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  سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

     ســازمان میادين میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شــهرداري اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و 
اجرای محوطه سازی پارت 2 بازار گل و گیاه اصفهان  به مساحت حدود 65.000 مترمربع واقع در خیابان ارغوانیه، پشت 
بیمارستان فارابی به مبلغ تقريبي 40.448.679.528 ريال بر اساس فهارس بهای سال 1396، با شرايط 40% نقدی و 
60% ملکی )مطابق با لیست امالک سازمان که در شرايط مناقصه درج گرديده است و از طريق مزايده به پیمانکار واگذار 
می گردد( را از طريق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نمايد. متقاضیان مي توانند از تاريخ 1396/10/19 تا 
پايان وقت اداري )ساعت 14:30(  مورخه 1396/11/02 با ارائه معرفي نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق کاري به دفتر 
فني سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شــهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، 
نبش کوچه احسان، پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأيیديه دفتر فني اقدام به واريز مبلغ 700.000 ريال بابت هزينه 
تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانك شهر شعبه حکیم نموده و اسناد 

مناقصه را از دبیرخانه سازمان دريافت نمايند.
تلفن تماس : 4- 32683601

1-شرکت کنندگان بايستی دارای رتبه بندی پنج راه و باند و پنج ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 128.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانکي يا فیش پرداختي الزامي است. 

3- مدت اجراء : 6 ماه شمسی مي باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پايان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1396/11/03 مي باشد. 

5- پیشنهادات در تاريخ 1396/11/04 بازگشايي مي شوند. 
6- سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

» آگهي مناقصه «  )نوبت دوم( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرايــی ذيل را از طريــق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمین )ريال(مبلغ برآورد )ريال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه

انجام خدمات مشترکین 96-4-300
3/613/463/408181/000/000جاری منطقه برخوار

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روزشنبه به تاريخ 96/11/07
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز يکشنبه به تاريخ 96/11/08

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا: 8- 36680030- 031

نوبت اول

نام روزنامه: زاينده رود
تاريخ انتشار:1396/10/26

نايب ريیس شورای شهر می گويد درخواست جديد تامین اجتماعی، باعث می شود همچنان سايه رکود بر سر شهر بماند؛

هزينه های زورکی! 
11

دقيقا کجاييد؟!

وقتی استاِن »دارا« با بیش از800 خیر مدرسه ساز و آموزش 
و پرورش پولدار، مدارس کانکسی و کپری دارد

11

خطرسقوطبهلیگیک،سپاهانراتهدیدمیکند!
عجیباماواقعی؛

10

کشف نقوش باستانی صخره ای با قدمت5 هزار ساله
مديرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

4

کشاورزی؛ اولین قربانی خشکسالی اصفهان
وقتی راه های مقابله با خشکسالی تشديد می شود؛

3
معاون وزير جهادکشاورزی در امور زراعت 

در نمايشگاه اصفهان:

3
اصفهان بايد به توليد و صادرات 

دانش کشاورزی بينديشد

آلودگی صوتی دراصفهان 
بيش ازحد استاندارد است

11

 بیکاری نزدیک به صفر 
در برخی مناطق استان

3

شهرضا دومین قطب پرورش 
طیور در استان اصفهان است

6

11

امام جمعه اصفهان:

آرامستان های محلی برای رفاه حال 
شهروندان در اصفهان ايجاد شود

امام جمعه اصفهان در ديدار با مديرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان با اشاره به در دسترس نبودن باغ رضوان برای 
مردم همه مناطق شهر اصفهان اظهار داشت: الزم است تا قبرستان های 

محلی در مناطقی که با باغ رضوان فاصله زيادی دارند با هدف...

  سازمان تامین  اجتماعی درخواست کرده است که تمامی محاســبات اداری و شهرسازی برای اداره بیمه ارسال شود. با توجه به اين موضوع، بخشی از هزينه ای که از سوی ســازنده، اخذ و برای تامین نیازهای عمومی شهری صرف می شده نیز بايد به حساب
 تامین اجتماعی واريز شود.

استاندار: مدارس کپرنشين و کانکسی از اصفهان برچيده شود
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ناگفته  مهم درباره ساقط شدن 
جنگنده روس در ترکیه

نخســت وزیر ســابق ترکیه اطالعات مهمی را به 
کمیته پارلمانی ارائه کرد که درباره ســاقط کردن 
جنگنده روس بود.احمد داووداوغلو، نخســت وزیر 
سابق ترکیه خاطرنشان کرد: رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری ترکیه خودش دستور ساقط کردن 
جنگنده روســیه را داده بود. ایــن اعتراف ممکن 
است روابط دو کشور روسیه و ترکیه را وارد بحران 
جدیدی کند. نیروی هوایی ترکیه جنگنده روس از 
نوع سوخوی ۲۴ را ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ به ادعای اینکه 
حریم هوایی ترکیه را در مرزهای مشترک با سوریه 

نقض کرده ، ساقط کردند.

 انتقاد رسانه کره شمالی 
از آسیب آمریکا به دو کره

روزنامه »رودانگ ســینمون« اصلی ترین روزنامه 
حکومتی کره شــمالی نوشــت: آمریکا قصد دارد 
برای رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی، بعد از 
المپیک زمستانی پیونگ چانگ تجهیزات راهبردی 
به شبه جزیره کره منتقل کند.انتقادات این رسانه 
حکومتی کره شمالی چند روز بعد از نشست مشترک 
دو کره که پیرامون شرکت ورزشکاران کره شمالی 
در المپیک پیونگ چانگ برگزار شــده بود، مطرح 
شدند. رودانگ سینمون افزود: آمریکا متعهد است 
شیوه پیشین خود را ادامه داده و تحریم های زیاد و 
فشار علیه کره شمالی را تا زمانی که برنامه موشکی 
و اتمی پیونگ یانگ پابرجاست، تسهیل نکند و این 
اقدام واشنگتