت های گسترده ای در جهت مقابله با خشکسالی شکل 
گرفته که می توان به توسعه کشــت های گلخانه ای و کشت های 
نشايی اشاره کرد و خوشــبختانه اصفهان در اين شاخص ها جزو 

استان های پيشتاز شناخته می شود.
وی اضافه کرد: اســتان اصفهــان در زمينه توليــدات دامی نيز 
همواره در رده استان های برتر و سرآمد کشور قرار دارد. از طرفی 
کشاورزان استان نيز جزو کشاورزان موفق و فعال کشور شناخته 

می شــوند، در مجموع تمامی اين عوامل دست به دست يکديگر 
داده اند تا کشــاورزی اصفهــان يکــی از موفق ترين بخش های 
اقتصادی اســتان را تشــکيل دهد.گفتنی اســت؛ شانزدهمين 
نمايشــگاه بين المللی جامع صنعت کشــاورزی )مکانيزاسيون، 
آبياری، زراعت، باغبانی( از ٢٤ لغايت ٢۸ دی ماه سال جاری در 
محل نمايشــگاه های بين المللی اصفهان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان :
کشاورزی، جایگاه ویژه ای در اقتصاد اصفهان دارد

رييس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: خوشبختانه 
با تدابيری که ستاد تنظيم بازار در اصفهان انجام داده، 
فضای توزيع تخم مرغ به صورت شــانه ای آماده سازی 
شــده و نرخ تخم مرغ به زودی به قيمــت واقعی خود 

بازمی گردد.
رسول جهانگيری با بيان اينکه جلسه ستاد تنظيم بازار در استانداری اصفهان تشکيل شد، اظهار داشت: 
در جلسه تنظيم بازار در رابطه با وضعيت تخم مرغ و توزيع آن صحبت و قرار شد تا  روزهای آينده قيمت 

تخم مرغ به قيمت قبلی بازگردد.
وی با بيان اينکه در اين جلسه در راستای تامين ميوه عيد نوروز تصميم گيری هايی صورت گرفت، افزود: 
خوشبختانه برای ميوه شب عيد مشکلی وجود ندارد، همچنين در اين جلسه نسبت به خريدهای موردنياز 

شامل سيب و پرتقال تصميم گيری شد.

نرخ تخم مرغ در 
اصفهان به قيمت واقعی 
خود باز می گردد

رييس اتاق بازرگانی گفت: بندر خشــک در کنار منطقه ويژه 
اقتصادی شــرق اصفهان، دو پروژه معطل مانده اســتان است 
که نياز به پيگيــری مســئوالن دولتی و صدور مجــوز دارد.

ســيدعبدالوهاب ســهل آبادی در ديدار هيئت رييســه اتاق 
بازرگانی با معاون عمرانی استانداری اصفهان، تصريح کرد: اتاق 
بازرگانی اصفهان با ايجاد ساختار اوليه شرکت بندرخشک در 
استان، اقدامات موثری در اين زمينه انجام داده و منتظر صدور 
مجوز فعاليت بندر خشک اســت.وی خطاب به معاون عمرانی 
 اســتانداری اصفهان گفت: اتاق بازرگانــی و فعاالن اقتصادی
 مــی توانند به عنــوان مشــاوران اقتصادی تلقی شــوند و از 
ظرفيت های آنان برای مطالعه طرح ها و پروژه ها و مشــارکت 
در انجام آن  استفاده کرد. سهل آبادی از آمادگی اتاق بازرگانی 
اصفهــان در راه انــدازی»bussines center« اصفهان در 
مجاورت سالن اجالس ســران خبر داد و گفت: مشارکت اتاق 
بازرگانی در  احداث نمايشگاه بزرگ اصفهان  و ايجاد مرکز رشد 
صادرات استان از فعاليت های اتاق بازرگانی با هدف بهبود فضای 
کسب و کار استان است.معاون عمرانی استانداری اصفهان در اين 
ديدار با تقدير از فعاليت های زيرساختی اتاق بازرگانی اصفهان، 
گفت: استان اصفهان سرشار از پتاسيل های سرمايه گذاری است 

و بايد بخش دولتی در کنار بخش خصوصی زمينه جذب سرمايه 
گذاران را فراهم کند.علی مقدس زاده پروژه های عمرانی استان 
اصفهان را به دو بخش زيرساختی غير توجيه اقتصادی و پروژه 
های دارای توجيه اقتصادی تقسيم بندی کرد و گفت: دولت بايد 
بخش نخست پروژه ها را با اعتبارات ملی و استانی دنبال کند و 
پروژه های دارای توجيه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار 
کند.وی يکی از چالش های  استان اصفهان را بروکراسی سنگين 
برشمرد و گفت: وجود اين بروکراســی از سرعت فعاليت های 
اقتصادی کم می کند و اميدواريم با همکاری بخش خصوصی 

اين بروکراسی اصالح شود.

رييس اتاق بازرگانی مطرح کرد:

بندرخشک؛ پروژه معطل مانده اصفهان

اتاق بازرگانی

اغتشاشات چند روز اخير، باعث واکنش های زيادی در داخل و خارج از 
کشور شد. بيگانگان طبق عادت هميشگی خود چوب بر آتش می افزودند و 
دايه دلسوزتر از مادر شده بودند، مسئوالن داخلی ابراز داشتند که هرچند 
اين اغتشاشات تنها جنبه اقتصادی ندارد و دست بيگانه برای دامن زدن 
آن دخالت کرده است، اما جرقه آن از اوضاع اقتصادی کشور و نارضايتی 
برخی از مردم از وضع معيشتيشان خورده و به همين دليل خود را موظف 
دانستند بر اساس سخنان رهبری که بارها در چند سال گذشته گوشزد 
کرده اند  به وضعيت معيشتی مردم رسيدگی کنيد، اقدامات جسته گريخته 
در اقتصاد کشور انجام دهند که يکی از آنها دادن مجوزهای ناگهانی برای 

صادرات و واردات برخی اقالم بود. 
ساعات کار ثبت سفارش از ساعات کار سوپرمارکت های محله 

هم کمتر است!
اما اين اقدامات باعث واکنش هايی از سوی بخش خصوصی کشور شد. اين 

بی ثباتی، بخش خصوصی را چنان دچار سردرگمی کرده که از هر تريبونی 
برای اعتراض به اين امر استفاده می کند.

 فرهاد احتشام زاد، رييس فدراســيون واردات اتاق ايران در اين خصوص 
اظهار کرده: تغييراتی که مکررا در حوزه واردات رخ می دهد، ما را شوکه 
می کند. هر روز با تصميمات جديدی روبه رو می شويم که اين امر موجب 
عدم پيش بينی رفتار برای ما می شود و نوسانات مکرر بازار را به دنبال دارد. 
تمام کاالهايی که نيازمند زمان ساخت هستند مانند خودروهای سنگين، 
ســواری و... در اين ۹٠ روز تنها می توانند به وسيله حمل مرکب و حمل 
هوايی وارد شوند.کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش از ١۸٠ به ۹٠ روز فاقد 
شفافيت است و با توجه به ماده ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محيط کسب و 
کار، درخواست ابطال آن را داريم. از سوی ديگر ساعات ثبت سفارش نيز 
از ۸ صبح تا ساعت ٤ بعدازظهر است که اين موضوع باعث می شود قابليت 
ثبت سفارش آنالين نيز از دست برود. ساعات کار ثبت سفارش از ساعات 

کار سوپرمارکت های محله هم کمتر است. اين موضوع مشکالت زيادی 
را برای ما به دنبال خواهد داشت و در نهايت انتظار داريم که اين بخشنامه 

ابطال شود.
اعتراضات قابل قبول است اما...

اين اعتراضات که در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
به گوش برخی از وزرا رسيد از سوی شريعتمداری بی پاسخ نماند. محمد 
شريعتمداری، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفت: احتماال برای 
فعاالن بخش خصوصی سواالتی در مورد سياست های تجاری اخير ايجاد 
شده که البته آنها نجابت کردند و زياد به طرح آن نپرداختند. مکاتباتی هم 
توسط اتاق تهران در اين خصوص صورت گرفت. به لحاظ اصولی ما معتقد 
به ثبات مقررات، پيش آگهی آنها و گفت وگــو درخصوص وضع هرگونه 
مقررات جديد با بخش خصوصی هستيم که بتوانيم به راه حل های مشترک 
برسيم، اما برخی اوقات حوادثی اتفاق می افتد که آن حوادث از دست ما 
خارج است. تصميم گيری در آن شرايط نيز به تاکتيک هايی که دولت بنا بر 
مصالحی در پيش می گيرد، برمی گردد اما همچنان به همان اصول رفتاری 
پايبند هستيم. به عنوان مثال، برای حمايت از توليد داخلی و تنظيم بازار و 
نظاير آن برخی مقررات جديد وضع شده است.دليل عمده اين تصميمات 
مديريت بر نحوه استفاده از منابع ارزی کشور است و در چارچوبی که وجود 
داشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به ارائه برخی از پيشنهادات 
آن هم در مکاتباتی که با مسئوالن ديگر دولتی داشته، بوده است. اين امر 
منجر به تصميماتی شده که برخی از آنها مورد اعتراض بحق و درست بخش 
خصوصی قرار گرفته است؛ اما اينگونه تصميمات در دوره کوتاهی قابليت 
عمل پيدا می کند و در بلندمدت بايد همان روال طبيعی وجود داشته باشد.

وقتی وزرا از هم دفاع می کنند!
البته وزير اقتصاد هم به کلی توپ را از ميدان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خارج کرد.مسعود کرباســيان، وزير اقتصاد در اين باره تصريح کرد: اين 
انتقاد را نبايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کنيد. صورت مسئله 
از اين قرار است که ثبت ســفارش هايی دست افراد می ماند و بعضا زمانی 
که تغييری ايجاد می شود، برای افرادی که ثبت سفارش قبلی دارند رانت 
ايجاد می کند و باعث فشار به بازار می شود؛ لذا اين قضيه بايد ساماندهی 
می شد. پيشنهادم اين است که اين بخشنامه با در نظر گرفتن دوره ساخت 
قابل اجرا باشد؛ به شرط اينکه به نفع کاالهای مصرفی نشود و ماشين آالت 

را هدف قرار دهد.

نتيجه اقدامات جسته گريخته در اقتصاد؛

و ناگهان مجوز!

فرزانه مستاجران

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول( 
شماره مجوز )1396-4687(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

 شرکت گاز استان اصفهان

موضوع مناقصه
خدمات کنتورخوانی و توزيع صورتحســاب مشترکين، وصول مطالبات 
مشترکين بدهکار، مکانيزه نمودن اطالعات مشترکين، اشتراک پذيری، 

خدمات عمومی و کنتوربندی در سطح شهرستان مبا رکه و توابع آنها
ميزان تخمين: 535/000/000 ريال )پانصد و سی و پنج ميليون ريال(

کد فراخوان: 3147253 
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، شرکت 

گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاريخ 96/10/27

مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بيشــتر بــه پايگاه 
 اطالع رســانی الکترونيکی شــرکت گاز اســتان اصفهان به آدرس
 www.ntge.isfahan.ir، www.tets.mporg.ir  يــا با 
شماره تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز استان 

اصفهان تماس حاصل فرمايند.

چه کشور هایی خودرو های 
ایرانی می خرند؟

صنعت

پرايد از جمله پرطرفدار ترين خودروهای صادراتی 
ايران به مقاصدی مانند کشور عراق است.

در ۹ ماهه نخســت ســال جاری هزار و ۸۹١ 
خودرو توليد داخل از گمرکات مختلف کشور 
صادر شــده اســت که از آن جمله ٣ دستگاه 
پژوی٢٠٠۸ به مقصد فرانسه ارسال شده است.
کشــورهايی از جمله لبنان، ارمنستان و عراق 
از جمله خريداران خودروهای ايرانی هستند. 
به عنوان نمونه در آذرماه امســال ۹٥ دستگاه 
برليانس و پيکاپ از گمرک تهران به کشور لبنان 
صادر شده است. پرايد از جمله پرطرفدارترين 
خودروهای صادراتی ايــران به مقاصدی مانند 
کشور عراق است. گفتنی است؛ عمده صادرات 
ايران به کشور افغانســتان انواع قطعات خودرو 
است. بر اســاس جدول منتشر شــده از سوی 
گمرک  در آبان ماه ١۸ دستگاه سمند سورن به 
ارزش ١٢٣هزار دالر به کشور ارمنستان صادر 

شده است.
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 سینما سوره 
میزبان »برگ جان« شد

»برگ جان« حکایت آدمی در تقالی رسیدن به 
خواسته ای اســت که چون به آن می رسد دیگر 
برایش ارزشی ندارد؛ پس مســیر زندگی را برای 
رسیدن به آرزویی تغییر می دهد که همواره در پی 

برآورده شدنش بود، اما...
ایده این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی ابراهیم 
مختاری، 20 سال پیش بعد از ساخت مستندی 
به اســم »زعفران« ایجاد شــده بود و این بارهم 
تالش داشــت تا در کنار یک روایت داســتانی به 
شکل مســتندگونه، به مراحل کاشــت، داشت و 
برداشــت زعفران با روایتی صادقانه و کامال عین 
به عین بپردازد. کارگردان این فیلم در یادداشتی 
اعتراف کرده بود که فیلمش تماشــاگر خود را بر 
صندلی میخکــوب نمی کند؛ امــا وقتی واقعه ای 
رخ می دهد که به جای فرامــوش کردن، مدام به 
یادش می افتیم و به هر بهانه ای نو می شــود، پس 
واقعه ای عادی نیســت و می خواهد موضوعی را 
برای ما یادآوری کند؛ فیلم »برگ جان« از چنین 
واقعه ای مایه گرفته اســت. »برگ جان« با بازی 
سعید پورصمیمی، مریم مقدم و مهدی احمدی 
ساعت 21 روز گذشته در سینما سوره اصفهان به 
روی پرده رفت. گفتنی است »برگ جان« حکایت 
آدمی در تقالی رســیدن به خواسته ای است که 
چون به آن می رســد دیگر برایش ارزشی ندارد. 
پس مسیر زندگی را برای رسیدن به آرزویی تغییر 
می دهد که همواره در پی برآورده شدنش بود، اما...

 تجلیل از ساالر عقیلی 
به روایت عکس

جشن دوازدهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی 
زمســتان، با تجلیل از ســاالر عقیلی خواننده 

موسیقی ایرانی همراه شد. 

 خواننده اصفهانی
تیتراژ »آنام« را می خواند

احسان خواجه امیری به عنوان خواننده سریال 
»آنام« انتخاب شد.بیست درصد تصویربرداری 
این سریال باقی مانده و این مجموعه تلویزیونی 
قرار است بعد از سریال »لیسانسه ها« روی آنتن 
شبکه ســه برود؛ بر همین اساس مراحل فنی 
و صداگذاری همزمان بــا تصویربرداری ادامه 
دارد. مجموعه تلویزیونی »آنام« به کارگردانی 
جواد افشــار و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه 
به قلم امیرعباس پیام برای شــبکه سه نوشته 

شده است.

فیلم بردار پیشکسوت سینمای 
ایران درگذشت

تورج منصوری فیلم بردار ســینما، با تایید خبر 
درگذشــت جمشــید الوندی از فیلم برداران 
پیشکسوت سینمای ایران گفت: جمشید الوندی 
مدتی بود که با بیماری مبارزه می کرد. او چندی 
پیش برای ادامه درمان به ایران آمد که متاسفانه 
1۵ دی ماه، پس از تحمل یک دوره بیماری دار 
فانی را وداع گفت. وی  بیان کرد: جزئیات مراسم 

تدفین به زودی اعالم می شود. 

 هتریک جهانی »نفس«
در آمریکا

فیلم ســینمایی »نفس« به کارگردانی نرگس 
آبیار، در مرکــز فیلم کالیفرنیا کــه به نمایش 
فیلم های ارائه شــده به بخش اســکار خارجی 

اختصاص دارد،  نمایش داده می شود.
نرگس آبیــار کارگردان فیلم »نفس«، ســی و  
سومین حضور بین المللی این فیلم را با نمایش 
فیلم »جهت مالحظه شما« در مرکز فیلم رافا   یل 
میل ولی در کالیفرنیا تجربه می کند. این  رویداد 
ســینمایی، گزیده ای از فیلم های ارائه شده به 
بخش اسکار خارجی را نمایش می دهد که فیلم 
سینمایی»نفس« نیز جزو فیلم هایی است که 
در این مرکز نمایش داده می شود. گفتنی است 
نمایش فیلم ها در این رویداد ســینمایی از 1۵ 
دی ماه آغاز شده و تا 21 همین ماه نیز ادامه دارد.

سیاوش طهمورث:
اوضاع تئاتر بسیار آشفته است

به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، بازیگر سینما 
و تلویزیون، بعد از تماشــای نمایش »تب سرد 
روی پیشانی داغ« گفت: این روزها که اوضاع 
تئاتر بسیار آشــفته اســت، وقتی به تماشای 
اثری دعوت می شوم، آرزو می کنم واقعا تئاتر 
ببینم و حال خوبی داشته باشــم. خوشحالم 
که نمایش »تب ســرد روی پیشانی داغ« این 
ویژگی را داشــت و حالم را خوب کرد.سیاوش 
طهمورث گفت: در یک تئاتر واقعی باید ارتباط 
مشخصی بین تماشاگر و بازیگران برقرار شود 
که در ایــن نمایش این اتفاق افتــاد و اعضای 
گروه اجرایــی واقعا موفق بودند. »تب ســرد 
روی پیشانی داغ« داستان نازی و کیوان است 
که تصمیم گرفتند با دعوت شبانه از دوستان 
خود، خبر جدایی شان را اعالم کنند. آنها دلیل 
جدایی شــان را خســتگی از هم می دانند، اما 

داستان به شکل دیگری پیش می رود.

ناصر مشهدی زاده اظهار کرد: براساس مطالعاتی که طی 30 سال گذشته 
داشتیم به این نتیجه رســیدیم که علت ماندگاری این سرزمین باوجود 

هجوم های متعدد، دانایی ایرانیان بوده است.
وی دانایی را رمز پویایی ایرانیان دانست و افزود: مالصدرا دانایی را دارای 
دو بال دانش و تجربه معرفی کرده؛ ولی ما دانش محوری را اختیار کردیم 

و دانایی را فراموش کردیم، به همین سبب دچار عقب ماندگی هستیم.
کارشناس میراث فرهنگی اذعان کرد: عاقل دانا بوده و دانا فرهنگ دارد 

پس فرهنگ، شهر را می سازد و شهر، تمدن ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه 40 ســال است که زایشــی اتفاق نیفتاده عنوان کرد: 
می خواهیم رستگار شویم پس باید تمدن داشته باشیم. چند سال است که 
زایشی اتفاق نیفتاده چون از دانایی دور شده ایم و این نقصی در سیستم 

محسوب می شود.
مشهدی زاده اعالم کرد: بر اساس نظریات مالصدرا، برنامه ریزی فرآیندی 
است که هدف آن بهبود جامعه بوده و فرآیند تفکر 6 ویژگی هدفمندی، 
نظام مندی، قانون مندی، نهادمندی، توانمندی و ارزشمندی را دربر دارد.

وی میراث فرهنگی را حول 3 موضوع تاریخی، طبیعی و معنوی معرفی 
کرد و گفت: از نظر اســتاندارد جهانی، میراثی که فاقد استاندارد باشد، 

جاذبه محسوب نمی شود.
کارشناس میراث فرهنگی، از عدم زایش و تئوری در دانشگاه ها خبر داد 
و اعالم کرد: در طول 40 ســال اخیر از دانشگاه ها تئوری بیرون نیامده و 

زایشی مشاهده نشده است.
وی جذب و ماندگاری گردشگر را اصل جاذبه دانست و خاطرنشان کرد: 

مجموعه امکاناتی که منجر به جذب، ماندگاری و تشویق به رفتن گردشگر 
شود جاذبه تلقی می شــود، حتی تجهیز مقصد از خانه گردشگر شروع 

می شود.
مشهدی زاده عنوان کرد: بازیگران گردشــگری کار خود را خوب انجام 

نمی دهند و به طور مثال وزیر ورزش، وزیر گردشگری هم می شود.
وی گفت: بهترین سند اقتصاد مقاومتی در کرمان و آذربایجان اجرا شده 
است. سازمان استاندارد میثاق نامه ای نوشت و هر شهرستانی را در اختیار 
یک نهاد صنعتی گذاشت تا آن را اداره کنند؛ زیرا صنعت و تجارت می تواند 

گردشگری را نجات دهد.
کارشــناس میــراث فرهنگــی افــزود: چشــم انــداز شهرســتان 
دهاقان چیســت؟ در شــرایط کم  آبی بهتر بوده که عــالوه بر آبیاری 
قطره ای، از کشــت جایگزین هم استفاده شــود و به جای محصولی با 
 چند روز مانــدگاری، بهتر اســت محصولی برای مــدت زمان طوالنی

 کشت شود.
 وی از 700 منطقه بوم گردی در ایران خبر داد و اظهار کرد: 700 منطقه 
بوم گردی در ایران وجود دارد که نهادهای توسعه را شکل می دهند و موتور 

محرکه اقتصاد مقاومتی هستند.
مشهدی زاده با بیان اینکه افراد و مدیران موفق باید تکثیر شوند، در غیر 
این  صورت زایش اتفاق نمی افتد، اذعان کرد: گردشگری توسط هر قشری 
امکان پذیر بوده و گردشگری در کاشان توسط روحانیون در ایام محرم و با 

حضور در هیئت های مذهبی همراه بوده است.
کارشناس میراث فرهنگی گفت: آثار با ارزش باید شناسایی و به عنوان 

ظرفیت های تاریخی ثبت شوند.
 وی اصفهان را یک مقصد گردشگری شناخته شده در سطح بین المللی 
معرفی و خاطرنشان کرد: اســتان اصفهان، برجسته ترین منطقه ازنظر 
گردشگری ملی و مهم ترین مقصد گردشــگری در سطح منطقه و یک 

مقصد گردشگری شناخته شده در سطح بین المللی بوده است.
مشهدی زاده از بالغ بر600 جاذبه گردشگری در استان اصفهان خبر داد 
و گفت: در استان اصفهان بیش از 600 جاذبه گردشگری و 213 جاذبه 
طبیعی  و در شهرستان دهاقان 9 جاذبه طبیعی و 36 جاذبه گردشگری 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه دانش آموزان بایستی  با مهمان بازی به گردشگری روی 
آورند، اذعان کرد: آموزش و پرورش نقش مهمی در بحث گردشــگری 
دارد و با مهمان بازی بین مدارس روستاها و دعوت از یکدیگر، می تواند 
مهمان بازی را آموزش دهد و این گونه به بحث بوم گردی و گردشــگری 
پرداخته شود. کارشناس میراث فرهنگی عنوان کرد: شهرستان دهاقان 
در زمینه بوم گردی مستعد بوده و با آموزش فرهنگ گردشگری به مردم 

می توان آن  را رونق و توسعه بخشید.

کارشناس میراث فرهنگی گفت: مجموعه امکاناتی که منجر به جذب، ماندگاری و تشویق به رفتن گردشگر شود، جاذبه تلقی می شود؛ 
حتی تجهیز مقصد از خانه گردشگر شروع می شود.

عکس نوشت

عکس نوشت

دنیای هنر

تئاتر

سینما سوره ،  میزبان »برگ جان« شد

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مدیر خانه انقالب اســالمی و والیــت اصفهان از 
حضور ۵00 شرکت کننده در سلسله  نشست های 
هفتگی راحیل با موضــوع ازدواج خبر داد و گفت: 

به اندازه کافی به اهمیت ازدواج در جامعه پرداخته 
نشــده و در خصوص آن اقدامــات فرهنگی کمی 
صورت گرفته اســت. ابراهیم عمرانی با اشــاره به 

برگزاری نخســتین دوره جامع تربیــت مربی و 
مبلغ انقالب اســالمی در اصفهان اظهار کرد: این 
دوره با عنوان »ســفیران انقالب« در خانه انقالب 
اسالمی و والیت، از دو ماه گذشته تاکنون به منظور 
پاســخگویی به نیازهای فرهنگی در حوزه جذب، 
تثبیت، رشد،کادرســازی، آمــوزش و پروراندن 

نیروهای مومن انقالبی برگزار می شود. وی با بیان 
اینکه کارگاه آموزشی ســفیران انقالب در سطوح 
تاریخی، تحلیلی و تربیتی برگزار می شــود، افزود: 
در حال حاضــر کارگاه و تاالر گفت وگوی ســطح 
تاریخی این دوره با حضور اساتید مجرب به صورت 

یک هفته در میان برای مخاطبان برگزار می شود.

مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان خبرداد:
حضور 500 شرکت کننده در سلسله  نشست های هفتگی راحیل

کارشناس میراث فرهنگی:

جذب و ماندگاری گردشگر، اصل جاذبه است 

سینما سپاهان: 

میزبان آینه بغل در 

 سانس های10:30
تا 20:45

سینما فلسطین: 

میزبان سدمعبر 

در سانس های 

10:30 تا 20:45

سینما چهارباغ: 

میزبان حریم 

شخصی در چهار 
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با محمد مسلمی؛ از عموهای فیتیله ای تا دوقلوها
تامین هزینه یک میلیاردی درمان دختر مبتال به سرطان

محمد مسلمی، کارگردان و یکی از بازیگران مجموعه عمو های فیتیله ای است 
که برای بچه ها و  بزرگ تر ها شخصیت آشنایی به شمار می رود.

این مجموعه هر چند اکنون پخش نمی شود اما مردم بازهم مسلمی، علی فروتن 
و حمید گلی را به نام عمو های فیتیله ای می شناسند.

مسلمی درباره برنامه  های جدیدشان برای تلویزیون می گوید: این روزها مشغول 
آماده کردن متن فیلمنامه مجموعه ای به نام »دوقلوها« هستیم که مجموعه ای 
نمایشی با موضوع بهداشت است و در صد قسمت 30 دقیقه ای تولید خواهد شد 

که حال و هوای طنز داشته و هیچ ربطی به مجموعه عمو های فیتیله ای ندارد.

فیلم سینمایی »سارا و آیدا« به هند 
رفت

»سارا و آیدا« ساخته مازیار میری، در رقابت برای دریافت 
جوایز جشنواره فیلم جایپور هند حضور خواهد داشت.

این فیلم پیش از این نیز به واسطه بنیاد سینمایی فارابی 
در جشنواره فیلم خانه آسیا )اسپانیا(، شید - جشنواره 
فیلم های ایرانــی در داالس )آمریکا( و ســینه ایران - 
جشنواره فیلم های ایرانی در تورنتو )کانادا( شرکت کرده 
است. گفتنی است در دهمین جشنواره فیلم جایپور که 
از امروز تا 21 دی ماه در کشور هند برگزار می شود، فیلم 
بلند »کوپال« ســاخته کاظم موالیی و فیلم های کوتاه 
»مردی که اینجا نبود« ســاخته عطا مجابی و »عبور« 

ساخته فرشاد عباسی نیز به روی پرده خواهند رفت.

فراخوان اجراهای عمومی مجموعه تئاتر عمارت ارغنون منتشر شد
فراخوان اجراهای عمومی مجموعه تئاتر »عمارت ارغنون« در نیمه ابتدایی ســال 97، منتشر شــد که اخیرا پس از یک وقفه یک ساله 
بازگشایی شده است. این مجموعه با کادر مدیریتی جدید آمادگی خود را جهت دریافت درخواست گروه های مختلف نمایشی، در 6 ماه 
ابتدایی سال 97 اعالم می دارد. براساس این فراخوان این مجموعه از تمامی گروه های حرفه ای و دانشجویی دعوت به عمل می آورد تا آثار 

نمایشی خود را اعم از نمایشنامه و فیلم نمایش به روابط عمومی این مجموعه ارسال کنند.
همچنین این مجموعه آمادگی خود را جهت اختصاص باکس به نمایش های کودک در نوبت صبح اعالم می دارد که عالقه مندان می توانند 
درخواست خود را به روابط عمومی ارسال کنند.مجموعه تئاتر عمارت ارغنون با هدف ارتقای فرهنگ و هنر کشور و در اختیار داشتن دو 
سالن نمایشی با ظرفیت های 100 و 140 نفری، دو پالتو و کافه تریا در خدمت هنرمندان تهران و شهرستان خواهد بود.قابل ذکر است 
 که هنرمندان محترم می توانند تا آخر دی ماه درخواســت خود را به ایمیل:arqanoontheater@gmail.com یا آی دی تلگرام: 

@arqanontheater ارسال کرده یا با شماره تلفن 66483742 تماس حاصل کنند.
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پلیس تهران در 17دي ماه 1346 هجري خورشیدي خبري  منتشر 

کرد که ازخودکشی غالمرضا تختي، پهلوان معروف کشتي دریک 

هتل شــهر حکایت داشت و طبق یادداشــتي که بر جاي گذاشته، 

انگیزه او مشکالت داخلي بوده است.نوشیروان کیهاني زاده )مولف 

این ســایت( که در آن زمان در تحریریه روزنامه اطالعات، یکي از 

دبیران خبر بود، از »خلیل بهرامي« خبرنگار مربوط )که فعال ساکن 

قهرود کاشان است( خواست تا فتوکپي یادداشت )منصوب به پهلوان 

تختي( را تهیه کند و آن را عینا در صفحه حوادث روزنامه اطالعات 

کلیشه کرد تا روزنامه صحت و سقم مندرجات آن را روشن نکرده باشد 

و مردم )مخاطبان روزنامه(، خــود قضاوت کنند. وی همچنین روز 

تشییع جنازه تختي، برخالف روش روزنامه اطالعات، با آماده کردن 

خود براي تحمل هرگونه اعتراض، عکس جسد جهان پهلوان را که 

در تاالر تشریح پزشکي قانوني گرفته شده بود، در صفحه اول روزنامه 

چاپ کرد. باوجود نارضایتي باطني دولــت وقت، هزاران نفر جنازه 

جهان پهلوان ایران را از تهران تا ابن بابویه )شهر ري( تشییع کردند.

خودکشی تختی در يك هتل شهر 

»باغ مادر بزرگ« منتشر شد
مهناز فتاحی از نویســندگان کشورمان 
درباره تازه ترین اثر داســتانی خود اظهار 
داشــت: »باغ مادربزرگ« نام اثری است 
 که از سوی انتشارات ســوره مهر منتشر 

شد. 
وی ضمن شــرحی از کتاب ابراز داشت: 
»خانزاد مرادی محمدی« نــام کامل این 
شیرزن بوده و کتاب جزو اولین هایی است 
که به ماجرای بمباران شــیمیایی حلبچه 
می پردازد. در ادامه هم به مسئله پناهنده 
شدن کردهای عراق به ایران اشاره می کند؛ 
حتی آنهایی که در عراق می زیستند و از 
صدام دل خوشی نداشتند که در نهایت به 

ایران پناه آوردند.
 به گفته نویسنده رمان »فرنگیس«، داستان 
این اثر، حکایت باغ مادر بزرگم اســت که 
هرچه در آن از محصول و نهال بود، خود را  با 
خدا شریک عنوان می کرد و محصوالت باغ 

هم همیشه خیرات می شد.

اصفهان در 17دیبرنامه های سینمای 
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 AMD ،آپدیت رفع باگ آدرنالین را 
منتشر می کند

 شــرکت AMD اخیــرا به روزرســانی نرم افــزار جدیــدی بــا نــام 
Adrenalin Edition را برای کارت  گرافیک Radeon منتشر کرد.

  این به روزرســانی با تمام مزیت هایی که داشــت، بازی هــای مبتنی بر 
Directx 9 را با مشــکل مواجه کرد؛ به این معنی که پس از نصب به 
 Command & Conquer روزرســانی، بازی هایی مانند ویچر و
دیگر قابل اجرا نخواهند  بود. اما جای نگرانی نیست؛ چرا که بر خالف 
گزارش های اخیر، AMD اعالم کرده اســت که یک به روزرسانی 

فوری را برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده است. 
بر اساس بررســی ها، تمام بازی های DirectX 9 دچار 
مشکل نمی شوند؛ اما چنانچه هنگام اجرای بازی 
 Fata error: Exception in با خطــای
exception handler مواجه شوید، 
یعنی قطعا به مشــکل برخورده اید. 
 AMD پیش تر، یکــی از کارمندان
عنوان کرده بــود از آن جایی که 
Command &Con�بــازی 

quer مربوط به سال ها پیش 
اســت، هیچ گونه به روزرسانی 
 بــرای حل مشــکل آن در کار 
نخواهــد بود.این گفتــه اخیرا 
توســط تری میکــدان، رییس 
 AMD نرم افــزار  بخــش 
تکذیب شد. بنابراین  اگر 
به روزرسانی آدرنالین 
را دریافت کــرده و با 
مشکل یادشده مواجه 
شده اید، کافی است 
کمی صبور باشــید؛ 
به روزرسانی رفع باگ 

در راه است.

استفاده از Task Killer ها یا بستن دستی اپلیکیشن  ها
برخی کاربران گوشی های اندرویدی، فکر می کنند که Task killer ها ابزارهای مهمی در این سیستم عامل 
هستند. این افراد گمان می کنند با حذف کردن برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند، می توانند باعث 
افزایش بازدهی دستگاه و همچنین عمر باتری شوند؛ غافل از اینکه انجام این کارها، باعث وارد شدن آسیب به 
پردازنده گوشی های هوشمند می  شود. پیشنهاد می شود تنها در صورتی به چرخه اجرای نرم افزار ها خاتمه 
دهید که یا مصرف باتری فوق العاده زیادی دارند یا مشکالتی در اجرای آنها پیش آمده است. در غیر این صورت، 

هرگز این کار توصیه نمی شود. 

به کار بردن بیش از یک آنتی  ویروس
این موضوع را نیز در نظر داشــته باشــید که چنین نرم افزارهایی حجم زیادی از 
دستگاه را اشغال می  کنند و مصرف باتری بسیار باالیی دارند. به کار بردن بیش از 
یک نرم افزار آنتی  ویروس، به امنیت بیشتر تلفن هوشمند شما هیچ کمکی نخواهد 
کرد. اگر قصد استفاده از آنتی  ویروس را دارید مطمئن شوید که از بین نرم افزار های 

موجود، بهترین را انتخاب کرده و تنها از یک نرم افزار استفاده می کنید.

ری استارت نکردن گوشی  های هوشمند
در رابطه با را ه  اندازی مجدد گوشــی  های هوشمند، موضوعات قابل بحث 
بسیاری وجود دارد. با این حال راه  اندازی مجدد گوشی هفته  ای یک بار مفید 
است. از طرف دیگر با انجام این عمل، داده  های کش موقت حذف خواهند 
شــد زیرا دیگر نیازی به آنها نیســت. گاهی اوقات نیز ممکن است حافظه 
مسدود شود و داده  های موقت ذخیره شده حذف نشوند که این امر منجر 
به عملکرد کند دستگاه خواهد شــد؛ بنابراین با راه  اندازی مجدد دستگاه 

می توان به طور موقت به بهبود سرعت عملکرد دستگاه نیز کمک کرد.

پنج 
عملکرد که به دستگاه 

اندروید آسیب می زند 
امروزه تلفن های هوشمند در زندگی روزمره بیشتر افراد نقش بسزایی را ایفا می کنند، به طوری که می توان با اطمینان خاطر و به قطعیت 

اعالم کرد که در بسیاری از کارهای شخصی و روزانه مورد استفاده قرار می گیرند؛ از این رو باید از صحت و سالمت این گوشی های هوشمند 
اطمینان حاصل کرد و جهت مراقبت های هرچه بیشتر و مطمئن تر  تدابیری اندیشید تا به فایل ها و اطالعات ما آسیبی نرسد و بتوانیم مدت 

زمان بیشتری از آنها بهره ببریم. 
بسیاری از افراد، نصب آنتی ویروس های مختلف روی گوشی همراه خود یا بســتن برنامه هایی که در پس زمینه در حال فعالیت هستند 
را بخش مهمی از این مراقبت می دانند. حتی برخی از افراد معتقدند که انجام این دو روش به تنهایی، راه حل مناسبی برای رسیدن به 

اطمینان از سالمت گوشی های هوشمند است. آیا به راستی انجام این کارها باعث حصول اطمینان برای ما خواهند بود؟ در این مقاله 
می خواهیم به بررسی پنج مورد از اعمالی بپردازیم که می تواند به سالمت اسمارت فون ما لطمه زده و به آن  آسیب برساند.

 بی توجهی به انجام به روزرسانی دستگاه
سیستم  عامل گوشی هوشــمند شــما به منظور رفع نقایص امنیتی خود، هر چند وقت یک  بار نیازمند به  روز رسانی است. به محض 
مطلع شدن از به  روز رسانی، سیستم  عامل خود را آپدیت کنید. در واقع حتی می  توانید تنظیمات گوشی خود را به نحوی تغییر دهید 
که به محض دریافت آپدیت، به طور خودکار به روز رسانی دستگاه انجام شود. با انجام این عمل، امنیت و عملکرد دستگاه شما بهتر و 

کارآمد تر خواهد شد.

دانلود اپلیکیشن از منابع نامعتبر
فایل  های APK سیستم  عامل اندروید می  توانند به نحوی دست کاری 
شوند که حاوی ویروس یا مسائل امنیتی باشند و دستگاه شما را آلوده 
کنند. مطمئن شوید که نرم افزارهای مورد نیاز خود را از منابع قابل 

اعتماد همانند گوگل پلی دانلود می  کنید.

طراحی یک لنز چشمی منحصربه فرد
دانشمندان دانشــگاه هاروارد، موفق به ســاخت متالنز تک 

)single metalens ( متداول شدند که قابلیت فوکوس 
بر طیف وســیعی از نور در یک نقطه با وضوح 

باال را دارد. بر خالف دستگاه های نوری 
سنتی که طیف وسیعی از نور را 

با استفاده از لنزهای بزرگ 
و لنزهــای منحنــی 

چندگانه جمع می کنند، این فلزهای ساده در سطح مســطح  با استفاده از نانوساختارها 
تمام ترکیبات نور را فوکوس می کنند. با این روش ضخامــت و پیچیدگی طراحی در 

مقایسه با لنزهای استاندارد بی رنگ مرکب کاهش می یابد.
محققان این تحقیق اظهار کردند: فلزات نسبت به لنزهای سنتی مزایای بیشتری 
دارند، همچنین به دلیل نازکی، ساخت آنها آسان و مقرون  به  صرفه است. محققان 
قصد دارند قطر لنز را به حدود یک سانتی متر برسانند تا امکان استفاده از فناوری 
single metalens را برای واقعیت مجازی فراهم سازند و موجب سودآوری در 

صنعت بازی های آینده و سایر بخش های صنایع شود.

 احتمال اشتراک گذاری استوری های اینستاگرام 
در واتس اپ

استوری های اینستاگرام با وجود اینکه یک کپی 
از قابلیت های اسنپ چت هســتند ولی خیلی زود به 

موفقیت رسیدند.
 با توجه به آخرین گزارشــات، روزانه 300 میلیــون نفر از این 

قسمت اینستاگرام استفاده می کنند و به نظر می رسد که شرکت تحت 
مالک این سرویس یعنی فیسبوک، برنامه های بیشتری برای استوری ها دارد. 

با توجه به بیانیه رسمی دریافت شده از سوی وب سایت TechCrunch، فیسبوک درحال 
تست قابلیتی اســت تا کاربران بتوانند استوری ها را میان اینســتاگرام و واتس اپ به اشتراک 

بگذارند.
با این ویژگی، کاربران می توانند استوری های اینســتاگرام را به صورت مستقیم به استاتوس های 

واتس اپ بفرستند؛ استوری هایی که به اشتراک گذاشــته می شوند نیز با همان روش های رمزنگاری 
واتس اپ ایمن شده و بعد از 24 ساعت ناپدید می شوند. 

 البته این تســت فعال به صورت محدود در کشــور برزیل آغاز شــده اســت و چون در مرحله آزمایش به ســر 
 مــی بــرد، احتمــال دارد لغو شــود. اما چــون قبــال ویژگــی مشــابهی بــرای فیســبوک و اینســتاگرام معرفی 

شده بود، بعید است که اشتراک گذاری استوری های بین واتس اپ و اینستاگرام به مرحله نهایی نرسد.

ساخت تراشه موبایل با ۴۰ درصد عملکرد بهتر 
یک تولید کننده موبایل تراشه ای مجهز به شبکه عصبی برای موبایل ساخته اســت که عملکرد آن 40 درصد بهتر از نمونه هایی است که سال  

قبل تولید شده اند. سامسونگ از تراشه موبایل Exynos۹ سری ۹۸۱0 رونمایی کرده است. این تراشه شامل یک پردازشگر ارتقایافته است و سرعت 
سلوالر بیشتری را فراهم می کند؛ همچنین ظرفیت شبکه عصبی آن برای به کار انداختن اپلیکیشن های هوش مصنوعی کافی است.  اگر سامسونگ استراتژی 

به کار رفته در تولید موبایل های گلکسی S۸ و گلکسی S۸ پالس را ادامه دهد، این تراشه در تولید موبایل های گلکسی S۹ و گلکسی S۹ پالس نیز استفاده می شود. البته 
بازار هدف چنین موبایل هایی، کشورهایی غیر از آمریکای شمالی و چین هستند. تراشه مذکور پردازشگری ۸ هسته ای با حداکثر سرعت 2.۹ گیگاهرتز دارد. همچنین عملکرد پردازشگر چندهسته ای آن 

40 درصد بهتر از تراشه هایی خواهد بود که سال گذشته تولید شده اند؛ به عبارت دیگر فعالیت های سنگین در موبایل به شیوه ای کارآمدتر و سریع تر از قبل انجام می شوند.

تعبیه باتری، در بند ساعت های هوشمند سامسونگ
به نظر می رسد که سامسونگ در تالش است تا کیفیت ساعت های هوشمند خود را افزایش دهد و این بدان معناست که کمپانی غول کره ای، قصد ندارد به این 
زودی ها از بازار پوشیدنی ها دست بکشد. بنابر پتنت هایی از سامسونگ که اخیرا رؤیت شده اند، این کمپانی به دنبال معرفی 
قابلیت های جالبی در ساعت های هوشمند بعدی خود و شاید Gear S4 است. مهم ترین قابلیت اسمارت واچ های 
آتی، راهکاری است که سامسونگ برای افزایش عمر باتری یافته است. این کمپانی قصد دارد به تولید و 
فروش بندهایی بپردازد که از باتری داخلی بهره می برند. بدیهی است که این باتری ها، باید کامال 
انعطاف پذیر باشند تا به خوبی در بندهای ســاعت جای گیرند. در بخشی دیگر از مستندات 
سامسونگ، به احتمال قرار دادن دو باتری در دو سر بند ساعت اشاره شده است. حتی با 

وجود باتری داخلی، بند ساعت ها به جنس خاصی محدود نمی شود و خریداران کماکان 
می توانند از میان بندهای چرمی، پلیمری، پالستیکی و غیره یکی را انتخاب کنند.

گوگل 
دی دریم

در کنفرانس Google I/O که در ســال 20۱7 برگزار شد، گوگل با رونمایی از 
هدست واقعیت مجازی مستقل دی دریم، شور و هیجان خاصی را به عالقه مندان VR هدیه 

داد. این هدست با همکاری لنوو و اچ تی سی ساخته شده و توانایی ردیابی حرکتی و 6DOF از طریق 
سیستمی را دارد که گوگل آن را WorldSense می نامد. به نظر می رسد این هدست در واقع نوع مستقلی 

از هدست Vive البته بدون سیم مانند هدست سانتا کروز باشد. متاسفانه گوگل و اچ تی سی به همکاری خود برای 
ادامه تولید این هدســت خاتمه دادند اما همکاری گوگل و لنوو همچنان برای تولید هدست 

عرضــه و قیمت واقعیت مجازی مستقل دی دریم ادامه دارد. تاریخ دقیق 
این هدست هنوز اعالم نشــده اما انتظار می رود شاهد 

عرضه آن در سال 20۱۸ باشیم.
آکیولس 
 سانتا کروز 

)OCULUS SANTA CRUZ(
آکیولس، روی یک هدست واقعیت مجازی مستقل دیگر به نام »سانتا 

کروز« کار می کند که امکان حرکت آزادانه را به کاربر خواهد داد. با 
داشتن این هدست کاربر می تواند بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، در 
یک محیط واقعیت مجازی ســه بعدی حرکت کند. گفته می شود این 
هدست قادر است تمام حرکات بدن و سر کاربر را تشخیص داده و به دنیای 

مجازی منتقل کند. البته به دلیل حرکات آزادانه کاربر، خطر برخورد با اشــیا 
و محدودیت های فیزیکی در دنیــای واقعی وجود دارد. 
 6DOF هدست سانتا کروز دارای شــش درجه آزادی یا
است؛ به این معنی که قادر است به خوبی حرکت دستان 

کاربر را تشخیص داده و به وی  امکان آزادی در حرکت 
دهد. مارک زاکربرگ، مدیر عامل فیســبوک 

وعده داده که ساخت این هدست در سال 
20۱۸ تکمیل شود؛ به این معنی که 
کاربران تا سال 20۱۹ نمی توانند 
آن را در اختیــار داشــته 

باشند.

آکیولس گو 
)Oculus Go(

هدســت Oculus Go در کنفرانــس Oculus Connect کــه مختص 
توسعه دهندگان فیسبوک است در اکتبر سال 20۱7 معرفی شد و قرار است در سال 

20۱۸ برای عرضه در بازار ارائه شود. این هدست، سازگاری کامل با محتواهای تولید 
شده برای هدست Gear VR سامسونگ داشته و انتظار می رود با قیمت 

۱۹۹ دالر عرضه شود. هدســت Gear VR در حال حاضر با قیمت ۱30 
دالر در بازار عرضه می شود اما باید این را در نظر داشته باشیم 
که Gear VR وابسته به یک تلفن هوشمند است، درحالی که 

هدست Oculus Go مســتقل از تلفن هوشمند و کامپیوتر کار 
می کند. Oculus Go امکان حرکت آزادانه را به کاربر نمی دهد. با وجود اینکه یک نمای 

360 درجه در اختیار کاربر قرار می دهد اما شخص فقط می تواند 
در مرکز محیط قرار گرفته و ســر خــود را در محیط مجازی 
بچرخاند. گفته می شــود این هدست مناسب برای افرادی 
است که تلفن هوشمند آنان از امکان واقعیت مجازی 

پشتیبانی نمی کند.

معرفی 
3 هدست 

واقعیت مجازی 
مستقل

 احتمال اشتراک گذاری استوری های اینستاگرام 
در واتس اپ
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رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرضا خبر داد:
تامین نیروی شرکت های 

صنعتی توسط فنی وحرفه ای
رییس مرکــز آمــوزش فنی و  شهرضا
حرفه ای شهرضا با اشاره به ارتباط بین حرفه های 
آموزشی مرکز و آموزشــگاه های آزاد با اقتصاد و 
بخش های عمده اقتصادی شهرســتان شهرضا، 
اظهارکرد: کلیه حرفه های مورد نیاز شهرستان، 
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان یا 
آموزشــگاه های آزاد آموزش داده می شود و فرد 
پس از طی دوره آموزشی در بخش های مختلف 
مشغول به کار شده و شغلی برای خود راه اندازی 
می کند که عالوه بر رونق اقتصــادی، نیاز افراد 

جامعه را نیز بر طرف می کند. 
حســن ضیایی ضمن اشــاره به کیفیت بخشی 
به آموزش هــای مرکز و آموزشــگاه آزاد، افزود: 
درخصوص کیفیت بخشــی به آموزش های فنی 
و حرفه ای، اعتبارســنجی دو مرکز دولتی و 45 
آموزشگاه آزاد انجام گرفت و آموزشگاه ها براساس 
عملکرد، تجهیزات و کارکنان ارزیابی شــدند و 
مقرر شد آموزشگاه های با رتبه ضعیف در مدت 
6 ماه، درخصوص به روزرســانی آموزشگاه اقدام 

کنند. 
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شــهرضا در 
پایان خاطر نشان کرد: کلیه شرکت های صنعتی 
می توانند با هماهنگی، نیروهای مورد نیاز خود 
را از افراد آموزش دیده ایــن مرکز در حرفه های 
جوشکاری، تراشــکاری، مکانیک و برق صنعتی 

تامین کنند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و 
بیدگل خبرداد:

افزایش 12 درصدی صادرات 
فرش ماشینی

رییس اداره صنعت، معدن  آران و بیدگل
و تجارت شهرســتان آران و بیــدگل از افزایش 
12درصدی صــادرات فرش ماشــینی و صنایع 
وابســته در 9 ماهه ســال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.
مجتبی محلوجی تشــریح کرد: صادرات فرش 
و صنایع وابسته از ابتدای ســال جاری تا کنون 
به 100 میلیون دالر می رســد کــه نزدیک به 
90درصد از مجموع کاالهای صادراتی شهرستان 

آران و بیدگل را شامل می شود.
وی افــزود: مجمــوع کاالهــای صادراتی این 
شهرســتان در ســال جاری 111 میلیون دالر 
بوده که ســهم فرش و صنایع وابسته نزدیک به 

90درصد آن است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان 
آران و بیــدگل بیان کــرد: 11 میلیــون دالر از 
صادرات هم به سایر کاالها به ویژه آهن و میلگرد 
مربوط می شود که نسبت به سال گذشته کاهش 

یافته است.
وی افغانســتان، عراق، چین، آلمان، فرانســه و 
کشــورهای آفریقایی را از جمله بازارهای هدف 
صادرات کاال از آران و بیدگل عنوان کرد و گفت: 
45 میلیون متــر مربع فرش ماشــینی در یک 
سال گذشته در آران و بیدگل تولید شد که این 
شهرســتان را در رتبه نخست تولید فرش کشور 

جای داد.
محلوجی همچنین اضافه کرد: واحدهای صنعتی 
آران و بیــدگل کمترین ســاعت تعطیلی را در 

کشور دارد.

رییس اداره زندان کاشان:
34 درصد زندانیان کاشان 

سارقان هستند
رییس اداره زندان کاشان گفت:  کاشان
براساس آمار 34 درصد زندانیان این شهرستان به 

جرم سرقت دستگیر شده اند.
سیدرضا موسوي، در جلسه شوراي شهرکاشان 
بــا حضــور اعضــاي آن در اداره زنــدان گفت:   
23درصــدد زندانیــان در زمینــه موادمخدر، 
14درصد محکومیت مالــي، 14/5درصد علیه 
اشــخاص،5/5 درصــد علیه امــوال و 9 درصد  

باقي مانده جزو سایر جرایم هستند.
وي با اشــاره به اینکه از همــه مقاطع تحصیلي 
در زندان مشاهده می شــود، افزود: مردم توجه 
داشته باشــند بحث زندان برخورد با شهروندان 
نیست بلکه هدف اصالح و تربیت آنهاست وشاید 
بسیاري از آنها اگر یک شــغل پایدار در زندگي 

خود داشتند هرگزمحیط زندان را نمي دیدند.
وي اظهــار امیدواري کرد که مدیریت شــهري 
درخصوص آسفالت و زیباسازي محوطه زندان و 
رنگ آمیزي دیواره هاي آن با توجه به قرارگرفتن 

در مرکز شهر همکاري هاي الزم را داشته باشد.

فرمانده انتظامي خمیني شهر خبرداد:
انتقام از همکار با انتشار مطالب 

کذب در فضای مجازی
انتظامــي  فرمانــده  خمینی شهر 
خمیني شــهر گفت: در پي شــکایت یکي از 
شهروندان مبني بر اینکه فرد ناشناسي باایجاد 
پروفایلي در شبکه هاي اجتماعي و درج تصاویر 
شخصي و خانوادگي وي، موجب هتک حیثیت 
و آبروریزي او شده اســت، بررسي موضوع در 

دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

ســرهنگ علي جعفري نژاد افــزود: ماموران 
پلیس فتای این فرماندهي، با جســت وجو در 
فضاي سایبر، عامل راه اندازي پروفایل مذکور 
را شناسایي و دستگیر کردند. این مقام انتظامي 
بیان داشــت: متهم که همکار شاکي بوده و به 
دلیل اختالف بین آنها اقدام به انجام این عمل 
مجرمانه کرده اســت، در مواجهه با مدارك و 
مستندات پلیس صراحتا به بزه انتسابي اعتراف 

کرد و تحویل مراجع قضائي شد.

رییس کتابخانه های عمومی فریدن 
خبرداد:

رتبه اول استانی کتابخانه های 
فریدن در امانت دهی کتاب 

رییس کتابخانه های عمومی  فریدن
فریدن گفت: کتابخانه های شهرستان در زمینه 
امانت دهی کتاب در سطح استان مقام اول را 
دارند و این میزان در سال 96-95 به ازای هر 
کتابدار در هر ماه یــک هزار و 300 جلد کتاب 
بوده است که نشان دهنده استقبال خوب مردم 

از کتاب و کتابخوانی است.
جابر باقری اظهار کرد: دو کتابخانه مشارکتی 
در فریدن فعال اســت که یکی از آنها با حدود 
400 نفر عضو در زندان شهرستان واقع بوده و 
دیگری با حدود 600 نفر عضو در کانون والیت 
و زیر نظر کمیته امداد شهرستان فعالیت دارد.

این مسئول، افزود: تعداد کتاب های کتابخانه 
موجود در زندان حدود سه هزار و 100 کتاب 
و در کانون والیت حدود شــش هــزار کتاب 
است و ســاز و کار کتابخانه های مشارکتی به 
این صورت است که این ســازمان با همکاری 
ســازمان های دیگــر و به صورت مشــارکتی 

کتابخانه ای را دایر می کند.
وی ادامه داد: راه اندازی کتابخانه مشــارکتی 
در زندان با اســتقبال خوبی مواجه شده است 
و میــزان مطالعه رضایــت بخش بــوده و ما 
خرسندیم که توانســته ایم در این زمینه گام 

موثری برداریم.

شهردار نطنز خبرداد:
نصب المان جدید در ورودی 

شهر
شهردار نطنز اظهار کرد: پس از  نطنز
اصالح ورودی شهرك ولیعصر)عج( و تکمیل 
عملیات رفت و برگشت این شهرك، زیباسازی 
و ایجاد فضای ســبز آن رها شــده بود. بنا به 
درخواست مکرر مردمی و زیباسازی شهر  که 
یکی از وظایف مهم شهرداری به حساب می آید، 
شــهرداری نطنز عملیات زیباســازی، ایجاد 
فضای ســبز و نصب المان در ورودی شهرك 

ولیعصر)عج( را از چند روز گذشته آغاز کرد.

علی پیراینده افزود: المان این ورودی به شکل 
کوزه و ســرامیک بوده کــه از صنایع معروف 
این شهرستان اســت؛ همچنین نصب تابلوی 
ورودی، نورپــردازی المان و کاشــت گل های 
فصلی و درختچه های  تزئینی هم در دســتور 

کار قرار دارد.
وی با اشــاره به احیای فضای ســبز شــهری 
تصریح کرد: بلوار شــهید مصطفی خمینی و 
آیت ا... طالقانی به عنوان بلوار اصلی باغشــهر 
تاریخی نطنز در طول ســال پذیرای مسافران 
و گردشگران داخلی و خارجی بوده و نیازمند 
فضاسازی و احیای فضای ســبز شهری است 
تا عالوه بر جذب بیشــتر گردشگران و شادی 
و نشاط شــهروندان، زیبایی مبلمان شهری را 

نیز فراهم کند.

با توجه به تاریخ ساخت این مسجد، شاید بتوان گفت معماری ایرانی- 
اسالمی آن الگویی بوده است برای ساخت مسجدهای بزرگ دیگر به ویژه 

در مناطقی که در قلمرو حکومت سلجوقیان قرار داشتند.
براســاس تاریخ این اثر در زمان افاغنه در گلپایگان مورد تخریب قرار 

گرفت، اما در دوران فتحعلی شاه قاجار مرمت و بازسازی شد.
با توجه به اینکه آثار تاریخی سرمایه ملی بوده و باید برای آیندگان حفظ 
شود، به دلیل بی تدبیری مســئوالن میراث فرهنگی، رطوبت ناشی از 
مسدود شدن نای بندهای زیر مسجد، گنبد و دیوارهای مسجد جامع را 
فرا گرفته است و در سال های اخیر احداث تعدادی مغازه در سمت ضلع 
شرقی سبب شد که نمای اصلی مسجد در سمت خیابان که محل عبور 

مسافران است مانع دید عموم شود.
مصطفی قانونی، مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی گلپایگان با بیان 
اینکه مسجد جامع یکی از آثار تاریخی و مهم گلپایگان است و هر سال 
از محل اعتبارت برای مرمت آن بودجه اختصاص داده می شود، اظهار 
کرد: سال گذشته از محل اعتبارات میراث فرهنگی برای سبک سازی و 
پوشش آجرنمای ضلع شمالی آن، مبلغ 125 میلیون تومان اختصاص 
داده شد. وی افزود: الیه های ایزوگام و آجر فرش که در گذشته به صورت 

غیراصولی انجام شده بود، اکنون برداشته شده است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گلپایگان گفت: 
نای کش ها برای دفع رطوبت پی هاست، اما رطوبت گنبد و پی مسجد در 

کل مربوط به مسدود شدن نای کش ها نیست.
وی با بیان اینکه شــیب دو کوچه اطراف مسجد به حدی است که آب 
حاصل از باران به سمت پی های مسجد سرازیر می شود، افزود: اصالح 
این کوچه ها در دســتور کار اداره میراث قرار گرفته تا از نفوذ باران به 

مسجد جلوگیری شود.
قانونی گفت: امسال قسمت شــیب بندی   اطراف گنبد که آب باران در 

اطراف آن جمع می شد، با نصب ناودان اصالح شد.
مدیر میراث فرهنگی و صنایع دســتی گلپایگان، خاطرنشان کرد: در 
ســال های گذشــته تعدادی مغازه در ضلع شرقی مســجد بنا شد که 
چشم انداز مســجد را از بین برد و این موضوع آســیب جدی به این اثر 
تاریخی وارد کرد؛ بنابراین پس از مدتی دســتور تخریب این مغازه ها 

صادر شد.
 مســدود شــدن کانال ها؛ عاملی برای نفوذ رطوبت به دیوار 

و گنبد مسجد 
مسعود کثیری کارشناس میراث فرهنگی بااشاره به اینکه این مسجد 
برای قرار گرفتن در فهرســت آثار جهانی باید از سوی سازمان یونسکو 
مورد بازدید قرار گیرد، افزود: چندین بار از ســازمان یونســکو دعوت 
شد تا از مسجد جامع گلپایگان بازدید شود، اما تاکنون بازدید صورت 
نگرفته اســت؛ البته برای اینکه در فهرســت آثار جهانــی قرار گیرد، 
محدودیت هایی برای آن قائل خواهند شد؛ ازجمله اینکه اطراف آن باید 

آزادسازی صورت گیرد. 
وی با تاکید بر اینکه آثار تاریخی جزو ســرمایه  ملی هستند و همواره 
باید در حفظ این اثر تاریخی تالش شــود، خاطرنشان کرد: با توجه به 
بودجه های محدود می توان سیستم بلیت فروشی در این مکان تاریخی 
ایجاد شود تا با فروش بلیت، هزینه مرمت و نگهداری این آثار فراهم شود 

و تخریبی در آن صورت نگیرد.
کارشناس میراث فرهنگی گلپایگان با اشــاره به اینکه تنها گنبد این 
مسجد تخریب شده اســت، گفت: در صورت بارندگی  احتمال تخریب 
گنبد وجود دارد، زیــرا رطوبت حاصل از زمین اطراف مســجد، زنگ 
خطری برای گنبد مسجد است. وی گفت: در گذشته کانالی برای نای 
کش اطراف مسجد حفر شده بود، اما حدود ۷0 سال گذشته کانال های 
اطراف مســدود شــد که موجب نفوذ نم و رطوبت در دیوارها و گنبد 

مسجد شده است.
کثیری گفت: این کانال ها، برای احیا نیازمند 50 میلیون تومان اعتبار 

است.

گلپایگان یکی از آثار تاریخی گلپایگان مسجد جامع است که در سال ۵۰۸ هجری قمری در دوران حکومت ابوشجاع محمدبن ملک  شاه 
سلجوقی ساخته شد، این مسجد از مساجد مهم تاریخی دوران سلجوقی و همچنین از مساجد بزرگ و نامور ایران است.

اخبار

تکمیل2طرح آب روستایی تا آخرامسال

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

رییــس اداره تعــاون، کار و رفاه  لنجان
اجتماعی لنجان گفت: در این شهرستان رشته هایی 
همچون تولید لبنیات، قارچ، پوشاك و... پیش بینی 
شده و در بخش باغبهادران، پولکی و نبات که یکی 

از برندهای شهرســتان است، شناســایی شده و 
 باوجود تسهیالت طرح تکاپو به آن پرداخته خواهد 

شد.
مهدی کریمــی اظهار کرد: یکــی از کارآمدترین 

اقدامات برای کاهش نرخ بیکاری در شهرســتان 
لنجان، ایجاد مشــاغل خانگی و خوداشتغالی در 
منازل اســت و تحقق این طرح، نقش مهمی را در 

حوزه اقتصادمقاومتی ایفا می کند.
وی با اشاره به پرداخت تســهیالت برای مشاغل 
مزیت دار در شهرستان تصریح کرد: امسال تصمیم 
دولت در حوزه مشاغل خانگی، پرداخت تسهیالت 

به رشته های مزیت دار است؛ از این جهت مشاغلی 
چون دامپروری، خیاطی و...مورد توجه قرار گرفته، 
البته رشــته های مختلف مزیت دار در شهرستان، 
شناسایی و به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.

کریمی در پایان، از افزایــش پنج برابری اعتبارات 
اختصاص یافته به حوزه اشتغال مشاغل خانگی در 

شهرستان لنجان خبرداد.

رییس اداره کار لنجان خبرداد:

افزایش پنج برابری اعتبارات حوزه اشتغال مشاغل خانگی

رییس ستاد سیزدهمین جشنواره  کاشان
سراسری تئاتر مهر کاشــان گفت: ایجاد صدای 
رادیو در کاشــان، مقدمه ای برای تحول در یک 
منطقه است. مسعود احمدی افزادی اظهار داشت: 
سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان 
با صدای رادیو می توانست مقدمه ای برای تحولی 

بزرگ در این منطقه باشد.
مدیــر کل  صــدا و ســیمای اســتان اصفهان، 
آماده ســازی فضای رادیو و ایجــاد آن در منطقه 
فرهنگی کاشــان را مورد تاکید دانست و افزود: 
ایجاد یک رســانه ملی در منطقه تاریخی کاشان 

می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
احمدی افزادی خاطر نشان کرد: معرفی کاشان از 
طریق رسانه، در هویت سازی تمدن و مدنیت این 

منطقه فرهنگی تاریخی باید بیشتر مطرح شود.
وی، با اشــاره به وجود بزرگان، علما، فضال، ادبا، 
شعرا، مفاخر، مشــاهیر، ابنیه تاریخی، همچنین 
گالب و عرقیجــات و فــرش در منطقه فرهنگی 
کاشان تاکید کرد: کاشان با این پیشینه تاریخی، 

فرهنگی، هنــری و صنعتی، توجــه چندانی  به 
خود ندارد.

مرتضی والی زاده مدیر عامل ســازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری کاشان نیز اظهار داشت: در این 
دوره از جشنواره، 339 گروه نمایشی از 6۷ شهر 
کشور با ارســال آثار به دبیرخانه جشنواره، برای 
حضور در این رویداد هنری اعالم آمادگی کردند.

رییس ستاد سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر 
مهر کاشــان افزود: این جشنواره از 14 تا 24 دی 
ماه میزبــان عالقه مندان به هنــر و تئاتر در دیار 

نخستین ها خواهد بود.

رییس ستاد سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان:

صدای رادیو، مقدمه ای برای تحول در یک منطقه است
رییس دادگستری و شوراهای حل  چادگان
اختالف چادگان، با اشاره به افزایش صلح و سازش در 
پرونده هــای شــوراهای حل اختالف شهرســتان 
چادگان اظهار داشــت: بخش بزرگــی از تخلفات، 
منازعات و اختالفات، یا قضائی نیست یا از پیچیدگی 

کمتری برخوردار است.
حمیدرضا ناظمــی هرندی افزود: شــوراهای حل 
اختالف طبــق بند دوم اصل 156 قانون اساســی، 
برای افزایش رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و 
همچنین توسعه فرهنگ صلح و سازش مورد توجه 

قانون گذار قرار گرفته است. 
وی با اشاره به سابقه طویل اصالح و سازش بین افراد، 
خاطرنشــان کرد: نهادهای صلح و سازش در کشور 
ایران پیشینه سه هزار ســاله دارند و در آیات قرآن، 
روایات و احادیث اسالمی از صلح و سازش سخن های 
بسیار به میان آمده اســت. ناظمی هرندی در ادامه 
بیان کرد: شورای حل اختالف شهرستان چادگان 
در راستای رســیدن به اهداف شــوراها، استقرار، 
نظم و ارتقا پیدا کرده و آمار پرونده های وارد شــده 

به مجتمع شــورایی حل اختالف این شهرستان در 
6 ماهه اول ســال 1396 برابر با یــک هزار و 4۷4 
مورد بــوده که یک هــزار و 4۷2 آن مختومه اعالم 

شده است.
وی تاکید کــرد: کمیته کاهــش جمعیت کیفری 
زندانیان و حمایت از خانواده های آنها در شهرستان 
چادگان، در جلسه پرسش و پاسخ رییس دادگستری 
با زندانیان، به بررســی مسائلی پرداخت که موجب 
آزادی یا مرخصی برخی از متهمان و محکومان، در 
جهت جلب رضایت شــاکی خصوصی یا استفاده از 

نهاد آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات است.

رییس دادگستری چادگان خبرداد:

افزایش صلح در پرونده های شوراهای حل اختالف

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: 65 دهنه چشمه برای استفاده وحوش  نایین
در پناهگاه حیات وحش عباس آباد در ســال جاری الیروبی و بهداشتی شد.حســین اکبری، با بیان اینکه 
خشکسالی های شدید و متوالی از ابعاد مختلف، زیستگاه حیات وحش را تحت تاثیر قرارمی دهد گفت: با توجه 
به اینکه در هر اقلیمی و به طور خاص اقلیم گرم و خشک، حیاتی ترین فاکتور بقای وحوش، آب است، به منظور 
توزیع متناسب آبی حدود 400 هزار لیتر آب به وســیله تانکر در سخت ترین شرایط جغرافیایی و جاده های 

خاکی و ناهموار کوهستانی، حمل و در 14 آب انبار مناطق حفاظت شده تخلیه شده است.

الیروبی 65 دهنه چشمه 
درپناهگاه حیات وحش 

نایین ست
 زی

ط
حی

م

دادگستریجشنواره

رییس اداره آب و فاضالب روستایی  آران و بیدگل
آران و بیدگل، از تکمیل 2 طرح آب روســتایی با اعتبار 
23میلیارد و 500 میلیون ریال تا پایان سال جاری خبر 

داد.
سید شهاب الدین شاکری گفت: سه طرح آب روستایی با 

اعتبار 31 میلیارد ریال برای سال 1396 در دستور کار قرار گرفت که تاکنون طرح فاز نخست اصالح شبکه آب 
حسین آباد با اعتبار هفت میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل شده است. وی افزود: طرح تکمیل اصالح شبکه 
آب روستای محمدآباد با اعتبار 1۷ میلیارد ریال نیز در مرحله آخر تکمیل آسفالت قرار دارد که بهره برداری 

از آن نقش بسزایی در کاهش هدر رفتن آب در این روستا خواهد داشت.
رییس اداره آبفــار آران و بیدگل در پایــان گفت: طرح احداث مخزن آب روســتای محمدآبــاد با ظرفیت 

800مترمکعب، پیشرفت 40 درصدی  دارد.

 رییس اداره آبفار آران و بیدگل 
خبرداد:

تکمیل2طرح آب 
روستایی تا آخرامسال

رییس اداره ورزش و جوانان شــهرضا،  شهرضا
ضمن اشــاره به برگــزاری اردوی کوهپیمایی در کوه 
بیســتون به همت هیئت روستایی شهرضا، اظهار کرد: 
هیئت روستایی شــهرضا به منظور تحقق شعار »نه به 
اعتیاد؛ آری به حفظ محیط زیســت« گروه »ورزش و 

سالمت طایفه رحیملو«  را تشــکیل داد. انصاری با بیان اینکه این شعار، شعار سال 96 هیئت روستایی 
شهرستان شهرضاست، خاطرنشــان کرد: جمعی از جوانان طایفه رحیملو از ایل قشقایی که در بیشتر 
برنامه های هیئت به ویژه المپیادهای ورزشی روستائیان و عشــایر حضور فعال داشته اند، برای عینیت 
بخشیدن به شعار سال هیئت و حفظ سالمتی و نیز حفظ محیط زیست، گروهی را به نام گروه »ورزش و 

سالمت طایفه رحیملو«  تشکیل داده اند.

رییس اداره جوانان شهرضا 
خبرداد:

برگزاری اردوی 
کوهپیمایی در بیستون

مدیر میراث فرهنگی و صنایع دستی گلپایگان خبرداد:

احداث مغازه ها؛آسیبی جدی برای مسجد جامع
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اخطار اجرایی
10/167 شماره: 708/95 به موجب رای شماره 104 تاریخ 95/11/28 حوزه 52 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- علیرضا چنگانیان 
به نشــانی خ بزرگمهر خ شریف واقفی کوچه خسرو مســائلی پ 59،  2- علیرضا مبینی 
 نژاد به نشانی خ مشتاق دوم خ ابوالحسن  اصفهانی کوی 22 بهمن بن بست شبنم پ 78،
  3- علیرضا معزی 4- عفت رفیع زاده قهدریجانی 5- ســعید صادقی همگی به نشانی 
مجهول المکان محکومند به پرداخت تضامنی یکصــد و دوازده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/820/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/4/26 لغایت 
اجرای حکم و نیم عشــر اجرایی در حق محکوم له تعاونی اعتبــار ثامن االئمه با وکالت 
جواد قاسمی به نشانی خ بزرگمهر کوچه آبشار سرپرســتی تعاونی ثامن االئمه. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30891 
 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )236 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

10/168 شماره: 1071/94 به موجب رای شماره 758 تاریخ 95/6/14 حوزه 35 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی زمانی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/460/000 ریال هزینه دادرسی و سه مرحله هزینه نشر آگهی که هرسه مرحله 
احتساب آن با اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل بانضمام خسارت وارده از تاریخ 
ثبت دادخواست 94/12/11 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت نیم عشــر اجرائیه در حق محکوم له محمد جــواد صمیمی با وکالت 
محسن سلطانی ایچی به نشانی اصفهان بخش کرون عسگران طبقه زیرین دفتر اسناد 
رسمی 220 عسگران. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:30862 شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )208 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/169 شماره: 887/95 به موجب رای شماره 1110 تاریخ 95/11/11 حوزه 20 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- بهزاد احمدی 
 شاپور آبادی به نشانی مجهول المکان 2- حمید احمدی شاپور آبادی به نشانی اصفهان 
خ کاوه خ غرضی خ خردمند بهاران 1 پالک 1  محکومنــد بصورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ چهل و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و ســه هزار و چهارصد و پنجاه و یک ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویســت و بیست و هشت هزار و هشتصد و چهل  
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارات تاخیر تادیه از سررسید 
چک لغایت زمان وصول و ایصال و نیم عشــر اجرا در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد 
به نشــانی اصفهان پل آذر ابتدای خیابان توحید پالک 3 با وکالت خانم نسرین موم ساز 
به نشانی خ رحیم ارباب روبروی بانک کشــاورزی مجموعه بلوط طبقه 3 واحد 9 ، ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30881 
 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )247 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرایی

10/170 شماره: 950614  و 834/95 به موجب رای شماره 1181 تاریخ 95/11/11 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها  1- زهره 
نصری زاده فرزند احمد 2- مجید نصری زاده فرزند احمد 3- احمد نصری زاده فرزند محمد 
همگی به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ شصد و چهار میلیون و سیصد 
و نود و هفت هزار و هشتصد و شصت و هفت ریال ) 64/397/867 ریال( بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و نهصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرســی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ) 241809( مورخه 95/7/7 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا رمضانی به شماره ثبت 429709 به 
نشانی پل آذر ابتدای خ توحید پ 3 کدپســتی 813644595 با وکالت نسرین موم ساز به 
نشانی خ رحیم ارباب بعد از ک 14 مجموعه بلوط ط 3 واحد 9 طبق شاخص بانک مرکزی 
و نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجــرای 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:30883 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )275 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

10/171 شماره: 960098 به موجب رای شماره 51 تاریخ 96/4/24 حوزه 43 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه  احمدرضا اسماعیلی به 
نشانی زندان مرکزی محکوم است به پرداخت مبلغ 41/440/000 ریال برمبنای ماهیانه 
6/000/000 ریال به مدت شــش ماه اجور معوقه به مبلغ 5/440/000 ریال قبوض آب، 
برق و گاز مستند به ماده 198 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 630/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/3/2 لغایت اجرای حکم بر مبنای شــاخص 
بانک مرکزی و نیم عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام در حق محکوم له شــکرا... 
وثوقی فرزند محمدرضا به نشــانی خ ابن سینا دردشــت  پ 95،  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم 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 مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30885 شعبه 43 
 حقوقی مجتمع شماره یک )زندان( شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )202 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/229 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4860/11 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رســول حجه فروش فرزنــد رضا و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق آرای شــماره 
1396603022027009924 و 13660302027009925- 96/9/11 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 تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا 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:31335 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610463633200005 شــماره پرونــده:  10 شــماره درخواســت:  /353
9609983633201027 شماره بایگانی شعبه: 961034 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده مطروحه کالسه 961034 به آقای  محمد باقر خیری 
فرزند براتعلی و خانم بیگم خیری فرزند حســن خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شــده اند و خواهان آن آقایان و بانوان عصمــت، خدیجه، ناز بیگم، زهره، 
زینب، نصرت، رمضانعلی و عبداله شهرت همگی کوچکی با وکالت خانم زهرا حاج حیدری 
به خواسته خلع ید مشاعی  و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز 
دوشنبه مورخ 1397/01/20 ساعت 11 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی خمینی 
شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به 
دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیبا رای صادر 
خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
 و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شــود. 
م الف: 6232 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610103734105128 ابالغنامــه: شــماره   10 /336
9609983734100342 شماره بایگانی شعبه:960353 ابالغ شونده حقیقی: هاشم رفیع 
بخش فرزند عباس کدملی 1239651228، تاریخ حضور:1396/12/12 شــنبه ساعت 
10 ،محل حضور: استان اصفهان شهرستان نطنز خیابان دولت ساختمان دادگستری، در 
خصوص دعوی مژگان رضائی نیاز کندی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
 الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام 
می شــود بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه 
های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) 
شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتــر خدمات الکترونیک 
قضائــی و در صورت عدم دسترســی، بــه نزدیکترین واحــد قضائی مراجعــه نمایید. 
 م الف:534 شــعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرســتان نطنز ) 144 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

10/334  شماره: 447  مرجع رســیدگی کننده: شعبه دوم شــورای حل اختالف نطنز، 
کالسه 283/96 ، خواهان: آقای ســید مرتضی میرمحمد به نشــانی نطنز پشت ایران 
خودرو، خوانده: آقای عباس فرهمند منش به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه ، گردشکار: قاضی شورای حل اختالف پس از بررسی محتویات پرونده، ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی میرمحمد فرزند سید تقی با وکالت آقای 
حسین موذنی به طرفیت آقای عباس فرهمند منش به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 718921 عهده حساب جاری بانک انصار به 
انضمام مطالبه خسارت قانونی با عنایت به مفاد دادخواســت خواهان و اظهارات وی به 
شرح صورتجلسه دادرســی و مفاد چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و با توجه به اینکه دفاعیات موثری از سوی خوانده که برائت ذمه خویش را به اثبات 

برساند ارائه نگردیده و با امعان نظر در اینکه وجود ســند تجاری در ید خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده دارد، بنابراین دعوی مطروحه را مقرون به صحت می داند. به استناد 
مــواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 
198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و ســی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 96/5/12 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 2/735/000 ریال به عنوان خسارات دادرســی در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی است و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نطنز می 
 باشد. م الف:533 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز)307 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

10/376 شــماره نامه: 9610113630402039 به موجب پرونده کالسه 227/95 ش 
اجرایی این اجرا مبنی بر قرار تامین صادره از شعبه 3 شورای حل اختالف تیران و کرون 
و اجراییه های صادره پرونده کالسه 650/95 و 869/95 و 754/95 ش اجرایی این اجرا 
محکوم له علی شهیدی فرزند براتعلی و محسن شــفقی فرزند غالم با وکالت معصومه 
شــهیدی و محکوم علیه محمود دادخواه تهرانی فرزند جعفر مبنی بر فروش اموال غیر 
منقول زیر که حسب درخواســت محکوم له توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:مورد مزایده عبارت است یکباب کارگاه ریخته 
گری با شماره ثبت قولنامه ای به آدرس تیران میدان معلم بلوار جانبازان ک نوآوران پالک 
17، با قدمت حدود 25 سال با دیوار آجری بدون شناژ  و سقف تیرآهن و قسمتی شیروانی، 
به متراژعرصه حدود 120 متــر مربع و اعیان 33 متر مربع مغــازه و حدود 30 مترمربع با 
سقف ورق شیروانی، دیوار پیرامونی بلوکی و درب ورودی پروفیلی، فاقد پروانه ساختمانی 
و پایان ســاخت، دارای امتیاز آب وگاز بوده ولی امتیاز برق متعلق به مالک نمی باشد که 
جمع کل ارزش عرصه و اعیان و امتیازات به مبلغ 690/920/000 ریال )معادل شصت و 
نه میلیون و نهصد و بیســت هزار تومان( ارزیابی و مقرر گردید اموال موصوف در مورخه 
پنجشنبه 96/10/28 از ســاعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به 
کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود. م الف:420 
 اجرای احکام شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران و کرون ) 330 کلمه، 

4 کادر(
حصر وراثت

10/335  آقای ســید احمد میرزاده واقفی دارای شناســنامه شــماره 10555 به شرح 
دادخواســت به کالسه  496/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان ســید مرتضی میرزاده واقفی به شناسنامه 21 در تاریخ 
1396/6/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- فروغ مهدی زاده شناسنامه شــماره 380 محل صدور تهران همسر 2- سید 
احمد میرزاده واقفی شناسنامه شماره 10555 صادره از تهران فرزند 3- سیده الهام میرزاده 
واقفی شناسنامه شماره 633 صادره از تهران فرزند 4- سیده المیرا میرزاده واقفی شناسنامه 
شماره 2614 صادره از تهران فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 530 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( ) 159 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول
10/224 اجرای احکام حقوقی شــعبه 11 اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961519 ج / 11 له خانم مهدیه ســلطانیان با وکالت 
آقای سید اکبر موسوی سده و آقای محمد مهدی رئیسی دهکردی مبنی بر مطالبه مبلغ 
8/384/936/470 ریال بابت محکوم به و هزینــه های اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 96/11/16 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش چهار دانگ مشــاع از ششدانگ پالک ثبتی 5594 فرعی 
2187/1 اصلی بخش 6 اصفهان 2- چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 34079 
و 34080 فرعی از 2250 اصلی ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال 
درج شده است ملکی آقای محمد مهدی رئیســی دهکردی و اکنون در تصرف مالکانه /  
استیجاری می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 
بهاء بصورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخــت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشد.اول اوصاف ملک مورد مزایده در سپاهان شهر به آدرس 
سپاهان شهر- خ الوند 3- کوچه صبا- نبش کوچه عندلیب- پالک 42، مشخصات فنی: 
ساختمان مذکور عبارت است از یکباب ساختمان مسکونی دارای پروانه ساخت به شماره 
15/1436/س مورخه 76/12/26 و کدنوسازی 42-39/21-48-8 از شهرداری منطقه 
پنج اصفهان و گزارش گواهی پایان ساختمان به شماره 15/21253 مورخه 83/7/12 که 
بر اساس رای ماده صد شماره 5/94/2674 مورخه 94/2/29 اصالح و به شرح توضیحات 
در ادامه گزارش تغییر کرده است. محدوده حدود: شــمااًل: به طول 9 متر، جنوبًا: به طول 
9 متر به گذر، شــرقًا: به طول 24 متر به گذر، غربًا: به طول 24 متر ، در جنوب شرقی پخ 
2*2 دارد. شرح بازدید: ساختمان مذکور عبارت است یکباب ساختمان با قدمت باالی 15 
سال در سه سقف )دو طبقه روی پیلوت( با کاربری مسکونی همکف در تراز 0/40- یک 
واحد مسکونی دو خوابه و یک واحد پارکینگ مســقف و طبقات اول و دوم هر کدام یک 
واحد مسکونی دو خوابه که یکی از واحدها فاقد پارکینگ و واحد دیگر دارای پارکینگ غیر 
مسقف )در حیاط( می باشد، اسکلت ســاختمان دو طرف دیوار باربر و وسط ستون فلزی 
و سقف تیرچه و بلوک و نمای جنوبی ساختمان و حیاط و کوچه آجرنما 3 سانتی به رنگ 
زرد و کف حیاط و پارکینگ )مســقف( موزائیک و بدنه دستگاه پله سفیدکاری و نقاشی و 
سنگ پله از نوع سنگ سمیرم کرمی روشــن با نرده پروفیلی، درب حیاط و درب دستگاه 
پله در گذر شرقی از نوع پروفیلی)فلزی( و حفاظ روی دیوار حیاط از نوع پروفیلی )قوطی( 
و دارای انشعاب آب مشترک و برق مجزا و دو کنتور گاز می باشد 1- طبقه 0/40- دارای 
دو اطاق خواب ،کف سالن)پذیرایی( و آشپزخانه و اطاق ها سرامیک، دربهای داخلی چوبی 
و دربهای بیرونی آلومینیوم یک جداره با حفاظ پروفیلی، دیوارهای داخلی ســفیدکاری 
ونقاشی)رنگ روغن(، کابینت آشپزخانه MDF و بین کابینت کاشی کاری- دستشویی 
و حمام کف و بدنه سرامیک و کاشی کاری، سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم 
سرمایشــی کولر آبی می باشد )این طبقه بازسازی شده اســت(. 2- طبقه اول دو خوابه، 
کف اطاق ها و سالن موزائیک و کف آشپزخانه سرامیک، دیوارهای داخلی سفیدکاری و 
نقاشی، دربهای داخلی چوبی و درب بیرونی تراس و پنجره ها آلومینیوم یک جداره، کابینت 
آشپزخانه فلزی و بین کابینت کاشی کاری- دستشــویی و حمام کف و بدنه سرامیک و 
کاشی کاری، سیستم گرمایش بخاری گازی و آبگرمکن و سیستم سرمایشی کولرآبی می 
باشد. 3- طبقه دوم مشابه طبقه اول و داکت ) نورگیر( ساختمان در منتهاء الیه شمال کف و 
بدنه سرامیک می باشد. مشخصات ثبتی ملک که طبق توضیحات در ادامه گزارش تغییر 
کرده است: پالک ســاختمان مورد نظر موصوف دارای دو جلد سند دفترچه ای به شماره 
ملک 34080-34084-2250/34082 و 34079-34083-2250/34081 بخش شش 
ثبتی اصفهان با مشخصات زیر می باشد: شماره ملک: 2250/34079 و 34083 /2250و 
34081 /2250 شماره چاپی سند 085872 الف/ 87 شماره ثبت ملک 61564 صفحه 305 
دفتر 296 نام مالک: محمد مهدی رئیسی، سهم مالک: ششدانگ )طبق اظهارات مالک 
دو دانگ از ششدانگ به صورت وکالتی به همسر ایشان انتقال شده است( . شماره ملک: 
2250/34080 و 2250/34084 و 2250/34082 شــماره چاپی سند 095508 الف/ 87 

شماره ثبت ملک: 61977  صفحه 341 دفتر 298 نام مالک: محمد مهدی رئیسی، سهم 
مالک: ششدانگ ) طبق اظهارات مالک دو دانگ از ششدانگ به صورت وکالتی به همسر 
ایشان انتقال شده است(. توضیحا اینکه طی گزارش پایان کار ساختمان و رای کمیسیون 
ماده صد شهرداری به شماره 5/94/2474 مورخه 94/2/29 طبقه همکف ساختمان فوق 
الذکر با کاربری انباری و پارکینگ به مســاحت ) 50+84( متر مربع به شرح زیر اصالح 
گردید. 0/40- یک واحد مســکونی 124/2 مترمربع، پارکینگ یک واحد 13 مترمربع، 
یکباب انباری 2/7 مترمربع طبقه اول و دوم روی پیلوت هر طبقه یک واحد مسکونی 136 
مترمربع یک واحد پارکینگ در حیاط تامین می باشد. با توجه به عدم اصالح دو جلد سند 
دفترچه ای طبق رای کمیسیون ماده صد ناشی از بازسازی طبقه همکف )توضیحات فوق 
الذکر در پاراگراف باال( ذکر این نکته ضروری است که ساختمان فوق الذکر به صورت کلی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. دوم مشــخصات فنی ملک بهارستان- خ ولیعصر- کوچه 
مصلی- کوچه مســجد امام علی)ع(- نبش کوچه احســان 5- محلــه 3- پالک 454، 
ساختمان مذکور عبارتست از یکباب ســاختمان ویالیی با قدمت باالی 20 سال در یک 
سقف با کاربری مسکونی به متراژ عرصه 226/28 مترمربع و اعیانی تقریبی 140 متر مربع، 
) یک سقف شیروانی سبک در حیاط به عنوان فضای پارکینگ به متراژ تقریبی 12 مترمربع 
و همچنین دستشویی در حیاط به متراژ تقریبی 2 مترمربع( اسکلت ساختمان دیوار باربر 
و سقف تیرچه و بلوک دو نمای ســاختمان و حیاط و گذر شرقی آجرنما 3 سانتی به رنگ 
زرد و کف حیاط موزاییک 30*30 و بدنه دستگاه پله سفید کاری و نقاشی )رنگ روغنی( و 
سنگ پله از نوع سنگ چینی الیبید و درب حیاط و درب و درب گذر شرقی )ورودی به حیاط 
خلوت پشت ساختمان غیرمسقف( از نوع پروفیلی ) فلزی(، دیوارهای داخلی سفیدکاری و 
نقاشی و سقف سالن در وسط گچ بری قدیمی کف سالن و اطاقها موزاییک وکف آشپزخانه 
سرامیک، دیوارهای آشپزخانه کاشی قدیمی و کابینت از نوع فلزی، حمام و دستشویی کف 
 و بدنه سرامیک و کاشــیکاری، دربهای داخلی چوبی درب و پنجره های بیرونی پروفیلی
) فلزی(، سیســتم گرمایش ســاختمان بخاری گازی  و آبگرمکن و سســتم سرمایشی 
کولرآبی، دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. محدوده حدود: شمااًل به طول 9/50 
متر، شــرقًا: به طول 22/20 متر به گذر، جنوبًا ) 7/70 متر +2/54 متــر( به گذر، غربًا: به 
طول24 متر، در جنوب شرقی پخ دارد. مشخصات ثبتی ملک: شماره ملک: 2187/5594 
شماره چاپی سند: 000726 الف/94 شــماره ثبت ملک: 105026 صفحه 78 دفتر 494 
نام ملک: محمد مهدی دهکردی، ســهم مالک: چهار دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان، واحد بهارستان از تاریخ 95/4/1 به مدت یکســال با مبلغ دویست میلیون ریال 
رهن و ماهیانه یکصد هزار ریال اجاره بهاء بابت منزل واقع در ســپاهان شــهر دو طبقه 
دارای مستاجر بوده یکی از واحد از تاریخ 96/5/8 به مدت یکسال با مبلغ یکصد میلیون 
ریال رهن و ماهیانه شش میلیون ریال و واحد دیگر )طبقه دوم( از تاریخ 96/4/1 به مدت 
یکســال با مبلغ پنجاه میلیون ریال رهن و ماهیانه شش میلیون و پانصد هزار ریال اجاره 
بها می باشد. م الف:30824 اجرای احکام مدنی شعبه 11 دادگستری اصفهان )1256 

کلمه، 13 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

10/225 اجــرای احکام حقوقی شــعبه 4 اصفهان در نظــر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962052 ج / 4 له آقای حســین حمیدی و رضا فتاحی 
با وکالت آقای علی کاله ریز علیه آقــای محمود امین الرعایایی مبنــی بر مطالبه مبلغ 
4/711/600/000 ریال بابت محکوم به و هزینــه های اجرایی و حق االجرای دولتی در 
تاریخ 96/11/16 ســاعت 8/30  صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 113/667 مترمربع )ســهم( از 454/67 متر مربع) سهم( 
)سهم االرث احتمالی محکوم علیه( ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شــده اســت ملکی مرحوم علی امین الرعایایی و اکنون در تصرف استیجاری 
ســعید ســماواتی 95/10/1 الی 96/10/1 ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال وجه الرهانه 
چهار میلیون ریال 2- اصغر شــیخان 76/1/1 لغایت 78/1/1 ، 3- اکبر پاکنژاد از ســال 
1365 و رهن 300/000 ریال اجاره ماهیانه 11000 ریال، 4- حســن عباسیان از تاریخ 
1360/4/2 رهن 100/000 ریال ماهیانه اجاره 4000 ریال، 5- ابراهیم غیاثی از 96/5/1 
الی 97/5/1 ماهیانه 3/500/000 ریال وجه الرهانه 20/000/000 ریال، 6- جواد هادی 
دستجردی 96/1/30 الی 97/1/30 ماهیانه 4/500/000 ریال وجه الرهانه 20/000/000 
ریال، 7- علیرضا ارزانی ماهیانه 250/000 ریال وجه الرهانه 5/000/000 ریال می باشد 

و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید مــی توانند ظرف پنج روز قبل از 
جلســه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن ده درصد بها به 
صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده 
محکوم علیه می باشد. مشــخصات ملک مورد مزایده: عبارتست از یکباب گاراژ واقع در 
خیابان کاوه حد فاصل خیابان جابر انصاری بطرف ترمینال مسافر بری کاوه جنب مادی 
یونارت نبش کوچه بوستان شماره 701 با هشت دهانه مغازه داخل گاراژ و دو دهانه مغازه 
بر خیابان کاوه طبق کروکی پیوســت که بنابر اظهارات خواهان و بر اساس صورتجلسه 
مامور کالنتری اســتوار رضا اعظمی و نیز اظهارات کســبه محل گاراژ و مغازه های آن 
متعلق به مرحوم علی امین الرعایایی پدر خوانده پرونــده محمود امین الرعایایی و دیگر 
وراث می باشــد. مغازه شماره 1: دارای ســقف تیرآهن و طاق ضربی و اندود گچ بر روی 
آن، کف پالستر ماســه ســیمان، درب پلیت کرکره ای، ارتفاع از کف تا زیر سقف مغازه 
حدود 2/75 متر، مساحت حدود 24 متر مربع حرفه مســتاجر مکانیکی اتومبیل و دارای 
کنتور برق فرعی تک فاز می باشــد. مغازه شماره 2: کف مغازه پالســتر ماسه سیمان،  
ســقف خرپا و ورق پلیت کرکره ای، بدنه اندود گچ، درب مغازه پروفیلی حفاظ دار شیشه 
خور و رنگ آمیزی شــده، ارتفاع از کف تا زیر ســقف مغازه حدود 3 متر مساحت حدود 
 19 متر مربع، حرفه مستاجر زیر و بندســازی اتومبیل و دارای کنتور برق فرعی تک فاز
 می باشد. مغازه شماره 3: دارای ســقف تیرآهن و طاق ضربی و اسکلت قوطی دارای دو 
درب یکی درب پلیت کرکره ای مشرف به کوچه بوستان با حدود هفتاد سانتی متر باالتر 
از کف کوچه و یک درب به گاراژ، ارتفاع از کف تا زیر سقف مغازه حدود 3/34 متر، حدود 
مساحت 34 مترمربع، فاقد مستاجر و تخلیه می باشد. مغازه شماره 4: دارای سقف تیرآهن 
و طاق ضربی و اندود گچ برروی ســقف و بدنه، کف مغازه، موزائیک، ارتفاع از کف تا زیر 
سقف مغازه حدود 3/34 متر دارای درب پروفیلی حفاظ دار شیشه خور داخل گاراژ، دارای 
بالکن در انتهای مغازه با ارتفاع از کف تا زیر ســقف بالکن حدود 2 متر، سقف بالکن طاق 
ضربی و مساحت آن حدود 7/4 متر مربع، مساحت مغازه حدود 23/5 مترمربع، دارای کنتور 
برق فرعی تک فاز و حرفه مستاجر نقاشی اتومبیل می باشد. مغازه شماره 5: دارای اسکلت 
قوطی و سقف تیرآهن و طاق ضربی و اندود کاهگل بر روی سقف، کف مغازه پالستر ماسه 
ســیمان، دارای درب کرکره ای داخل گاراژ و دارای بالکن در انتهــای مغازه با تیرآهن و 
پوشش چوب به مساحت حدود 11 متر مربع و ارتفاع از کف تا زیر بالکن حدود 2/16 متر، 
مساحت مغازه حدود 25 متر مربع و ارتفاع مغازه از کف تا زیر سقف حدود 3/34 متر، حرف 
مســتاجر صافکاری اتومبیل و دارای کنتور برق فرعی تک فاز می باشد. مغازه شماره 6: 
دارای سقف تیرآهن و طاق ضربی و اندود گچ، کف مغازه موزائیک، دارای دو درب، یکی 
پروفیلی شیشه خور به عرض مغازه مشرف به کوچه بوستان با حدود چهل سانتی متر باالتر 
باالتر از کف کوچه و دیگری درب پروفیلی با عرض حدود یک متر به گاراژ، ارتفاع تا زیر 
سقف 3/35 متر، مساحت مغازه حدود 28 متر مربع، حرفه مستاجر تراشکاری می باشد که 
قسمتی از مغازه را جدا نموده و در اختیار مستاجر دیگری قرار داده است دارای کنتور برق 
فرعی تک فاز و یک کنتور برق فرعی سه فاز می باشد. مغازه شماره 7: کف مغازه سرامیک 
فرش، بدنه و سقف مغازه PVC دارای درب پروفیلی شیشه خور رنگ آمیزی شده مشرف 
به کوچه بوستان، ارتفاع مغازه از کف تا زیر سقف حدود 3/35 متر، مساحت مغازه حدود 12 
متر مربع و حرفه مستاجر جگرفروشی، مغازه شماره 8: دارای سقف تیرآهن و طاق ضربی 
با اندود کاهگل و گچ، کف مغازه موزائیک و قسمتی پالستر ماسه سیمان، بدنه اندود گچ 
و رنگ آمیزی و قفسه بندی، دارای درب کرکره ای مشبک مشرف به خیابان کاوه، دارای 
کنتور برق تک فاز، مساحت مغازه حدود 30 متر مربع، حرفه مستاجر تعویض روغنی، ارتفاع 
از کف تا زیر سقف مغازه حدود 3/10 متر می باشــد. مغازه شماره 9: دارای سقف چوبی و 
کف مغازه پالستر ماسه سیمان، دارای درب پروفیلی شیشه خور مشرف به خیابان کاوه، 
بدنه مغازه اندود گچ، دارای یک خط تلفن و کنتور برق فرعی تک فاز، ارتفاع مغازه از کف 
 تا زیر سقف حدود 3/10 متر، مســاحت مغازه حدود 13 متر مربع و حرفه مستاجر آپاراتی

 می باشد. مغازه شماره 10: قسمتی ساخته شده در محوطه گاراژ با دیوار باربر آجری و اندود 
گچ، کف پالستر ماسه سیمان با کد 15+ دارای قفسه بندی، سقف مغازه با نبشنی و سپری 
و موزائیک پوشیده شده و دارای ارتفاع از کف تا زیر سقف حدود 2/42 متر می باشد دارای 

درب با عرض حدود یک متر در گاراژ،  مساحت مغازه حدود 6/5 متر مربع و حرفه مستاجر 
باطری سازی اتومبیل می باشد. محوطه گاراژ با کد 50- از سطح  پیاده رو دارای آسفالت 
 در کف و سرویس بهداشتی در ضلع جنوب شرقی و درب پروفیلی مشرف به خیابان کاوه 
می باشد مساحت عرصه گاراژ بر اساس اطالعات دریافتی از شهرداری منطقه 8 اصفهان 
حدود 454/67 متر مربع با حدود اربعه ) شمال به کوچه بوستان به طول 26 متر، شرقًا به 
خیابان کاوه به طول 26/9 متر، جنوبًا به پالک مجاور بطــول 15/5 متر و غربًا به پالک 
مجاور بطول 19/6 متر می باشد در ضمن با توجه به پیگیری های بعمل آمده محل فاقد 
پرونده در شهرداری می باشــد و نیز ســابقه ای از نظر تجاری بودن محل در شهرداری 
منطقه 8 اصفهان موجود نبود، قدمت گاراژ حدوداً قریب به 30 ســال و دارای کنتور برق 
سه فاز و کنتور آب می باشــد که مغازه های گاراژ مشترکا از آب و برق استفاده می نمایند 
کسبه حاضر در محل خود را مستاجر معرفی نمودند ولی هیچگونه مدرکی دال بر ادعای 
خود ارائه ننمودند. )ب( ارزیابی: با توجه به موقعیت ملک، مساحت عرصه اعیان، کاربری و 
حرف مشغول در مغازه ها، قدمت و کیفیت ساخت، امکانات موجود و در نظر گرفتن عوامل 
موثر در قضیه ارزش روز کل عرصه و اعیان محل فوق الذکر بالغ بر 11/000/000/000 
ریال معادل یک میلیــارد و یکصد میلیون تومــان برآورد و اعالم می گــردد. در نتیجه 
مقدار 113/667 مترمربع )سهم( مالکیت محکوم علیه) ســهم االرث احتمالی( به مبلغ 
2/749/987/903 ریال ارزیابی می گردد.  م الف:30869 اجرای احکام مدنی  شعبه 4 

دادگستری اصفهان )1298 کلمه، 13 کادر(
احضار متهم

10/320 شماره نامه: 1396009000920044 شماره پرونده: 9609983735600462 
شماره بایگانی پرونده: 960472  نظر به اینکه در پرونده کالسه 960472 این شعبه  آقای 
کیوان کرمی فرزند یاور به اتهام مشــارکت در ســرقت از منزل دو طبقه حسب شکایت 
آقای علی اکبر آقابابایی و ... و تحقیقات دادسرا با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترســی به وی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گــردد تا ظرف یکماه از تاریخ صدور  آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف:529 شــعبه بازپرس دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان نطنز )114 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

10/354 شماره: 694/96 حل 8 به موجب رای شــماره 1010 تاریخ 96/7/23 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  یونس 
امیر یوسفی فرزند محمد حســین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حضور و 
اتصال خط موصوف در حق خواهان مجید بوسعیدی فرزند محمدرضا به نشانی خمینی 
شــهر جاده نجف آباد بلوار الغدیر روبروی کالنتری کوشک گســترش کشت اصفهان . 
رای صادره غیابی است و محکوم علیه محکوم اســت به نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
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 میســر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6360 شعبه 
 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )174 کلمه، 

2 کادر(

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلــی دانشــگاهی کاردانــی معماری از 
 دانشــگاه خوراسگان ســال تحصیلی 88-87 به نام

 یلدا شفیق به کدملی 1292918918 و شماره شناسنامه 
2529 فرزند هدایت ا... مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. شماره تماس: 09138004675 
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نقش صندوق ملی محیط زیست 
در کاهش بحران آلودگی هوا

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیســت، معتقد 
اســت صندوق ملی محیط زیســت می تواند با 
هدف تجمیع منابع ناشی از اخذ جرایم، مالیات 
و عوارض آلودگی و... اقدامات مهمی را در زمینه 

کاهش آلودگی هوا انجام دهد. 
 هومــان لیاقتی با اشــاره  به ضــرورت توجه به 
مقوله حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، 
گفــت: صندوق ملی محیط زیســت، در ســال 
۱۳۹۳ و با هدف کمک بــه کاهش آالینده های 
محیط زیســتی، حفاظــت از منابــع طبیعی 
و احیا و بهره بــرداری پایــدار از منابــع پایه و 
 محیط زیســت و تنوع زیســتی، تاسیس شده 

است. 
لیاقتی درخصوص نقش صنــدوق ملی محیط 
زیست در کاهش آلودگی هوا گفت: این صندوق 
اگر از اعتبارات الزم و مناســب برخوردار باشد، 
می تواند در رشــد تکنولوژی های جدید، ایجاد 
تســهیالت برای جوانانــی که در ایــن زمینه 
فعالیت می کنند، رشد صنعت جدید برای تولید 
ماشــین های برقی و اتوبوس های هیبریدی که 
مطابق با استانداردهای زیست محیطی هستند، 

نقش مهمی را ایفا کند.

 پاک سازی حیات وحش 
از ساخت و ساز

حکم تخریب براي بناهای غیرمجاز درپارك ملي 
و پناهگاه حیات وحش قمیشلو اجرا شد.

رییس اداره پارك ملــی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو گفت: با پیگیري هاي این اداره، حکم 
تخریب براي ساخت و ساز غیر مجاز در پارك ملي 

و پناهگاه قمیشلو صادر و اجرا شد.
مرتضی جوهــری گفت: این حکم بــا همکاری 

مراجع قضائی و نیروی انتظامی اجرا شد.
پارك ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو با 
مساحت ۱۱۳ هزار هکتاردر ۴۵ کیلومتری شمال 

غرب شهر اصفهان قرار دارد.

امیرحسین به جرم قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت 
بر میت، به دیه محکوم شــده بود. هر کدام از این جنایت ها به تنهایی 
می تواند این چالش را برای ما ایجاد کند که چه اتفاق و حوادثی سبب 
شده تا یک نوجوان به این مرحله برســد؟ نوجوانی که در یک خانواده 
ســنتی به دنیا می آید و اطرافیان او باور تمام ایــن جنایت ها از یک 
پســربچه همیشــه آرام را غیر ممکن می دانند؛ نوجوانــی که یکی از 

خاطرات به جا مانده از دوران کودکی اش سربریدن جوجه اش را به دست 
پدر می داند که زحمت بزرگ کردن آن را طی ماه ها به عهده داشته است. 
این امر نشان می دهد روح انسانیت در این نوجوان وجود داشته و تنها 
یک لحظه غفلت یا بی توجهی خود یا خانواده یا شاید هم جامعه، باعث 
ارتکاب چنین جرم هایی توســط او شده است؛ غفلتی که هنوز هم می 

تواند خانواده های زیادی را درگیر کند.

درست است که امیرحسین به مکافات اعمال زشت خود رسید، اما در 
این جامعه میلیون ها نوجوان در حال زندگی هستند که اگر به اوضاع و 

زندگی آنها توجهی نشود، شاید فجایعی بدتر از این را رقم بزند.
دکتر مریم سادات موسوی جامعه شــناس در گفت وگو با زاینده رود 
درخصوص علت یا علت هایی که باعث می شود جرم هایی از این دست 
در میان قشــر نوجوان رخنه کند، می گوید: در سنین نوجوانی فرد به 
خاطر تغییرات هورمونی دچار بحران هایی می شــود که اگر در همین 
زمان حساس، شخص و تغییرات و هویت یابی او را نادیده بگیریم نتیجه 
و اثرات منفی آن را در جامعه شاهد خواهیم بود که این تاثیرات منفی 
را می توان در واکنش های هیجانی و رفتارهای خارج از عرف نوجوان 
مشاهده کرد. این کارشناس حوزه مسائل اجتماعی با بیان اینکه حتی در 
روایات نیز تاکید بسیاری بر رفتار با نوجوان مطابق با شرایط و تغییرات 
دوران شده اســت، گفت: با این حال بازهم در رفتارهایمان خالف این 
موضوع را اجرا می کنیم و همیشــه فرزندان خود را با دوران نوجوانی 
و کمبودها و محدودیت هایی که خود با آن دســت به گریبان بودیم، 
مقایسه می کنیم که این روند، ثمره ای جز تباهی آینده برای این قشر 

نخواهد داشت.
وی در ادامه، رد پای فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای و سهولت 
دسترسی به آنها و همچنین تناقضی که در بدنه خانواده وجود دارد را 
بی تاثیر نمی داند و چنین هشدار می دهد: تا زمانی که هویت خانواده 
ایرانی، با واقعیت های پیرامونی آن و نــوع رفتارهایی که ارائه می کند 
همخوانی ندارد، مســلما نمی تواند نوجوانی ســالم از لحاظ اخالقی و 
پرورشی به جامعه تحویل دهد و همین موضوع در کنار پایه های سست 
اخالقی، مزیدی بر علت خواهد شد که خانواده شاهد سقوط ارزش های 
خود باشد. این استاد دانشگاه اضافه می کند: نوجوان به دنبال تعریف 
درست و دقیق از وقایع و اتفاقات پیرامونی خود است و هنگامی که با خأل 
اطالعاتی روبه رو می شود، راه به جایی جز مسیرهای انحرافی نخواهد 
برد و اگر ما همچنان درگیر روزمرگی و تئوری پردازی های کلیشه ای 
باشیم، بدون شک در سال های آینده شاهد روند رو به سقوط ارزش ها 
خواهیم بود. شــاید تا یکی دو ســال دیگر فراموش کنیم که ستایش 
و امیرحســین قربانی همین جامعه ای شــده اند که ما در آن زندگی 
می کنیم؛ اما تا زمان هســت باید کفش های فوالدی به پا کرد و عزمی 
جدی در پیش گرفت تا از نابودی تعداد بیشــتری نوجوان پیشگیری 
شود؛ چرا که این روزها ستایش های زیادی در این شهر ناآگاهانه درحال 
اعتماد هستند و امیرحسین های بی شماری گرفتار یک لحظه غفلت که 

پشیمانی ابدی را برای آنها به همراه خواهد داشت.

درست در آخرین لحظاتی که خانواده امیرحسین)قاتل ستایش(، اولین ساعات روز پنجشنبه را به امید بخشش والدین ستایش پشت سر 
می گذاشتند، در آن سوی درها خانواده دخترک افغان بیش از پیش آماده گرفتن انتقام خون دختر خود بودند و باالخره پایان یک قصه در سپیده 
دم پنجشنبه گذشته پای چوبه دار رخ داد؛ قصه تلخ قتل دختربچه افغان به دست پسری نوجوان که در یکی از محله های شهر ورامین اتفاق افتاد. 

قاتل ستایش قریشی بعد از گذشت یک سال و نه ماه، با رسیدن به 18 سالگی، باالخره اعدام شد.

عکس  روز 

افزایش تولد نوزادان نارس، بر اثر تشدید 
آلودگی هوا

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

رییس پژوهشکده پیشــگیری اولیه از بیماری های 
غیرواگیر اصفهان گفت: هر سال شاهد افزایش تولد 
نوزادان نــارس و زایمان های زودرس هســتیم که 
آلودگی شدید هوا تاثیر بســزایی در این رشد داشته 
است.رویا کلیشادی اظهار داشت: امروز آلودگی هوا 

تاثیر زیادی بر بروز و شیوع بیماری های مزمن دارد و 
نمی توان این مسئله را انکار کرد.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض 
آلودگی هوا، به طور قطع آثار زیانباری بر ســالمتی 
فرد دارد، ادامه داد: برخی از مواد شــیمیایی موجود 

در آالینده هــای محیطی می تواند در بروز و شــیوع 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، چاقی و پرفشاری 
خون موثر واقع شــود. رییس پژوهشکده پیشگیری 
اولیه از بیماری هــای غیرواگیر اصفهان تصریح کرد: 
قرار گرفتن مــادران باردار در معــرض آالینده های 
هوا با افزایش احتمال زایمــان زودرس و تولد نوزاد 
نارس ارتباط مستقیم دارد؛ همچنین می تواند باعث 

کم وزنی نوزاد و عوارض درازمدت آن شود.

وی افزود: مواجهه با سطح باالی آالینده های هوا، باعث 
افزایش شــاخص های التهابی و انعقادی و همچنین 
برخی تغییرات در پالکت ها، گلبول های قرمز و سفید 
خون شــده است.کلیشــادی درباره تاثیر آالیندگی 
هوا بر عوامل ژنتیکی گفت:  قــرار گرفتن در معرض 
آالینده های هوا سبب می شود که حتی آن عارضه که 
بر اثر آلودگی ایجاد شده است )مثال در مادر باردار( به 

نسل های بعد هم انتقال یابد.

رییس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر اصفهان خبرداد:
افزایش تولد نوزادان نارس، بر اثر تشدید آلودگی هوا

تصویری جالب از تولد 8 یوز 
در باغ وحش »سنت لوئیس« 

آمریکا

جیب خالی بیمه سالمت برای 
پوشش اتباع

معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
سالمت ایران، با بیان اینکه در الیحه بودجه سال 
۹۷، رقمی برای تحت پوشش بردن اتباع مجاز 
دیده نشده اســت، گفت: قرارداد ما برای بیمه 
کردن اتباع، منوط به مشارکت دولت شده؛ اگر 
دولت در این زمینه مشارکت کند، می توانیم به 
سمت پوشش بیمه ای این افراد قدم برداریم، اما 
در غیر این صورت امکان تحت پوشش قرار دادن 

اتباع وجود ندارد. 
دکتر آناهیتا کشاورزی بااشاره به اینکه اتباع مجاز 
در کشور بایستی بر اســاس قانون برنامه ششم 
توسعه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، گفت: به 
سازمان بیمه سالمت اعالم شده است که در سال 
۹۷، جمعیتی حدود یک میلیــون نفر را تحت 
پوشش قرار دهد. البته تاکنون هم جمعیتی بالغ 
بر ۱۱۰ هزار نفر از اتباع مجاز را تحت پوشــش 
بیمه ســالمت قرار داده ایم.وی افــزود: بدون 
شک پوشش بیمه ای این افراد منوط به تامین 
اعتبارات الزم اســت؛ این درحالی است که در 
الیحه بودجه سال ۹۷، رقمی برای تحت پوشش 
بردن اتباع مجاز دیده نشده است. بر این اساس 
از آنجایی که قرارداد ما برای بیمه کردن اتباع، 
منوط به مشارکت دولت شده است، اگر دولت 
در این زمینه مشارکت کند، می توانیم به سمت 

پوشش دادن این افراد حرکت کنیم.

خبر

به بهانه اعدام قاتل ستایش؛

تکرار غریبانه ای از یک اتفاق

فاطمه کاویانی

ابالغ وقت رسیدگی
10/337 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1479/96  ، وقت رسیدگی ســاعت 10/45 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1396/11/21، مشخصات خواهان : محمد نیاسری فرزند مجید،  با وکالت محمد مختاری 
فرزند جعفر علی به نشانی اصفهان خ هشــت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی جنب 
داروخانه عباسی، مشخصات خوانده: موسی اسماعیلی نصرتی فرزند علی، خواسته و بهای 
آن: مطالبه وجه 2 فقره چک جمعا به مبلغ 60/000/000 ریال بانضمام کلیه خســارات 
دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و وکالتنامه، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6323 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/338 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1481/96 حل 12  ، وقت رسیدگی ســاعت 10/15 صبح روز 
شنبه مورخه 1396/11/21، مشخصات خواهان : روح ا... رضوی زاده فرزند رضا به نشانی 
اصفهان محمودآباد  خ 14 رضوی با وکالت محمد مختاری هاشم آباد به نشانی اصفهان 
خ هشت بهشــت بعد از چهار راه پیروز جنب داروخانه عباســی،  مشخصات خواندگان: 
1- سعید هاشم زاده فرزند محمد 2- سیامک اســماعیل زاده فرزند ابراهیم 3- علیرضا 
محب محمدی، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 150/000/000 
ریال متضامنا بانضمام خسارتهای دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از 
سررســید چک،  دالیل خواهان: کپی مصدق و وکالتنامه ، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

م الف: 6322 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )225 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/339 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 2112/96 حل 4  ، وقت رسیدگی ســاعت 8/45 صبح مورخه 
1396/12/12، مشــخصات خواهان : حیدرعلی ملک زاده با وکالت محمد مختاری به 
نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی جنب داروخانه دکتر عباسی، 
مشخصات خوانده: احمدرضا قاسمپور فرزند قربانعلی و محمد سعادت، خواسته و بهای آن:  
مطالبه وجه چک به مبلغ 140/000/000 ریال حق الوکاله خسارت تاخیر تادیه و تامین 
خواسته،  دالیل خواهان: کپی مصدق چک – گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 6325 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/340 مرجع رســیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 

خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 2414/96 حل 2  ، وقت رســیدگی ساعت 5/30 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخه 1396/12/19، مشخصات خواهان : حیدرعلی ملک زاده فرزند محمد علی به 
نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خ 14 سنگبری تخت جمشید )با وکالت محمد 
مختاری(،  مشخصات خوانده: احمدرضا قاسم پور فرزند قربانعلی و محمد سعادت، خواسته 
و بهای آن: مطالبه،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6324 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/341 مرجع رســیدگی: شعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1581/96 حل 3  ، وقت رســیدگی ساعت 4 عصر روز سه شنبه 
مورخه 1396/11/21، مشــخصات خواهان : سهراب حاجی هاشــمی فرزند رجبعلی به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شــمالی کوچه سنگ تراشها پالک 14، مشخصات وکیل 
خواهان: آقای محمد مختاری هاشــم آباد فرزند جعفرعلی به نشــانی اصفهان خ هشت 
بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی جنب داروخانه دکتر عباسی، مشخصات خوانده:  
صالح کرمی و مهران موالیی فرزند پیمان، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه یک فقره چک 
به مبلغ 180/000/000 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،  
دالیل خواهان: کپی مصدق چک، کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 6321 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )223 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/342 مرجع رســیدگی: شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2067/96 حل 2  ، وقت رسیدگی ساعت 5/40 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1396/12/12، مشخصات خواهان : محمد قاسمی فرزند احمد به نشانی اصفهان شهرک 
صنعتی محمودآباد خ 34 سنگبری آوین)با وکالت محمد مختاری(،  مشخصات خوانده: 
ربابه کلهر فرزند خیرعلی، خواســته و بهای آن: مطالبه،  گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 6326 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/343 مرجع رســیدگی: شعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1566/96 حل 8  ، وقت رســیدگی ساعت 4/45 بعد از ظهر روز 
سه شنبه مورخه 1397/1/19، مشخصات خواهان : علی اکبر آقایی فرزند نوراله به نشانی 
خمینی شهر بلوار امیرکبیر مقابل سازمان آب با وکالت احمد سعید پور،  مشخصات خوانده: 
اکبر برهانی فرزند محمد علی و فاطمه شیخ مو، خواسته و بهای آن: صدور حکم بر الزام 
خواندگان به حضوردر یکی از دفاتر رســمی و انتقال و دانگ یک دستگاه وانت کاپرا به 

شماره انتظامی 564 ب 54 ایران 81 ،دالیل خواهان: کپی مصدق کارت بیمه- کپی مبایعه 
نامه،  گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6344 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )211 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/344 شماره: 521/96 حل 8  به موجب رای شــماره 1063 تاریخ 96/7/30 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  مصطفی 
نصری نصرآبادی فرزند اســداله به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
115/190/000 بابت اصل خواســته و هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه اززمان 
95/7/20 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق محکوم له مراد حسین 
محمدیان فرزند گل میرزا به نشانی خرم آباد  اشتر میدان بسیج خ علوم منزل محمدیان 
رای صادره 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، صریحاً اعالم 
نماید. م الف:6343 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/345 شــماره: 495/95 حل 12  به موجب رای شماره 1253 تاریخ 95/10/28 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه  ابوذر 
بذر افشان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشــتصد  و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/20 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان کبری مخبری فر به نشانی خمینی شهر منظریه بلوار بهشت بلوار جهاد سازندگی 
سروستان 5 پ 11 و پرداخت نیم عشــر دولتی به صندوق 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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6345 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )197 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/347 آقای عبدالرحیم عراقی خوزانی دارای شناسنامه شماره 483  شرح دادخواست 
به کالسه  860/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سبزعلی عراقی خوزانی به شناسنامه 10116 در تاریخ 1396/9/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالرحیم 
عراقی خوزانی فرزند ســبزعلی، ش.ش 483 )فرزند( 2- فاطمــه عراقی خوزانی فرزند 
سبزعلی، ش.ش 71 )فرزند( 3- آمنه عراقی خوزانی فرزند سبزعلی، ش.ش 276 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6339 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )139 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/348 آقای مهدی پناهی دارای شناسنامه شــماره 106  شرح دادخواست به کالسه  
870/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

حسن پناهی درچه به شناســنامه 252 در تاریخ 1396/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- فاطمه پناهی درچه فرزند 
محمد، ش. ش178 )همسر( 2- محمد پناهی درچه فرزند حسن، ش.ش 1130068749 
)فرزند( 3- مجتبی پناهی درچه فرزند حسن، ش.ش 609 درچه )فرزند( 4- مهدی پناهی 
فرزند حســن، ش.ش 106 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6335 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اخطاریه

10/349 شماره پرونده: 139604002121000190/1 شماره بایگانی پرونده: 9600253 
شماره آگهی ابالغیه: 139603802121000056 بدین وسیله به آقای محمد علی حاجی 
صادقی، نام پدر: غالمرضا، تاریخ تولد: 1352/08/08 شماره ملی: 1140157681 شماره 
 شناسنامه: 15886 به نشانی: خمینی شــهر خیابان شریعتی کوچه دبیرستان شهدا ابالغ
 می شــود در خصوص پرونده اجرایی کالســه فوق له امیر خانی فروشانی علیه محمد 
علی حاجی صادقی طبق گزارش مورخ 1396/10/3 کارشــناس رســمی دادگستری، 
پالک ثبتی فرعی 911 از پالک اصلی 119 که قســمتی از آن سهم االرث احتمالی شما 
از آقای غالمرضا حاجی صادقی در بخــش 14 اصفهان واقع در خمینی شــهر به مبلغ 
192000000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلــغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشــید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابــالغ این اخطاریه که 
روز انتشار محســوب می گردد به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ 4/500/000 ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از 
 موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
م الف: 6333  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/333 به موجب رای شماره 209-96/4/28 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 
تیران که در پرونده کالسه 68/96 قطعیت یافته محکوم علیه آقای مهدی عبدی فرزند 
صفرعلی مجهول المکان )عدم شناسایی( محکوم است به پرداخت مبلغ 152/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/875/000 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 022469-95/12/10 لغایت اجرای کامل 
حکم در حق خواهان آقای محمد شیاســی فرزند مرتضی به استناد قانون اجرای احکام 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف 10 روز مفاد آن بــه موقع به اجرا بگــذارد در غیر این 
صورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگستری تیران تحویل خواهد شد. 
 م الف: 418 شــعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف تیران )119 کلمه،

 1 کادر( 
فقدان سند مالکیت

10/346 شماره صادره: 960720671574170 – 96/10/12 خانم مریم عمادی اندانی 
فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک شماره 111/1004  واقع 
در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 556 دفتر 355 امالک ذیل ثبت 
78448 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی دفترخانه رسمی 
خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند رهن 
است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6341 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )235 کلمه، 3 کادر(
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مفاد آراء
10/332 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 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 مــردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هــای 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 139460302008007899 –  94/07/29-  حسینعلی مجاهدی فرزند 
شکراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 571 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 242/69 مترمربع.
2-  رای شماره 139460302008007900 –29 /94/7 –  اشرف نصیرپورشهرضا  فرزند 
عبدالرسول  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 571 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 242/69 مترمربع.
3- رای شــماره 139460302008008937 – 94/9/14-  محمدامیر حاجیونی فرزند 
حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1160 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 150/04 مترمربع.
4- رای شماره 139460302008008938 –  94/9/14-  مرضیه مومنیان فرزند حسین 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1160 فرعی از 3 اصلی موغان 

به مساحت ششدانگ 150/04 مترمربع.
5-  رای شــماره 139560302008005918 –  95/10/12-  فضل اله خســرو  فرزند 
عباسعلی  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 8561 فرعی از 1 
اصلی ابنیه به مساحت 3/45 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 1.6356 جمعا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
6- رای شــماره 139560302008006243 – 95/10/20-  هدایت اله فیروزی  فرزند 
عنایت اله چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3764 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 248/50 مترمربع .
7-  رای شماره 139560302008006244 – 95/10/20-  یعقوب فیروزی  فرزند عنایت 
اله  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3764 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 248/50 مترمربع .
8- رای شــماره 139560302008006717 – 95/11/5-  احمدرضا سبزواری فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3490  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت 203/45 مترمربع.
9- رای شماره 139560302008007632 – 95/12/25-  جیران قهرمانی قورد فرزند 
عسگر ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 534 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به 

مساحت  105/30 مترمربع.
10-  رای شماره 139660302008004703 – 96/8/30-  آذر خان احمد فرزند رحمت 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 195 و 1280 و 1281 فرعی 

از 32 اصلی دست قمشه به مساحت  ششدانگ 155/45 مترمربع.
11- رای شماره 139660302008000829 – 96/2/16-  فهیمه سامع فرزند حبیب اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 

972 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 211/70  مترمربع.
12- رای شماره 139660302008000830 – 96/2/16 -  فاطمه سامع فرزند حبیب اله 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گاراژ به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 

972 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 211/70  مترمربع.
13- رای شــماره 139660302008001048 – 96/2/24-  معصومه احمدیان کاجی  
فرزند غضنفر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1035 فرعی از 33 اصلی مهرقویه 

به مساحت 180/70  مترمربع.
14- رای شماره 139660302008001525 – 96/3/22-  مرتضی تاکی فرزند حیدرعلی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1177  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 143/10 مترمربع.
15-  رای شماره 139660302008001526 – 96/3/22-  زهرا یثربی فرزند فتح اله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1177  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 143/10 مترمربع.
16- رای شماره 139660302008002065 – 96/4/19-  جنت سادات طباطبا  فرزند 
ولی اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 2284 و 2285 
)که به شماره 8093 تبدیل شده است(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 202/20 مترمربع.

17-  رای شماره 139660302008002066 – 96/4/19-  مجتبی موالئیان فرزند نعمت 
اله  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 2284 و 2285 )که 

به شماره 8093 تبدیل شده است(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 202/20 مترمربع.
18- رای شماره 139660302008002576 – 96/5/14 -  فاطمه براهیمی فرزند علی 
اصغر ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 1121  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد  به مساحت 25/68 مترمربع .
19- رای شماره 139660302008002938 – 96/5/30-  سیدمرتضی میرمسیبی فرزند 
سیدحبیب اله  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 191  فرعی از 50 اصلی اله آباد به 

مساحت 171/17 مترمربع.
20- رای شــماره 139660302008002941 – 96/5/30-  قربانعلــی کمانی فرزند 
حسینقلی 20 حبه و چهار-هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 2266  فرعی از 1 اصلی ابنیه در ازاء 20 حبه و چهار- هفتم حبه مشــاع از 72 حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید حسین علوی.
21- رای شماره 139660302008003121 – 96/6/13-  مهری سلوکی فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 55 و 56 )که به شماره 2688 تبدیل شده است( 
فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 183/50 مترمربع در ازاء 183/5 سهم مشاع از 
432 سهم دودانگ از ششدانگ پالک 55 و 56 )که به شماره 2688 تبدیل شده( فرعی از 
32 اصلی انتقال عادی از طرف داود نوابی موروثی از سیدجالل نوابی که آن هم موروثی 

از طرف سید اسماعیل و سید عبدالعلی نوابی.
22- رای شماره 139660302008003384 – 96/6/29-  فتح اله پارسائی فرزند نعمت 
اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 89 فرعی از 50 اصلی اله آباد به مســاحت 

249/28 مترمربع.
23- رای شــماره 139660302008003385 – 96/6/29-  کریم حسینیان دهاقانی  
فرزند علمدار ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1718 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت 175/62 مترمربع.
24-رای شماره 139660302008003395 – 96/6/30-  محمدرضا دهقان  فرزند رحیم  
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از پالک 
4291 فرعی از 1 اصلی ابنیه که به انضمام ششــدانگ پالک 1.8041 جمعا تشکیل یک 

باب مغازه را داده است به مساحت ششدانگ  8/09 مترمربع.
25- رای شماره 139660302008003396 – 96/6/30-  نرگس مندک فرزند حبیب 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از یکباب مغازه با ساختمان فوقانی مفروزی از 
پالک 4291  فرعی از 1 اصلی ابنیه که به انضمام ششدانگ پالک 1.8041 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه را داده است به مساحت ششدانگ  8/09 مترمربع.
26- رای شماره 139660302008003401 – 96/6/30-  محمدحسن باقی فرزند عباس  
ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی آن به استثناء بهاء عرصه و اعیان نه حبه آن مفروزی 

از پالک 1631  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 253/83  مترمربع .
27- رای شماره 139660302008003609 – 96/7/10-  محمد مومنیان فرزند ولی 
اله ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 145 فرعی از 32 اصلی دست قمشه  
به مساحت 29/66 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک های 645 و 646 فرعی جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
28- رای شماره 139660302008003610 – 96/7/10-  حمید فیضی فرزند جمشید 
ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 874 و 875  فرعی از 3 اصلی موغان  

به مساحت 206/78 مترمربع.
29- رای شماره 139660302008003711 – 96/7/16-  سید شهاب الدین مرتضوی  
فرزند سید کمال الدین ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 140 فرعی از 
23 اصلی سود آباد  به مساحت 14/52 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 23.525 و 

قسمتی از کوچه متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
30- رای شماره 139660302008003853 – 96/7/23-  محمدمهدی ملجائی  فرزند 
محمدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 173  فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 164/05 مترمربع.
31- رای شــماره 139660302008003854 – 96/7/23-  اکــرم ملجائــی  فرزند 
عبدالمجید سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 173  فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 164/05 مترمربع.
32- رای شماره 139660302008003856 – 96/7/24-  سید مرتضی میرمسیب  فرزند 

حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 492 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  
50 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.491 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2.491  به مساحت  69/70 مترمربع که به 

انضمام قسمتی از پالک 2.492 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
33- رای شماره 139660302008003857 – 96/7/24-  زینب یونسی  فرزند محمد 

سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 492 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  
50 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.491 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب( قســمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 2.491  به مساحت  69/70 مترمربع که به 
انضمام قسمتی از پالک 2.492 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

34- رای شماره 139660302008003887 – 96/7/25-  بهاره حسن پور  فرزند محمد 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 129  فرعی از 50 اصلی اله آباد  به مســاحت 

162/69 مترمربع.
35-  رای شــماره 139660302008003988 – 96/7/29-  محمدرضــا تاکی  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 997  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 246/40 مترمربع.
36- رای شــماره 139660302008004254 – 96/8/10-  محســن اسالمی  فرزند 
ابوطالب ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 210  فرعی  از 32 اصلی دست قمشه  

به مساحت  153/2 مترمربع.
37- رای شــماره 139660302008004259 – 96/8/11-  حبیب اله متوسل  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 8047  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  100/15 مترمربع.
38- رای شــماره 139660302008004264 – 96/8/11-  محمدمهدی تاکی  فرزند 
حیدرعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1548  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  151/37 مترمربع.
39-  رای شماره 139660302008004301 – 96/8/14-  امیر منصف فرزند سیف اله 
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ربعیه اعیانی هشت- دهم دانگ آن مفروزی از پالک 

1138  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  276/63 مترمربع.
40- رای شماره 139660302008004355 – 96/8/16-  مجید اسالمی فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2765 )که به شماره 8409 تبدیل شده(  فرعی  از 

1 اصلی ابنیه  به مساحت  123/08 مترمربع.
41- رای شماره 139660302008004357 – 96/8/16-  ثریا قاسمی  فرزند حسینقلی 
ششدانگ یکباب مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 1717  فرعی  از 2 اصلی فضل 

آباد  به مساحت  20/6 مترمربع.
42- رای شماره 139660302008004392 – 96/8/16-  امیرمحمد عسگری  فرزند 
نعمت اله ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور مفروزی از پالک 321  فرعی  از 3 اصلی 
موغان  به مساحت  1644/73  مترمربع در ازاء ششدانگ پالک 3.321 انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف علی اکبر دشتی.
43- رای شــماره 139660302008004398 – 96/8/17-  عباس اباذری  فرزند علی  
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1272  فرعی  از 3 اصلی موغان  

به مساحت  196/32 مترمربع.
44- رای شماره 139660302008004399 – 96/8/17-  زهرا یزدی  فرزند اکبر  یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1272  فرعی  از 3 اصلی موغان  به 

مساحت  196/32 مترمربع.
45- رای شــماره 139660302008004400 – 96/8/17-  مصطفی آقاسی شهرضا  
فرزند محمد ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 291 )که به شماره 513 تبدیل 

شده(  فرعی  از 106 اصلی ارش آباد  به مساحت 45/80 مترمربع .
46-  رای شماره 139660302008004401 – 96/08/17-  مریم کاظمی  فرزند مسیح 
اله  ششدانگ یک باب خانه  مفروزی از پالک 103  فرعی از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 

134/90 مترمربع.
47- رای شماره 139660302008004424 – 96/8/20-  میثم طالب پور  فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 99 )که به شماره 2545 تبدیل شده( و 1379 فرعی  

از 50 اصلی اله آباد  به مساحت  134/87 مترمربع .
48- رای شــماره 139660302008004451 – 96/08/20-  طاهــره حلوائی  فرزند 
حسین قلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 864 فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  107/00 مترمربع.
49- رای شماره 139660302008004487 – 96/8/21-  فرشته براهیمی  فرزند مسیح 
اله ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله آباد  به 

مساحت 214/60 مترمربع .
50- رای شماره 139660302008004488 – 96/8/21-  علی اصغر براهیمی  فرزند 
عباسعلی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 617  فرعی  از 50 اصلی اله 

آباد  به مساحت 216/29 مترمربع.
51- رای شــماره 139660302008004514 – 96/8/22-  محمدرضا علی بابا  فرزند 
حسین  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 7092 و 14055 

)که قبال 1450 بوده(  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 140/10 مترمربع.
52- رای شــماره 139660302008004515 – 96/08/22-  مهدیه طاووسی  فرزند 
کرمعلی  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 7092 و 
14055 )که قبال 1450 بوده(  فرعی  از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 140/10 مترمربع.

53- رای شماره 139660302008004522 – 96/08/22-  محمدرضا صادقی هارونکی  
فرزند احمد ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1233 فرعی از 3 اصلی موغان به 

مساحت 190/33 مترمربع .
54- رای شــماره 139660302008004526 – 96/08/22-  فاطمه محمدیان کرویه  
فرزند حسین  ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 298 فرعی از 32 اصلی دست 

قمشه به مساحت 150/35 مترمربع.
55- رای شماره 139660302008004533 – 96/08/23-  سید کریم موسوی  فرزند 
سید علی مراد    ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 12 فرعی از 33 اصلی مهرقویه 
به مساحت 134/55 مترمربع در ازاء 130 ذرع مشاع از 800 ذرع مشاع از قطعه زمین 30 
قفیزی به شماره 33.12 انتقال عادی مع الواسطه از طرف نبی اله پورغالم که آنهم موروثی 

از سیف اله پورغالم بوده.
56- رای شــماره 139660302008004534 – 96/08/23-  عباس حســینی  فرزند 
مراد ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 409 و 971 فرعی از 21 اصلی رشکنه  به 

مساحت 97/22 مترمربع.
57- رای شــماره 139660302008004599 – 96/08/25-  طلعت محسنی  فرزند 
صادق ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1353 فرعــی از 3 اصلی موغان  به 

مساحت 168/20 مترمربع.
58- رای شماره 139660302008004607 – 96/08/27-  محمدحسن خراجی  فرزند 
قدرت اهلل ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 763 فرعی از 33 اصلی مهرقویه  به 

مساحت 172/20 مترمربع.
59- رای شــماره 139660302008004681 – 96/08/30-  عفت پیروی شهرضائی  
فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 350/1 )که به شماره 4936 تبدیل 

شده( فرعی از 3 اصلی موغان  به مساحت 159/43 مترمربع.
60- رای شــماره 139660302008004682 – 96/08/30-  فاطمه اسماعیلی فرزند 

نعمت اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 277 فرعی از 106 اصلی ارش 
آباد  به مساحت 117/40 مترمربع.

61- رای شماره 139660302008004689 – 96/08/30-  سید عبدالحسین کسائی 
شهرضا فرزند سید مصطفی ششــدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 554 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 222 مترمربع.
62- رای شماره 139660302008004700 – 96/08/30-  علی محمد احمدیان فرزند 
حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 35 فرعی از 

23 اصلی سود آباد  به مساحت 213/22 مترمربع.
63- رای شماره 139660302008004702 – 96/08/30-  ابراهیم کاویانی درشوری 
فرزند ارج ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1367 فرعی از 4 اصلی برزوک 

آباد  به مساحت 104/55 مترمربع.
64- رای شماره 139660302008004704 – 96/08/30-  احمد مجیری فرزند مرتضی 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 195 و 1280 و 1281 فرعی 

از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 155/45 مترمربع.
65- رای شــماره 139660302008004711 – 96/09/1-  میترا قربانی  فرزند پرویز  
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 459/1 )که به شماره 2623 تبدیل شده ( فرعی 

از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 99/85 مترمربع.
66- رای شماره 139660302008005107 – 96/9/26-  علی اباذری  فرزند حیدرعلی 
19 حبه و دویست و هشتاد و نه – سیصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 835 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مســاحت 383/40 

مترمربع.
67- رای شــماره 139660302008005108 – 96/09/26-  غالمرضا کافی  فرزند 
محمدحسین 32 حبه و یکصد و هفتاد و شــش – سیصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 835 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 

383/40 مترمربع.
68- رای شماره 139660302008005109 – 96/09/26-  منیره رحمتی  فرزند محمود 
19 حبه و دویست و هشتادونه- سیصد و هفتاد و هفتم حبه مشاع از   72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 835 فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت 383/40 مترمربع.

69- رای شماره 139660302008005154 – 96/9/26-  زهرا طبیبیان  فرزند اسمعیل 
ششدانگ:

الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3090 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
17.10 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 3103 و 3093/1 فرعی از 1 اصلی 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3103 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
90/25 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 3090 و 3093/1 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ج( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3093/1 فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت 
26/90 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک های 3090 و 3103  جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
70- رای شــماره 139660302008005129 – 96/09/26-  فاطمــه عــذرا دیانت  
فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 50 )که به شــماره 2778 
 تبدیل شــده و 849 الی 852 و 1076 فرعی از 23 اصلی ســود آباد  به مساحت 17/84 

مترمربع.
71- رای شــماره 139660302008005130 – 96/9/26-  فاطمه عذرا دیانت  فرزند 
محمدعلی ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 50 )که به شماره 2778 تبدیل 

شده و 849 الی 852 و 1076 فرعی از 23 اصلی سود آباد  به مساحت 16/83 مترمربع.
72- رای شماره 139660302008005160 – 96/9/26-  مریم آرامی نیا  فرزند اسفندیار  
ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 

38/10 مترمربع.
73- رای شماره 139660302008005346 – 96/10/4-  عصمت بیگم بحرینی فرزند 
سید محمدرضا ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان مفروزی از پالک 8608 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد به مساحت 93/26 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 2.11059 

جمعا تشکیل یکباب ساختمان را داده است.
بند ب(

1- رای شماره 139660302008003200 – 96/6/19-  صدیقه بکیانی فرزند ولی اله 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی  از پالک 174/12  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 171/47 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک فرعی 

اشتباه قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود.
2- رای شماره 139660302008003202 – 96/6/19-  جواد دباغ فرزند مرتضی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 174/12  فرعی از 2  اصلی 
فضل آباد  به مساحت ششدانگ 171/47  مترمربع که در آگهی اولیه  پالک فرعی اشتباه 

قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
3- رای شماره 139660302008002046 – 96/4/18-  سید حسن دادخواه فرزند میرزا 
اشرف سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2130 و 2131 )که به 
شماره 8312 تبدیل شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  43/55 مترمربع که 

در آگهی اولیه  نام پدر متقاضی اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
4- رای شــماره 139660302008002047 – 96/4/18-  سید مسعود دادخواه فرزند 
سیدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 2130 و 2131 )که 
به شماره 8312 تبدیل شده(  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ  43/55 مترمربع 

که در آگهی اولیه  نوع ملک اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
96 و رای اصالحــی  /5 5- رای شــماره 139660302008002499 – 11/
139660302008005252 – 96/9/30 - سید جالل حسینی  فرزند سیدعلی  ششدانگ:

الف( قسمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 5436  فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  
5/69  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 1.5437 و 1.8818 که قباًل 1.2128 

بوده است جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب( قسمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 5437  فرعی از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  
2/23 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 1.5436 و 1.8818 که قباًل 1.2128 

بوده است جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج( قسمتی از  یک باب مغازه مفروزی از پالک 8818   فرعی )که قبال 1.2128 بوده است( 
از 1 اصلی ابنیه  به مساحت  44/18 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک های 1.5437 

و  1.5436  جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
در آگهی اولیه  پالک فرعی اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.

6- رای شــماره 139560302008005546 – 95/9/28-  حسن آقاسی فرزند حبیب 
اله ششدانگ :

الف( قســمتی از یکباب مغازه مفروزی از پالک 2.2775   به مســاحت 11/93 مترمربع 
که به انضمام ششــدانگ پالک 2.2777 جمعا تشــکیل یک باب مغازه را داده است به 
انضمام دو دانگ مشاع از ششــدانگ راهرو اشتراکی به مســاحت 11/78 مترمربع  در 
 ازاء تمامت 3.3 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 2.2775 انتقال عادی از طرف

 محمد آزادیپور.
ب( قســمتی از یک باب مغازه پالک 2.2777 به مساحت 18/26 مترمربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2.2775 جمعا تشــکیل یک باب مغازه را داده است به انضمام دو دانگ 
مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی به مساحت 11/78 مترمربع  در ازاء تمامت ششدانگ 
پالک 2.2777 انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد آزادیپور که در آگهی اولیه  مساحت 

اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
7- رای شماره 139660302008004040 – 96/07/30 – پریسا صفابخش فرزند فضل 
اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1231 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 202/10 مترمربع که در آگهی اولیه  نام خانوادگی اشتباه 

قید گردیده و اینک تجدید آگهی می شود.
8- رای شماره 139660302008002053 – 96/04/19 – رمضان اباذری فرزند قاسم 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 291 فرعی از 106 اصلی ارش آباد به مساحت 
31/45  مترمربع که در آگهی اولیه  پالک اصلی اشتباه قید گردیده و اینک تجدید آگهی 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/10/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/02

م الف: 902 سید اسداله موسوی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ رای
10/351 کالسه پرونده 552/96 شماره دادنامه: 1211-96/9/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: امرا... پارسا منش به نشانی خمینی شهر 
بلوار اشرفی بعد از پیام نور نمایندگی ســایپا  بر خیابان با وکالت محمد مختاری به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد از 4 راه پیروزی  نرسیده به 4 راه سعدی جنب داروخانه،  
خواندگان: 1- غالمحسین صدقی دهنوی 2- سمیرا هارون الرشیدی 3- حجت ا... هارون 
الرشیدی همگی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 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: در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای پارسا منش با وکالت 
محمد مختاری به طرفیت آقایان 1- غالمحســین صدقی دهنوی 2- ســمیرا هارون 
الرشیدی 3- حجت ا... هارون الرشیدی  به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و شصت  و پنج 
میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های 246341-95/8/5 و 246340 95/6/5 و 
246339-95/4/5 هر کدام مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال عهده بانک مهر اقتصاد شعبه 
 شاهین شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده، 
دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و عدم حضور خوانده  در جلسه 
رســیدگی مورخه 96/9/11 و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگی شورا  و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلــی که حکایت از پرداخت وجه چک نمایــد ارائه نگردیده فلذا 
 با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/9/11 و با احراز
 اشتغال ذمه خواندگان و اســتصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجــارت و تبصره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به مــاده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ یکصد و شــصت و پنج میلیون ریــال بابت اصل 
خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم 
که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ ســیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکالــه در حق خواهان صــادر و اعالم می گــردد. رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت بیست 
روز پــس از آن قابل تجدیــد نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شــهر می باشــد.
 م الف:6327 شعبه 12 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )430 کلمه،

 5 کادر(
ابالغ رای

10/352 کالسه پرونده 568/96 شماره دادنامه: 1217 تاریخ رسیدگی:96/9/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: امرا... پارسا منش به نشانی 
خمینی شهر بلوار اشرفی بعد از پیام نور نمایندگی سایپا بر خیابان با وکالت محمد مختاری 
به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت شــرقی بعد از 4 راه پیروزی  نرسیده به 4 راه سعدی 
جنب داروخانه،  خواندگان: 1- غالمحســین صدقی دهنوی 2- سمیرا هارون الرشیدی 
3- حجت ا... هارون الرشیدی همگی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای امرا... 
پارســا منش با وکالت محمد مختاری به طرفیت آقایان 1- غالمحسین صدقی دهنوی 
2- سمیرا هارون الرشیدی 3- حجت ا... هارون الرشیدی  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریــال وجه یک فقره چک به شــماره 246238-95/2/5 عهده بانک مهر 
شعبه شاهین شهر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و عدم حضور خوانده  در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/9/11 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 96/9/11 و با احراز اشتغال ذمه 
خواندگان و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ ششصد و نود میلیون ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.
 م الف:6328 شعبه 12 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )416 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

7/350 کالسه پرونده 96/867 شماره دادنامه: 1477-96/10/5 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شــورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: حسن اســماعیلی فرزند عبدالرضا به 
نشانی خمینی شهر سه راه معلم کوچه شهید خشــتی فرعی 8،   خوانده: سروش حسین 
پور فرزند عباس  به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس 
 از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حسن اسماعیلی فرزند عبدالرضا  به 
طرفیت آقای سروش حسین پور فرزند عباس به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 
 ریال وجه یک فقره چک به شماره 109881 مورخ 95/08/20 عهده بانک ملی به انضمام 
 خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه نظر بــه مفــاد دادخواســت،  مالحظه 
رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عــدم حضور خوانده 
در  جلســه مــورخ 96/09/25  و عدم ارائــه الیحه دفاعیــه از جانــب وی و با عنایت 
به نظریه مشــورتی اعضا شــورا  و احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با 
توجه به وصف تجریدی بودن اســناد تجاری، مســتندا بــه مــواد  9 و 18 و 19 و 25 
و 27 قانون شــوراهای حل اختــالف مصــوب 94/8/10 و مــواد 310 و 311 و 313 
قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به ماده 
2 قانون صدور چــک و مــواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنــی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت 
 خوانــده بــه پرداخت مبلــغ یکصد میلیــون ریــال بابت اصــل خواســته و پرداخت
 مبلغ 2/300/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک لغایت اســتهالک کامل دین برمبنای شــاخص بهای کاال و خدمات 
 مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف:6337 شــعبه سوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

 10/329 شــاکی: خانــم ریحانه ســلیمانی نصرآبــادی فرزنــد عزت اله به نشــانی
 آران وبیدگل-سفیدشهر-خ قائم-کوچه راه اهن-منزل مهدی بابایی، متهم: آقای مرتضی 
شاه نجفی فرزند احمد، اتهام:مزاحمت تلفنی، رای غیابی دادگاه: درخصوص اتهام مرتضی 
شاه نجفی فرزند احمد دائر بر مزاحمت تلفنی به وسیله شماره تلفن 9135515264 موضوع 
 شکایت خانم ریحانه سلیمانی فرزند عزت اهلل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  شکایت
 شاکی  استعالم به عمل آمده از شــرکت همراه اول و پرینت اخذ شــده  از شماره مورد 
مزاحمت و عدم توفیق این مرجع به همراه ضابطین در شناســایی و جلب متهم  و سایر 
 قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نام برده را وارد تشخیص داده مستندا به مواد 641 از

 قانون مجــازات اســالمی مصــوب 1375 به تحمــل 6 مــاه حبس تعزیــری و در 
اجــرای مــاده 23 قانــون اخیرالذکــر به مسدودســازی خــط مزاحــم و محرومیت 
2ســاله ازداشــتن هرگونــه خطــوط ارتباطــی محکــوم مــی نمایــد.رای صادره 
غیابــی و ظــرف 20 روز از ابــالغ واخواهــی در این شــعبه بــوده و ســپس ظرف 
 20 روز از ابــالغ قابل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 5/2/96/694 علیرضا ارشــدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفری 2 اران وبیدگل)188 کلمه، 2 کادر(
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واکنش اصغر شرفی به  وضعیت فوتبال دولتی؛
مریض سرطانی!

 اصغر شرفی،پیشکسوت فوتبال از وضعیت فوتبال 
دولتی ایران انتقاد کرد و 
گفت: فوتبال ما یک 
ســرطانی  مریض 
اســت و باید غده 
سرطانی را از بدنش 
خارج کرد. این فوتبال 
دولتــی اســت و نباید 
دســت آدم های غیرفوتبالی باشد. فوتبال همه 
جای دنیا بازدهی دارد به غیر از کشورهایی مثل 
ما، دلیلش تنها این اســت که فوتبال ما دولتی 

است. فوتبال را باید به دست مردم بدهند.

دروازه سپاهان با عالمه بیمه شد

پیشنهاد سردبیر:
واکنش روز

جای خالی کفاشیان در 
انتخابات کمیته ملی المپیک

انتخابات کمیته ملی المپیک در حالی 25 دی ماه 
برگزار می شــود که 30 
نامزد برای پست های 
مختلــف تــاش 
می کنند.ثبت نــام 
از نامزدهای هیئت 
رییسه و هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک از شنبه 
2 دی ماه آغاز و روز جمعــه 15 دی ماه به پایان 
رسید و در نهایت 30 نفر برای پست های مختلف 
نامزد شدند. از اعضای هیئت اجرایی که در این 4 
سال فعالیت می کردند کیومرث هاشمی، علیرضا 
دبیر، محمد پوالدگر، علی کفاشیان و رسول خادم 
غیبت داشتند. کفاشیان که در دوره جدید شانس 
حضور در هیئت اجرایی را نخواهد داشــت، اما 
معرفی اش به عنوان کارشناس خبره این فرصت 
را به وی می داد تا برای هیئت رییسه ثبت نام کند، 
اما همان طور که قبا اعــام کرده بود برای این 

دوره نامزد نشد تا جای او  خالی باشد.

غایب روز

پاسخ زهردار مورینیو به کونته
صحبت های اخیر آنتونیو کونته که در آن مورینیو 
را مبتــا بــه زوال عقل 
دانست به مذاق آقای 
خاص خوش نیامده 
و این مرد پرتغالی 
همتــای  پاســخ 
ایتالیایــی اش را داد.

داستان از زمانی شروع 
شد که مورینیو با اشــاره ای کنایه آمیز به آنتونیو 
کونته به خاطر حرکات احساساتی و هیجانی اش 
در کنار زمین بازی گفت» هرگز مانند یک دلقک 
در کنار زمین رفتار نمی کند«. کونته هم پاســخ 
مورینیو را داد و با اشــاره به حرکات مشابه او در 
گذشته گفت اگر آقای خاص یادش نمی آید که 
خودش هم چنین رفتاری داشته، حتما دچار زوال 
عقل ناشی از پیری شده است. مورینیو حاال دوباره 
جواب سرمربی چلسی را داده است و گفته تنها 
چیزی که می خواهم بگویم این است که بله، من 
هم در گذشته در کنار زمین مرتکب اشتباهاتی 
شده ام. به هر حال چیزی که هرگز برای من رخ 
نداده این اســت که به خاطر تبانی برای تعیین 
نتیجه محروم شــوم.) کونته زمانــی که هدایت 
یوونتوس را برعهده داشت به دلیل خودداری از 

گزارش وقوع تبانی در سیه نا محروم شده بود(.

پاسخ روز

  قاب روز

حادثه در فینال جام خلیج فارس
فینال جمعه شب جام خلیج فارس، میان تیم های ملی امارات و عمان در کویت با یک حادثه 
همراه شد که در آن ده ها تن از هواداران مجروح شدند. این حادثه زمانی رخ داد که هواداران 
تیم ملی عمان برای بر پا کردن جشــن قهرمانی در کنار بازیکنان تیم ملی کشورشان به 
سمت زمین چمن ورزشگاه جابر کویت هجوم بردند و به همین دلیل مانع شیشه ای که سر 
راه آنها قرار داشت را خرد کردند. ریزش شیشه های خرد شده و ازدحام هواداران که تعدادی 

از آنها زیر دست و پا ماندند، منجر به جراحت ده ها تن از آنها شد. 

سرمربی تیم ملی، لیست خود را برای شروع تمرینات ریکاوری به 
باشگاه ها داد ولی نامی از علیپور، بهترین گلزن لیگ در آن دیده 
نمی شود. خبرورزشی با اشــاره به این موضوع نوشته: ظاهرا این 
لیستی است که تیم ها تا پایان فصل طبق آن ملی پوش های خود 
را برای ریکاوری به تیم ملی می دهند و طبیعتا غیبت علیپور در 
آن به معنای این است که احتماال جام جهانی را از دست می دهد.

کی روش، علیپور را نمی خواهد؟

70
فرشید باقری، هافبک استقال دچار آسیب دیدگی شده است، اما 
شفر از وی خواست در تمرینات حضور یابد.باقری روز جمعه قرار  
بود تعویض سوم استقال در دیدار مقابل تراکتورسازی باشد و با 
پایان وقت بازی نتوانست به میدان مسابقه برود. ظاهرا این بازیکن 
دچار آسیب دیدگی است و در فرودگاه از مربیان استقال خواست 

که در تمرین حضور نیابد، اما شفر با این موضوع مخالفت کرد.

فدراســیون فوتبال پیش از قرارداد خرید با آدیداس، در تابستان سال ۹5، شروع به پوشیدن لباس این 
شرکت کرد تا صدای اسپانسر قبلی این تیم یعنی »جیووا« بلند شود و در لوزان سوییس از فدراسیون 
فوتبال به خاطر آنچه نقض قرارداد خوانده شده، شکایت کنند.بعد از این شکایت و مطرح شدن پرداخت 
غرامت دو میلیون دالری از سوی فدراسیون فوتبال به جیووا، کارگروهی سه نفره در فدراسیون تشکیل 
شد تا این ماجرا را حل کنند که این موضوع میسر نشد و امیر عابدینی به اتفاق مهدی تاج و حقوقدان های 
فدراسیون مدعی شوند که پرونده با جیووا حل شده و هیچ خطری فدراسیون فوتبال را تهدید نمی کند.

اما مدیران این شرکت در ایتالیا می گویند هیچ توافقی حاصل نشده است بلکه فدراسیون فوتبال با بردبار، 
مسئول نمایندگی این شرکت ایتالیایی در ایران به توافق رسیده و مبلغی در حدود 500 میلیون تومان 
بابت برگزاری مراسم رونمایی از لباس تیم ملی، چند کانتینر لباس و کت و شلوارهایی که به مدیران هدیه 
شده، پرداخت کرده است.از سوی دیگر ادعای تاج و عابدینی هم این بود که مدارک الزم برای محکوم 
شدن جیووا که اساس آن بر بی کیفیت بودن لباس این شرکت بود، فراهم کردند؛ اما جیووا هم مدارکی 
را در اختیار داشت که اگر فدراسیون بدون فسخ قرارداد اقدام به پوشیدن لباس شرکت دیگری کند، هر 
بازیکن به ازای هر بازی 5000 دالر محکوم می شد.با وجود تمام این اتفاقات، تیم ملی درگیر مسابقات 
انتخابی جام جهانی شد و کمتر کسی ســراغ این پرونده را گرفت و اکنون فدراسیون فوتبال در آستانه 
معرفی البسه تیم ها به فیفا، قرارداد خود را با آدیداس منعقد کرده است تا پیش از رسانه ای شدن این خبر، 
مسئوالن جیووا در نظر داشتند با فدراسیون فوتبال بر سر حل این شکایت به توافق برسند و در عوض در 
جام جهانی حضور داشته باشند؛ اما به دلیل معرفی شدن پوشاک تیم ملی به فیفا، تغییر رویکرد دادند و 
بی سر و صدا این پرونده را در دادگاه لوزان سوییس پیش می برند و می خواهند در هیاهوی جام جهانی 

غرامتی چندین میلیون دالری را به فدراسیون فوتبال ایران تحمیل کنند.

مخالفت شفر با درخواست بازیکن استقالل
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غرامت چند میلیون دالری »جیووا«؛ 

لباس پردردسر!

برخورد با هواداران تراکتور؛ 
محروم می شوند؟

با وجود درخواســت باشــگاه تراکتورسازی از 
هواداران ایــن تیم مبنــی بر اینکــه خبری از 
شعارهای غیرورزشی در استادیوم یادگار امام)ره( 
نباشد، متاسفانه عده ای شعارهایی دادند که هیچ 
ارتباطی به فوتبال نداشــت. موضوعی که باعث 
ورود سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال به این 
ماجرا شده است. ســعید فتاحی، رییس کمیته 
مسابقات سازمان لیگ به میزان گفته:» متاسفانه 
همانند دیدار پرســپولیس و تراکتورسازی در 
هفتــه قبل، شــعار هایی نامناســب ســر داده 
شد.اتفاقاتی که در ورزشگاه یادگار امام )ره( بین 
دو تیم تراکتورسازی و اســتقال رخ داد، قطعا 
توسط نماینده فدراسیون گزارش خواهد شد. در 
دیدار پرســپولیس و تراکتورسازی هم براساس 
گزارش نماینده فدراسیون کمیته انضباطی رای 
صادر کرد، کمیته انضباطــی قطعا در این دیدار 

هم رای صادر می کند.«

فرشاد، تمرین سیلی خوردن 
داشت!

حتما در جریان هســتید که فرشــاد 
احمــدزاده به دلیل ســیلی خوردن 

از گادوین منشــا در تمرین 
پرســپولیس و درگیری با 
هم تیمــی اش، از حضور 
برای بازی با نفت محروم 

شد. 
نکتــه جالــب دربــاره 
شماره 10 قرمزها اینکه 
او اولیــن باری نیســت 
که ســیلی مــی خورد. 
خبر ورزشی درباره این 

موضوع نوشــته:» احمدزاده  
در ســریال محکومین شبکه 
اول ســیما هم یک سیلی از 
علی انصاریان خورده بود و به 

قول همبازیانش تمرین سیلی 
خوردن داشت.« 

در حاشیه

 شروع رویایی» فن دایک« 
در آنفیلد 

لیورپولی ها در تابستان گذشته تاش زیادی 
کردند تا »ویرژیل فن 
دایک« را به خدمت 
بگیرند، امابرخاف 
درخواست رسمی 
فن دایک، باشــگاه 
ساوت همپتون حاضر 
به فروش او نشد. سرانجام 
قرمزهای مرسی ساید توانســتند در ژانویه با 
پرداخت 85 میلیون یورو، این مدافع بلند قامت 
و خوش استیل را به خدمت بگیرند.این ستاره 
هلندی در ترکیب اصلی قــرار گرفت تا اولین 
تجربه اش با پیراهن لیورپول را در چنین دیدار 
حساسی پشت ســر بگذارد.او که در کارهای 
دفاعی بازی خوبی را پشت ســر گذاشت، در 
دقیقه 85 با یک ضربه سر دیدنی، گل پیروزی 
بخش لیورپول را به ثمر رســاند تا یک شروع 

فوق العاده را در تیم جدیدش تجربه کند.

فوتبال جهان

پیشخوان

 توقف دور از چشم هوادار

پشت پرده درگیری منشا 
و احمدزاده

 کسل کننده مثل هفته 
هجدهم

تیم ســپاهان امیدوار بود پس از کســب یک پیروزی 
شیرین مقابل پدیده در اصفهان، با شکست تیم پارس 
جنوبی جم بتواند در این دوره از مسابقات به دو پیروزی 
پیاپی دست پیدا کند.سپاهان با دروازه بان جدید خود 

توانست در دومین تجربه حضور ابراهیم عالمه ، درون دروازه دومین کلین شیت را به ثبت برساند اما همان قدر 
که شاگردان کرانچار در حفظ دروازه موفق بودند، در ایجاد موقعیت گل ناکام بودند و یک روز بی خطر را برای 

دفاع پارس رقم زدند.
شاگردان زالتکو کرانچار که در این فصل هنوز رنگ دو پیروزی پیاپی را نچشیده اند، پس از درخشش در بازی با 
پدیده منتظر این اتفاق بودند؛ اما نتوانستند این کیفیت را مجدد به نمایش بگذارند.تیم سپاهان پس از کسب 

نتایج نا امید کننده در نیم فصل اول، حساب ویژه ای روی نیم فصل دوم باز کرده است.

حسرت دو پیروزی پیاپی 
به دل سپاهان ماند

تیم فوتبال سپاهان با تســاوی در خانه پارس جنوبی 
همچنان بــه نتیجه گیری خوب خــودش در نیم فصل 
دوم لیگ برتر ادامــه داد.ابراهیم عالمه، گلر ســوری 
ســپاهان در دو بازی اخیر که در ترکیب تیمش حضور 

داشته،دروازه اش بسته مانده و این مسئله برای تیمی که در نیم فصل نخست لیگ انواع و اقسام گل های 
دور و نزدیک را دریافت می کرد، می تواند یک جهش رو به جلو باشد؛ البته به نظر می رسد که عالمه نسبت 
به دروازه بان های جوان سپاهان بسیار هم خوش شانس تر است، چون در این دو بازی نه شوتی مثل ضربه 
ایستگاهی سرور جباروف به سمت دروازه اش رفته و نه پنالتی به ضرر سپاهان اعام شده تا او عیار اصلی 
خودش را به نمایش بگذارد  ولی با این حال عالمه جایگاه اصلی خودش را در ترکیب تیم به دست آورده 

است.

 دروازه سپاهان
 با عالمه بیمه شد

گفت و گو با ملی پوش اصفهانی تیم کاناپولوی بانوان:

رودخـانه خشکیده؛ استخر هم نداریم
چه تعریفی از رشته کانوپولو دارید؟

کانوپولو، جزو رشته های ورزش قایقرانی اســت که همانند ورزش هایی نظیر واترپلو با یک نوع بازی 
همراه بوده و به صورت تیمی در محیط استخر، دریاچه و رودخانه با قایق انجام می شود؛ اندازه زمین 
35 در 23 و دروازه دو متر از سطح آب ارتفاع دارد؛ همچنین در بازی از توپ استفاده می شود و به دلیل 
برخوردهای زیادی که در جریان مسابقه اتفاق می افتد؛ از آن به عنوان ورزش های خشن یاد می کنند.

از چه زمانی این رشته را شروع کردید؟

از حدود چهار سال پیش وارد این رشته شدم که درسال ۹4 توانستم به اردوی تیم ملی برای مسابقات 

قهرمانی آسیا هنگ کنگ راه یابم؛ هرچند که از اردو خط خوردم ولی توانستم تیم ملی کانوپولو  را در 
مسابقات ایتالیا که در سال گذشته برگزارشد و همچنین مسابقات قهرمانی امسال  که در کشور مالزی 

برگزارشد، همراهی کنم.
مسابقات امسال را چطور دیدید؟

تمام تیم های حاضر در این رقابت ها با قدرت باالیی در میدان حاضر شدند،کشورهایی چون چین تایپه، 

سنگاپور و ژاپن با آمادگی کامل و تیم های بسیار خوب در مسابقات حضور داشتند. ما بازی های آسیایی 
جاکارتا را پیش رو داریم و همین مسئله باعث شــده بود تا تیم ها از قبل برای حضور در این دیدارها 
برنامه ریزی کرده و با آمادگی کاملی در آن شرکت کنند. تیم ما نیز در مقایسه با این کشورها با وجود 

جوان بودن، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانســت به مقام نایب قهرمانی این رقابت ها 
دست یابد که با توجه به شرایط تیم،  کسب این مقام برای مسئولین فدراسیون دور از انتظار بود.

برپایی تمرینات اردوی تیم ملی قبل از آغاز مسابقات تا چه اندازه در آماده سازی تیم برای 
اعزام به این سطح از رقابت ها مفید و موثر واقع شده است؟

اردوهای تمرینی تیم ملی کاناپولوی بانوان از خرداد ماه ســال جاری شــروع به کار کرد و ما سه ماه 

تابستان را در نوشهر و بعد اصفهان و تهران تمرین کردیم که  با تمرین های منظم سرمربی، به آمادگی 

الزم در تمام فاکتورهای موثر در این رشته رسیدیم به طوری که در اوج موفقیت به بهترین نحو ممکن 
توانستیم در مسابقات توانایی های خود را نشان دهیم.

آیا در اصفهان با وجود کم آبی در سال های اخیر، هنگام انجام تمرینات با مشکل یا مشکالتی 
مواجه بوده اید؟

سال های قبل زمانی که رودخانه باز بود، مشکلی نداشتیم و تیم اصفهان بسیار قوی و خوب کار می کرد 
اما چند سالی است که رودخانه برای مدت طوالنی بسته و خشک شده و تمرینات ما به استخرها انتقال 

یافته است؛ البته با خصوصی سازی اســتخرها؛ امتیاز استفاده از استخر انقاب و ساحل از هیئت های 

آبی استان گرفته شده و سانس تمرینات ما نیز کمتر شده است در حالی که در اصفهان استعدادهای 

خوبی داریم، اما مکان تمرینی مناســب نداریم. با توجه به نفرات خوبی که در این شهر وجود دارد از 
مسئوالن ورزش جوانان استان درخواســت دارم که نگاه ویژه ای به این رشته داشته باشند و امکانات 
و تجهیزات الزم را برای ما فراهم کنند به خصوص اینکه قرار است در رقابت های آتی المپیک، رشته 

کانوپولو نیز حضور داشته باشد.

 از سال 1380 برای نخستین بار رشــته کانوپولوی بانوان در اصفهان پایه گذاری شد و به 
دلیل فعال نبودن سایر استان های کشور در این رشته ورزشی در حوزه بانوان، در آن زمان 
مسابقات قهرمانی و سایر رقابت های رسمی داخلی در این رشته انجام نمی گرفت. در همان 
سال مسابقات آسیایی کانوپولو در بخش بانوان به میزبانی تهران برگزار شد و تیم کانوپولوی 
بانوان اصفهان تشکیل شده از بازیکنان بومی که تنها تیم فعال این رشته در کشور به شمار 
می آمد، به عنوان تیم ملی کانوپولوی بانوان ایران در این رقابت ها حضور یافت و توانست 
مقام سوم را به دست آورد. با سه ســال وقفه در روند فعالیت های تیم ملی، از سال 1383 
مجددا این رشته ورزشی احیا شد و نخســتین دوره مسابقات قهرمانی کشور کانوپولوی 
بانوان با حضور تیم های شرکت کننده از سراسر کشور صورت گرفت و تیم استان اصفهان 
موفق شد عنوان  مقام نخست و قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت کند. افتخار 
آفرینی  این تیم طی سال های گذشته نیز ادامه یافت به طوری که  تیم اصفهان در رقابت های 
قهرمانی کشور در سال جاری نیز توانست بر سکوی اول قرار بگیرد.بانوان اصفهانی همیشه 
حضور فعالی در تیم ملی داشته اند، مهنوش السادات زارعی یکی از  این بازیکنان است که 
در رقابت های کانوپولوی قهرمانی آسیا که در کشور مالزی در جریان بود، حضور داشت و به 
همراه  تیم ملی کانوپولوی بانوان توانستند به فینال مسابقات راه یابند  ولی در بازی نهایی 
مغلوب تیم چین تایپه شدند.کسب مقام نایب قهرمانی این رقابت ها سبب شد برای آشنایی 
بیشتر با این ورزش و بررسی وضعیت بانوان ورزشکار اصفهانی در این رشته که از دیرباز در 
شکل گیری تیم کانوپولو در کشور پیشرو و صاحب سبک بوده اند، به پای صحبت های  این 
ملی پوش اصفهانی تیم ملی کانوپولوی بانوان بنشینیم تا به برخی پرسش هایمان در ارتباط 

با این موضوع پاسخ داده شود.

سمیه مصور

 یحیی، ترمز شــفر را 
کشید

 نصرتی به شجاع: آخر 
بازی وایستا
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محســن گالبی با بیان اینکه آماری در خصوص وجــود بیش از ۲۳۰ 
روستای خالی از سکنه گزارش شده است که بر اساس تقسیمات کشوری 
صحیح نیست، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه، آمار روستاهای کد دار 
خالی از سکنه استان اصفهان بسیار کم اســت که ساکنان این روستاها 
نیز بعضا به دلیل شــرایط آب و هوایی یا اشتغال به صورت فصلی در آنها 

سکونت دارند.
مدیرکل امور روستایی اســتانداری اصفهان با اشاره به توسعه مهاجرت 

معکوس به روستاهای استان اصفهان طی چند سال اخیر ابراز کرد: باید 
توجه داشت که در یک دهه اخیر به دلیل توسعه سرمایه گذاری در حوزه 

اقتصادی و گردشگری، تمایل سکونت در روستاها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه مهاجرت معکوس را در روســتاهای شهرستان نایین و 
خور و بیابانک به صورت ملموس می توان مشاهده کرد، گفت: برای مثال 
۱۰ سال گذشته در روستای »مصر« تنها یک خانواده زندگی می کرد و 
این در حالی است که امروز با توجه به اجرای طرح های توسعه گردشگری، 

در حال حاضر خانواده های زیادی در این روستا سکونت دارند.
آلودگی هوا، مهاجرت معکوس به روستاها را تشدید کرد

گالبی همچنین با اشــاره به افزایش قیمت خرید و فــروش زمین در 
برخی از روستاهای شهرستان اردستان به دلیل تمایل بازگشت بیشتر 
اهالی این روستاها که در گذشته به کالنشهرهایی مانند تهران مهاجرت 
کرده اند، ابراز کرد: در این راســتا باید توجه داشــت که به دلیل  ایجاد 
شــرایط آب و هوایی بحرانی و توســعه آالینده ها در هوای کالنشهرها، 
شاهد تشدید مهاجرت معکوس به روســتاها هستیم که این امر قیمت 
زمین در برخی از روســتاها را تا مرز ۲۰ میلیون ریــال به ازای هر متر 
افزایش داده است. وی در خصوص حاشیه نشینی در روستاهای استان 
اصفهان نیز گفت: در این زمینه باید توجه داشــت که بر خالف برخی از 
استان های کشــور هنوز وضعیت حاشیه نشــینی به روستاهای استان 
اصفهان سرایت نکرده اســت و تنها در یک مورد روستای »سیبه« که 
اهالی آن سعی در حفظ بافت قدیمی این روستا داشته اند، بافت قدیمی 
حفظ شــده و منطقه ای به نام علی آباد برای زندگی در کنار بافت اصلی 
روستا ایجاد شده است. مدیرکل امور روستایی استانداری اصفهان با بیان 
اینکه طرح های تشــویقی برای مهاجرت معکوس به روستاها در استان 
اصفهان در حال اجراست، افزود: بر این اساس برای امسال و سال آینده 
۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بانک ســینا و ۱۰ میلیارد تومان از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و بنیاد برکت، برای اجرای طرح های 
اقتصادی در روســتاهای اســتان اصفهان درنظر گرفته شده است. وی 
درخصوص نحوه واگذاری این اعتبارات به روستاییان ابراز کرد: در این 
زمینه ضروری است که متقاضیان طرحی را که صرفه اقتصادی داشته، 
به دفتر امور روستایی ارائه دهند تا پس از دریافت تاییدیه، برای دریافت 

تسهیالت به بانک عامل معرفی شوند.

 مدیرکل امور روستایی استانداری اصفهان می گوید
 برخالف برخی از استان های کشور، هنوز وضعیت حاشیه نشینی به روستاهای استان اصفهان سرایت نکرده است؛

روستاهای بی حاشیه

مدیرکل امور روستایی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ روستای کد دار در استان اصفهان وجود 
دارد، اظهار کرد: در استان برخی از مزارع و ســکونتگاه های موقتی وجود دارد که کد روستایی ندارد و نمی توان در تقسیمات 

کشوری آنها را روستا تلقی کرد.

تمام تالش استانداری، معطوف به احیای 
زاینده رود است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

آثار نقاشی »محمدعلی 
حدت« در نگارخانه خورشید

نمایشگاهی از آثار نقاشی »محمدعلی حدت« 
هنرمند پیشکســوت اصفهــان در نگارخانه 

خورشید برگزار می شود.

محمدعلی حــدت، طراح و نقاش برجســته 
اصفهان اســت که فعالیت اش را در اواخر دهه 
۴۰ و در کنار »مرتضی ممیز«، از گرافیست ها 
و طراحان شاخص ایران آغاز کرد. این هنرمند 
در طول سه دهه برای بیش از ۲۵۰ فیلم پوستر 
طراحی کرده است که پوستر اکران دوم فیلم 
»رضا موتوری«، »فــرار از تلــه«، »دونده«، 
»ترنج« و »گنج« از جمله آنهاست. این هنرمند 
در توصیف این نمایشگاه، چنین اظهار کرد: در 
این نمایشــگاه ۳۰ اثر با ابعاد کوچک و بزرگ 
نمایش داده می شــود که تعــدادی از آنها با 
تکنیک گواش، تعدادی با رنگ روغن و تعدادی 
نیز با آبرنگ کار شده اســت. عمده آثاری که 
در ابعاد کوچک تــر نمایش داده شــده اند در 
سال های اخیر کار شده و تعدادی نیز به حدود 
۱۰ تا ۱۲ سال قبل باز می گردد و در حقیقت 
مروری بر آثار بنده است. فضای نمایشگاه از نظر 
معنوی خیلی خوب است، ولی به لحاظ مکانی 
از این امکان برخوردار نیســت کــه بتوان آثار 
بزرگ تری را در آن ارائه کرد. وی در ادامه افزود: 
در آینده ای نزدیک نمایشگاه گسترده تری در 
خانه ســعدی و به همت حوزه هنری اصفهان 
برگزار خواهم کرد. نمایشگاه نقاشی »ریشه ها« 
از ۱۵ دی ماه افتتاح شــده و تا ۲۵ دی ماه از 
ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه خورشید، واقع در 
انتهای خیابان شیخ کلینی، نرسیده به بازارچه 
پرواز، سمت چپ جنب تریا برمک، پالک ۱۵ 

پذیرای هنردوستان است.

 معاون بهبود مدیریت شرکت آب 
و فاضالب اصفهان:

هم نت فاضالب به کمک 
مدیریت فاضالب می آید

 معاون بهبود مدیریت شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان اظهار داشــت: امروزه با کاهش منابع 
آب در دسترس در سطح دنیا و از جمله ایران 
مواجهیم که در این زمــان توجه به فاضالب و 
مدیریت صحیح آن، به عنــوان یک منبع آبی 
دائــم و مطمئن اهمیت باالیــی دارد.مجتبی 
قبادیان بیان داشــت: این در حالی اســت که 
تاکنون مدیریــت ناصحیح فاضــالب، اثرات 
زیان باری را بر محیط زیست و بهداشت عمومی 

وارد ساخته که ضروری است راهکارهایی برای 
مدیریت صحیح فاضالب و استفاده بهینه از این 
منبع آبی ارائه شود.معاون منابع انسانی و بهبود 
مدیریت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: به همین منظور در صدد برگزاری هم نت 
فاضالب در بهمن ماه هســتیم. وی ادامه داد: 
هم نت یک رویداد کارآفرینی ســه مرحله ای 
و مبتنی بر شـــــرایط بومی، اقتصــــادی و 
کارآفرینی در هر منطقه است که با طرح مسئله 
آغاز می شود و شرکت کنندگان با ایده پردازی 
درخصوص مســئله، به راه حل های مختلف 
دست یافته و بهترین راهکارها را به یک مدل 

کسب و کار تبدیل می کنند. 
قبادیــان گفت: در ایــن هم نــت چالش ها و 
فرصت های موجود در صنعت فاضالب بررسی 
می شــود تا با همکاری ســایر ســازمان ها به 

راهکارهای نو دست یابیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
دولت نمی تواند با گفتمان درمانی 

به مطالبات مردم پاسخ دهد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه 
نباید از مردم فاصله گرفت، گفت: گفتمان درمانی 
مسئوالن کار درســتی نیســت و آقایان باید به 

میدان عمل آمده و به مطالبه مردم پاسخ دهند.
حجت االسالم ســالک با تاکید بر اینکه باید مرز 
بین مشــکالت اقتصادی و مســائل توطئه ای 
مشخص شود، اذعان کرد: توطئه های انجام شده 
در کشور با مدیریت استکبار ساماندهی شده است 
و در این خصوص باید مرز بین مشکالت اقتصادی 
و هر گونه اغتشاشات مشخص شود و قطعا مردم با 
حضور به موقع و باشکوه خود در عمل، این مسئله 

را به اثبات رساندند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه 
استکبار دست از دشمنی خود برنخواهد داشت، 
افزود: ترامپ رییس جمهور آمریکا، باید بداند که 
ملت ایران از کیان خودش دفــاع خواهد کرد و 

آمریکا ناقض حقوق بشر بوده است.
عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه نباید در انجام خدمت 
به کشاورزان وقت کشــی کرد، افزود: وزیر نیرو 
باید پای کار بایستد و مصوبات 9 ماده ای شورای 
عالی آب را با قدرت پیاده کنــد و اگر آب نداریم 
الاقل حقابه مردم را تنظیــم و به نحوی دیگر به 

آنها پرداخت کند. 
وی بــا مهم خواندن مســائل مربــوط به بخش 
کشاورزی اصفهان در مجمع نمایندگان استان، 
خاطرنشــان کرد: یکی از مســائل مهم استان 
اصفهان، مسئله آب اســت و در خصوص »طرح 
بن-بروجن« نکته مهــم و قابل مالحظه که باید 
اجرایی شــود این اســت که نباید از سهمیه آب 

استان اصفهان به این طرح اختصاص یابد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
استان اصفهان خبر داد:

 ایجاد بیش از ۳۵۰۰ فرصت 
شغلی برای مددجویان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
اصفهان با بیان اینکه در ســال های اخیر رویکرد 
کمیته امداد در راســتای خدمات توانمندسازی 
و خودکفایی به جــای کمک هــای بالعوض به 
مددجویان بوده اســت، افزود: در 9 ماهه ســال 
جاری تا کنون ۳ هزار و 9۶7 فرصت شغلی جدید 
با اعتبار بیش از 7۰ میلیارد و ۲9۰میلیون تومان 
برای مددجویــان تحت حمایــت کمیته امداد 

استان اصفهان ایجاد شده است.
بهرام ســوادکوهی با بیان اینکه 9۶۱ شــغل با 
پرداخت وام اشتغال از اعتبارات کمیته امداد و ۲ 
هزار و 87۲ شغل از اعتبارات قرض الحسنه بانکی 
پرداخت شده، ادامه داد: توانمندسازی افراد تحت 
حمایت و خارج شدن از چرخه حمایتی این نهاد، 
فقط با ایجاد فرصت های شغلی امکان پذیر است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
اصفهان با تاکید بر ایجاد فرصت های شــغلی در 
مناطق شهری و روستایی برای مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان بیان کرد: 
این نهاد مجری طرح های اشتغال در بخش های 
کشــاورزی، دامپــروری، خدمــات، تولیدات و 

صنایع دستی شده است.
وی با اشــاره به اهمیت نظارت کارشناســی بر 
طرح های خودکفایــی گفت: نظارت مســتمر 
بر حســن اجــرای طرح هــای اشــتغال و ارائه 
آموزش های تکمیلی در حین انجام کار، ســبب 
تداوم طرح های خودکفایی در بــازار اقتصادی 

می شود. 
ســوادکوهی ایجاد اشــتغال پایدار را مهم ترین 
هدف کمیته امداد این اســتان در توانمندسازی 
مددجویــان برشــمرد و افزود: توانمندســازی 
خانوارهای مددجو، خــروج تدریجی آنها از چتر 

حمایتی این نهاد را به دنبال دارد.

 معاون عمرانی استانداری اصفهان در دیدار هیئت 
رییسه اتاق بازرگانی با معاون عمرانی استانداری  
اصفهان، با تقدیر از فعالیت های زیرساختی اتاق 
بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: استان اصفهان 
سرشــار از پتانسیل های ســرمایه گذاری است و 
بایستی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی زمینه 
جذب سرمایه گذاران را فراهم کند.وی اولویت اول 
استان را احیای زاینده رود و حل مسئله آب عنوان 
کرد و گفت: اولویت اول، دوم و ســوم استان آب 
بوده و تمامی تالش استانداری، معطوف به احیای 

زاینده رود است.
علی مقدس زاده پروژه های عمرانی استان اصفهان 
را به دو بخش زیرساختی بدون توجیه اقتصادی و 
پروژه های دارای توجیه اقتصادی تقســیم بندی 
کرد و افزود: دولت بایســتی بخش اول پروژه ها را 
با اعتبارات ملی و استانی دنبال کرده و پروژه های 
دارای توجیه اقتصادی را  به بخش خصوصی واگذار 
کند.وی اضافــه کرد: به بخــش خصوصی اعتقاد 

دارم؛ زیرا با همکاری این بخش می توان مسائل و 
مشکالت را برطرف کرد. مقدس زاده تصریح کرد: 
استان اصفهان با ظرفیت باالی جا به جایی حمل 

مسافر در مرکز کشور، 
از داشتن یک ایرالین 

محروم است.
وی راه انــدازی قطار 
حومــه ای اصفهان را 
گامی موثر در کاهش 
بــار ترافیکــی درون 
شهری و برون شهری 

دانست و گفت: بسیاری از سفرهای درون شهری و 
برون شهری به مقصد واحدهای تولیدی و صنعتی 
در خارج از شهر صورت می گیرد و راه اندازی قطار 

شهری و حومه ای می تواند عالوه بر کاهش مصرف 
ســوخت در کاهش آالیندگی هــوا نقش موثری 

داشته باشد.
معاون عمرانی استانداری 
از  یکــی  اصفهــان، 
چالش های استان اصفهان 
را بوروکراســی ســنگین 
برشــمرد و افزود: وجود 
این بروکراســی از سرعت 
فعالیت هــای اقتصادی 
می کاهــد و امیدواریم با 
همکاری بخش خصوصی، این بوروکراسی اصالح 
شود.رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بندر 
خشک در کنار منطقه ویژه اقتصادی شرق اصفهان، 

دو پروژه معطل مانده استان هســتند که نیاز به 
پیگیری مسئولین دولتی و صدور مجوز دارند.وی 
تصریح کرد: اتاق بازرگانی اصفهان با ایجاد ساختار 
اولیه شرکت بندرخشک در استان، اقدامات موثری 
در این زمینــه انجام داده و منتظــر صدور مجوز 

فعالیت بندر خشک است.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادی خطاب به معاون 
عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: اتاق بازرگانی 
و فعاالن اقتصادی می توانند به عنوان مشــاوران 
اقتصادی تلقی شــوند و از ظرفیت های آنان می 
توان برای مطالعه طرح ها و پروژه ها و مشارکت در 

انجام آن استفاده کرد.
وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان در راه اندازی 
bussines center اصفهان در مجاورت سالن 
اجالس سران خبر داد و گفت: مشارکت در احداث 
نمایشــگاه بزرگ اصفهــان و ایجاد مرکز رشــد 
صادرات اســتان، از فعالیت های اتاق بازرگانی با 

هدف بهبود فضای کسب و کار استان است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان:

تمام تالش استانداری، معطوف به احیای زاینده رود است

مدیر کمیسیون های ماده  صد شهرداری اصفهان گفت: 
یکی از اتفاقات مهم کمیسیون های ماده صد، راه اندازی 
سیستم سرای هشت یا سیستم مکانیزه ESUP است 
که باعث شده آراء کمیســیون های ماده صد به صورت 
شفاف به مردم ارائه شود.غالمعلی فیض اللهی با اشاره به 

کارایی ها و قابلیت های سیستم سرای هشت در کمیسیون ماده صد اظهارکرد: در این سیستم فرآیندهای 
دستی حذف و مکانیزه شده اســت، همچنین به حذف کامل فیزیکی پرونده ها دیگر نیاز نیست. پرونده 
توسط مسئوالن اجرائیات به کمیسیون ارسال می شود، زیرا منطقه می تواند از طریق سیستم، پرونده و 
گزارش تخلفات ساختمانی را ارسال کند. وی افزود: در این سیستم فرم گزارش وضعیت بنای ساختمان 
با آیتم های بیشتر و دقیق تر با تخلفات تفکیک شــده، ارسال و باعث می شود در رسیدگی به پرونده های 

کمیسیون های ماده صد دقت بیشتری صورت پذیرد و برای هرکدام از آیتم ها جداگانه رای صادر شود.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: از ۲۰ 
مهرماه سال جاری با ابالغ شــهردار اصفهان فرایند برنامه 
و بودجه شهرداری اصفهان برای ســال آینده آغاز شده 
و از  امروز جلســات نهایی آن را با حضور شهردار اصفهان 
برگزار می کنیم تا مباحث تخصیص منابع قطعی شــود.

ســعید فردانی اظهارکرد: فرایند تدوین بودجه شهرداری اصفهان شامل ســه گام اساسی بازنگری برنامه بر 
اساس سیاست های اصفهان ۱۴۰۰، اولویت پروژه ها و تخصیص منابع است. وی یکی از ویژگی های برنامه و 
بودجه سال 97 را جهت گیری شهرداری در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و اظهارکرد: 
در بودجه سال آینده شهرداری اصفهان، توسعه شهری با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان مورد تاکید 
قرار گرفته است، زیرا تا زمانی که شهروندان و بخش خصوصی به کمک شهرداری و شهر نیایند، هیچ اقدامی 

به خوبی انجام نخواهد شد.

مدیرکمیسیون های ماده صد 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 اعالم شفاف آرا
 به مردم

جلسات نهایی بودجه شهرداری از 
امروز کلید می خورد؛

توسعه شهر با مشارکت 
شهروندان

محسن مهر علیزاده، در پی راهپیمایی عظیم و غیرتمندانه مردم فهیم 
استان در محکومیت تحریکات اخیر دشمنان انقالب، پیام تشکری 
صادر کرد. استاندار اصفهان در پیام خود با بیان اینکه مردم فهیم و 
غیرتمند استان همچون همه مقاطع حساس گذشته و یک بار دیگر 
دست رد به سینه دشمنان مردم و معاندین نظام زدند، چنین آورده 
است:اصفهان پیشتاز در مقاطع مختلف انقالب شکوهمند اسالمی، 
یکبار دیگر و در عرصه ای خطیر در حمایت و پشــتیبانی از انقالب 

و ایران، محکم و اســتوار و غیرتمند ظاهر شد و برتمام فرضیه های 
دشمنان قســم خورده مردم و در رأس آنها آمریکا، اسرائیل غاصب 
و اذناب منطقه ای آنها بر ایجاد تفرقــه در صف واحده امت انقالبی و 
آگاه ایران و به خطر انداختن وحدت و عزت خود به بهانه مشکالت 
اقتصادی خط بطالن کشید. وی در ادامه افزوده است: مردم استان 
اصفهان در راهپیمایی های خود به دشمنان قسم خورده انقالب و 
مردم متذکر شدند که نگرانی های اندک معیشتی نمی تواند در پیوند 

مســتحکم مردم با انقالب و رهبری و حمایت از مسئولین منتخب 
خدمت گزارشــان خللی وارد کند. مهر علیزاده در ادامه با تقدیر از 
حضور غیرتمندانه مردم اصفهان آورده است: اینجانب به شکرانه این 
حضور ارزشمند، آگاهانه  و با صالبت که موجب یأس دشمنان خارجی 
و هوشیاری بیش از پیش دوستان داخلی شد، برخود الزم می دانم از 
همکاری کلیه نیروهای دخیل در بازگرداندن نظم و امنیت کامل به 

استان در این ارتباط قدردانی کنم.

در پیامی توسط استاندار اصفهان صورت گرفت:
تقدیر از راهپیمایی پرشور مردم در محکومیت آشوب های اخیر

برنامه »کندوی بازی« از ســوی خانه خالقیت و بازی هــای فکری و دفتر 
تخصصی بازی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، از اول 

آذر تا ۲۶ بهمن ماه از ساعت 8 تا ۱۳ میزبان دانش آموزان است.
رییس خانه خالقیت و بازی های فکری، با اشاره به نام این برنامه، گفت: این 
برنامه با الهام از زنبورعسل و فعالیت فراوان آن برای تولید عسل از شیره تلخ 
گیاهان ساخته شده است که با توجه به مفید بودن بازی برای تمام گروه های 
سنی و با تشبیه بازی به عســل، آن را نوعی سرگرمی شــیرین برای تمام 

گروه های سنی معرفی می کنیم.

صفیه سادات موسویان، ادامه داد: منظور ما از ارائه این برنامه با عنوان کندوی 
بازی، این است که بازی مانند عسل شیرین بوده و شیرینی آن موجب شادابی 
جسم و روح انسان می شود.وی بازی را شیواترین زبان تربیتی عنوان کرد و 
گفت: برخی معتقدند بازی تنها مختص گروه سنی کودک است؛ در حالی که 
بسیاری از روان شناســان معتقدند بازی ویژه تمام گروه های سنی بوده که 
ازطریق آن می توان مسائل تربیتی را به افراد منتقل کرد.وی بازی را الگوی 
مناسبی برای ایجاد نشاط در جامعه دانست و اظهار داشت: بازی تاثیر بسیار 
مثبتی بر جامعه داشته و عالوه بر آن، در کنار شبکه های اجتماعی می توان 

بازی های هیجانی حرکتی را به نوجوانان ارائه داد.موسویان با اشاره به طرح 
ارائه انواع بازی ها در مدارس دوره اول متوسط از اول آبان سال جاری، گفت: 
این کار با همراهی شورای تبلیغات اســالمی اصفهان و خانه خالقیت انجام 

گرفت.
رییس خانه خالقیت و بازی های فکری، با دسته بندی این بازی ها به دو بخش 
بازی های هیجانی و فکری، گفت: بازی های هیجانی شامل دست  چین، جنگا، 
بازی های حرکتی، بازی های هیجانی انسانی مانند  فوتبال فوتی، بازی های 
توپی و نشانه گیری بوده و در بخش بازی های فکری شامل اتللو، جنگا، نبرد 

سنگ و تخته، رانی پارک، هام هام و... است.لیگ بازی های فکری حرکتی 
»کندوی بازی«، از ســوی دفتر تخصصی بازی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، با حضور در مدارس ویژه دانش آموزان اول و دوم 

متوسطه اصفهان با منویی متفاوت برگزار می شود.
بازی های فکری شامل ۳۰۰ نمونه بازی جدید خارجی و داخلی مانند اتللو، 
جنگل، هام هام، سنگ چین، نبرد سنگ و تخته، معماهای چوب کبریتی و... 
است که عامل مهمی در درگیر ساختن فکر و هوش افراد بدون اشغال فضای 

زیادی در آپارتمان به شمار می رود.

مدارس شهر اصفهان؛ میزبان لیگ بازی های فکری حرکتی »کندوی بازی«
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بسیاری از افراد از زمان خود به خوبی استفاده 
نمی کنند و مدام از کمبود زمان و نرسیدن به 
کار های خود شکایت دارند.عده زیادی از افراد 
سالمند و میانســال نیز اعتقاد دارند درزمان 
جوانی قدر فرصت ها و زمان را ندانســته اند و 
عمرشان را به بطالت و اتالف وقت زیاد سپری 

کرده اند.
اگر می خواهید در سال های آینده، نزد وجدان 
خود ســربلند باشــید و از هر لحظــه و ثانیه 
در زندگی نهایــت بهره را ببرید، الزم اســت 
برنامه ریزی مشخصی برای خود داشته باشید 
و البته به این برنامه ریزی عمل کنید که اولین 
مرحله برای موفقیت بیدارشدن در وقت سحر 

و اول صبح است.
آمار ها نشان داده است افرادی که صبح ها زود 
ازخواب بیدارمی شــوند موفقیت بیشتری در 
کار، درس و زندگی خانوادگی خود به دســت 
می آورند. برای بیدارشــدن درزمان مناســب 
شــب ها زود بخوابید و با زنگ ساعت از خواب 

بیدارشوید و تختخواب را ترک کنید.
یکی از عواملی که این روز ها درجهان به شدت 
سبب کاهش بازده افراد شده، استفاده بیش از 
حد از تلفن همراه و نرم افزار های نصب شــده 
روی آن اســت.آمار ها نشــان می دهند افراد 
روزانه چهار الی هشت ساعت را صرف سرگرم 
شــدن با تلفن همراه خود می کنند درصورتی 
که این بازه زمانی را می توانند به ورزش کردن، 
مطالعه کتــاب، تهیه خوراک ســالم، مالقات 
با دوســتان و اعضای خانواده و حتی خرید و 
بازدید از مکان های فرهنگی هنری اختصاص 
دهند.کارشناسان برای حفظ سالمت جسمی 
و روحی به افراد توصیه می کننــد بازه زمانی 
خاصی را بــرای کار با تلفن همــراه، ورود به 
شــبکه های اجتماعی و یا تماشای فیلم با این 

وسایل اختصاص دهند.
اگر دریک مکان شــلوغ و سرشار از رفت و آمد 
مشغول به کار اداری هســتید، برهم خوردن 
تمرکز و نیاز به صرف انرژی بیشتر برای انجام 
درست کار ها ضروری اســت، اما می توانید با 
گوش دادن به موسیقی آرام و مالیم که صدای 
محیط اطراف را کم می کند با بازده باالتری به 
انجام کار های خود بپردازید و درزمان کوتاه تری 

آنها را به اتمام برسانید.

مهارت زندگی

راهکارهای طالیی برای 
برنامه ریزی در طول شبانه روز

معتصم و دزد: در زمان معتصم، دهمین خلیفه عباسی ده کیسه زر 
که هریک حاوی ده هزار دینار بود از خزانه برای مصرف لشکریان به خانه 
حسابدار ســپاه برده و به او تحویل داده شد. شــب دزدی نقب به خانه 
حسابدار رفت و کیسه ها را به سرقت برد. هنگام روز، رییس نگهبانان به نام 
»مونس عجلی« احضار شد و به او گفتند: اگر آن را پیدا نکنی آن وقت کارت 
به خلیفه مربوط می شود. او به تمام دزدان سابق و پیر وتوبه کنندگان از 
سرقت، این مسئله را عنوان و آنان را سخت تهدید کرد. تمام مامورین و 
دزدان سابق همت گماشتند و مرد الغری را تحویل رییس نگهبانان دادند. 
او از مرد سوال کرد  ولی آن شخص منکر شد. وقتی با زبان نرم اقرار نکرد با 
جایزه و تشویق او را مورد تفقد قرار دادند باز هم فایده ای نداشت، آخر االمر 
او را شکنجه دادند به طوری که جای سالمی در بدنش نماند ولی اقرار به 
دزدی نکرد. معتضد از جریان باخبر شد و دزد را خواست و از او بازجویی 
کرد، باز اقرار نکرد . دستور داد تا پزشــکان او را مداوا کنند تا از ضرب و 
جراحت نمیرد. خلیفه بار دوم او را خواست  و او به خاطر سالمتی دوباره 
خلیفه را دعا کرد و منکر سرقت شد. بار سوم خلیفه او را وعده و عید داد و 
برایش حقوقی تعیین کرد و از اموال مســروقه هم گفت: قسمتی را به تو 
می بخشم ولی او منکر سرقت شــد. بار چهارم قرآن را آوردند و او را قسم 
دادند که اعتراف کند و او به قرآن قسم خورد که بی گناه است.خلیفه گفت: 
او بی گناه است او را عفو کنید و از او حاللیت بجویید و بعد دستور داد غذا 
و شربت خنک فراوان به او بدهند. وقتی کامال سیر شد، خوشخوابی از پر قو 
برایش بگذارند تا چندین روز که نخوابیده بود، جبران شــود. وقتی دراز 
کشــید لحظه ای خوابید، با حالت خواب آلودگی او را بیدار و نزد خلیفه 
آوردند و برای بار هشتم گفت: تعریف کن چگونه نقب زدی و اموال کجا 
بردی، متهم که از پری شکم و خواب آلودگی گرفتار  شده بود بی اختیار  
گفت: اموال را به حمام مقابل خانه حسابدار   زیر خارهایی که حمام را با آن 
روشن می کنند، پنهان کردم و روی آن را با خاک پوشاندم. خلیفه گفت او 
را به رختخوابش ببرند تا بخوابد و دستورداد تا اموال را بگیرند و بیاورند. بعد 
دستور داد او را ازخواب بیدار کنند و برای بار نهم در مورد اموال مسروقه 
سوال کرد و او انکار کرد. خلیفه اموال مسروقه را نزد او گذاشت و به اقرار 
قبلی اش باز انکار کرد. خلیفه دستور داد دست و پای او را محکم بستند و  

اورا آن قدر شکنجه دادند تا به هالکت رسید.

باغ 
کاغذی

کتاب »خانواده« به سبک ساخت یک جلسه مطول مطوی در               
محضر مقام معظم رهبری با اســتقبال از سوی مخاطبان در 
صدر پر مخاطب ترین آثار صهبا قرار دارد. تاکنون 263 هزار 
نسخه از این اثر منتشر شده است.کتاب خانواده، کتابی است 
128 صفحه ای و مجموعه ای از بیانــات رهبر معظم انقالب 
که نتیجه کار بیش از یک صد سخنرانی، خطبه خوانی، عقد 
نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن وخانواده، دیدار 
مداحان در سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها 

و جلسات با بانوان نخبه اســت.دیدگاه های منحصر به  فرد 
حضرت آیت ا... خامنه ای در نوع نگاه ایشــان به زن و نقش 
وی در خانواده و ارائه دادن الگوی جامع خانواده اسالمی برای 
جوامع بشری در این کتاب باعث شده است تا مخاطب آن، فقط 
زوج های جوان نباشند و هرکس می خواهد خانواده ای تشکیل 
دهد یا تشــکیل داده و در ابتدای راه است یا سال هاست که 
زندگی مشترک راشروع کرده و اکنون در فکر زندگی مشترک 

فرزندان است.

خانواده دزدی

جالب است بدانید در ۱۲ ژوئن سال ۱۸۱۷ برای نخستین 
 »Karl Drais «بار یک مخترع آلمانی به نام کارل دریس
دوچرخه را اختراع کرد؛ البته دوچرخه او پدالی نداشت 
 و افراد بایــد با اســتفاده از پاها دوچرخــه را به حرکت

 درمی آوردند. 
 در نهایت به مرور زمان وسیله ای که کارل دریس اختراع 
کرد به شــکل امروزی درآمده و اکنــون یکی از بهترین 
وسایل نقلیه محسوب می شــود. با ما همراه با شید تا با 

عجیب ترین دوچرخه های جهان آشنا شوید:
شــیلر: دوچرخــه آبــی شــیلر» Schiller « یکی 
از عجیب تریــن دوچرخه هــای جهان یــک دوچرخه 
پدال دار اســت که با اســتفاده از پدال زدن می توانید 
آن را در آب برانیــد. ایــن دوچرخه تمامــی تجهیزات 
یک دوچرخه زمینی معمولــی را دارد و تنها فرقش در 
این اســت که به جای چرخ دو صفحه پهن و بلند مانند 
 کرجی روی آن نصب شده است که روی آب شناور باقی

 می مانند. 
به گفته سازنده سرعت این دوچرخه آبی تا ۱۶ کیلومتر 

در ساعت نیز خواهد رسید.
دوچرخه کارتنی: دوچرخه کارتنی یکی از عجیب ترین 
دوچرخه های جهــان؛ در واقع ســاختار کامال طبیعی 
دارد، اما نکته جالب در مورد آن این است که تمامی آن 
از مقوای بازیافت شده ساخته شده و کمپانی سازنده آن 
که »Cardboard Technologies« نام دارد امیدوار 
است که بتواند آن را در ســال کنونی برای کودکان روانه 
بازار کــرده و بعدها نیز نســخه کامل پــدال دار را برای 

بزرگساالن تولید کند.
اسب آهنی جدید: این ســه چرخه که از عجیب ترین 
دوچرخه های جهان است توسط مخترعی به نام چارلز 
اولدریو» Charles Oldreive« و در ســال ۱۸۸۲به 
ثبت رسیده است. این سه چرخه طوری طراحی شده که 

فرد داخل آن قرار می گیرد.

عجیب ترین دوچرخه های جهان
دانستنی ها

حرف حساب

مادرم بوی نارنج می دهد 
مادر، همیشــه نزدیک اســت و من بویش را از 
میان همه بوهای جهان تشخیص می دهم.بوی 
نارنج و نعنا و کمی یاس وحشــی کــه با تعقیب 

کردنش،خودم را در خانه پیدا می کنم.
»راهنمای مردن با گیاهان دارویی«
عطیه عطارد زاده

اذیت و آزار یک نوزاد توسط پرستار سعودی

»پرستاران فرشــته رحمت هســتند، اما ظاهرا یکی از آنها تنها این 
 لقب را با خود یدک می کشــد و بویی از خلق و خوی فرشتگان نبرده 

است«
یک پرستار سعودی در شهر طائف، شــروع به فیلمبرداری از نوازدی 
تازه متولد شده کرد در حالی که خودش مشغول آزار او بود.این پرستار 
سر کوچک نوزاد را در دستان خود گرفته بود و برای خنده و سرگرمی 
آن را تحت فشار قرار می داد به طوری که شکل چهره نوزاد از شدت 

فشار تغییر می کرد.
تغییر چهره نوزاد بر اثر فشــار دستان این پرســتار موجب خنده او 
می شد و او این فیلم را که به نظر خودش بسیار بامزه بود را در صفحات 
اجتماعی پخش کرد.»خالد الحارثی« پدر ایــن نوزاد وقتی ویدئوی 
منتشر شده از فرزند خود را دید، از مقامات مربوطه خواست که فورا 
 پیگیر ماجرا شــوند و این شــخص جانی در لباس پرستار را مجازات

 کنند.

جدول شماره 2325

 افقی 
۱- بنیانگذار تخت جمشید و حفر کننده کانال 

سوئز
۲- پاندول - چین و چروک - کمک کننده

3- حشره مزاحم تابستاني - تراب - خرگوش - از 
برونته ها

4 - زائو ترسان در قدیم - شکاف کوه - شایسته 
- مستقیم

5- از حروف الفباي فارســي - خرس چیني - 
گروه ورزشي

۶- خمیده - جاده هواپیمــا - خویش پدري - 
رایحه

۷-  غاري در مکه - نبرد - کاال
۸- رنگ مو - نوعي پارچه نخي ساده - دشمني 

- برهنه
9- بي مانند - حمام بخار - قاصد

۱0- اندوه - چمن آرا - بلند جاه - همسر زن
۱۱- از رنگ ها - کیمیا - عقاب سیاه

۱۲- آرزوهــا - کوچک - از اجــزاي صبحانه - 

چاشني غذا
۱3- از طوایف غیور کشــور - خداحافظي - از 

بروج فلکي - آسمان جل
۱4- پیروي - خانه - تکیه کالم درویش 

۱5- اثر یا اتوبیوگرافي »کانت«
عمودی

۱-  خالق تهافت الفالسفه
۲- بنیانگذار فرانسه نوین - کمانگیر باستاني - 

بهترین اقسام سنگ
3- الفت و دوستي - پدربزرگ - بیماري - درون

4-  شریان حیات - موجود وحشتناک افسانه اي 
- ظرف بزرگ مسي پلو - نان کاغذي

5- بزرگ طایفه - دچار شدن - از اعضاي دوگانه 
بدن

۶-  هوس خانم باردار - خوشبو - اجاره
۷-کفر - از اقوام ایران باستان - گسترده

۸- عالمت جمع - واحد بوکس - اندازه لباس - 
پسوند همانندي

9- لوله شیره گیاه - خنک کننده آبي و گازي - 
زبان ایران کنوني

۱0- بهانه - آبگینه - گلوله کاموا
۱۱- نویسنده آلماني - رویکرد و توجه - برداشت 

محصول
۱۲- میــوه نخســتین - قمر - ســلطان - بله 

انگلیسي 
۱3- بدي - عالمت جمع - وســیله داد و ستد - 

گزافه گویي
۱4-گزند - عضو تنفسي - فراموشکار

۱5- اثر »دوما« نویسنده فرانسوي
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خروج عجیب یک مسافر کم حوصله از هواپیما!

مســافر یک فروند هواپیمای شــرکت »رایان ایر« روز دوشــنبه در 
فرودگاه ماالگا در اســپانیا تالش کرد با اســتفاده از مســیر خروج 

اضطراری پیش از دیگر مسافران هواپیما را ترک کند.
پرواز شماره »اف آر FR8164( »۸۱۶4( شرکت رایان ایر پس از فرود 
در فرودگاه ماالگا از مبدأ لندن پیش از تخلیه مسافران برای دقایقی 
روی باند فرودگاه توقف کــرده بود. یکی از مســافران این پرواز که 
مردی 5۷ ساله و اهل لهستان بود تصمیم گرفت با استفاده از یکی از 
مسیرهای خروج اضطراری هواپیما به تنهایی از آن خارج شود.این مرد 
که خود را روی بال هواپیما رسانده بود در نهایت با هشدار مسئوالن 
فرودگاه حاضر به بازگشت به درون هواپیما شد و سپس توسط پلیس 
محلی بازداشت شد.این پرواز شرکت هوایی »رایان ایر« که در اولین 
روز ســال میالدی جدید انجام شد، با یک ســاعت تاخیر لندن را به 
مقصد ماالگا ترک کرده بود. به گفته مسافران پس از فرود هواپیما نیز 

آنها به مدت 30 دقیقه روی باند هواپیما در انتظار خروج از آن بودند.

  قاب روز

سازه های یخی در چین

سیره بزرگان
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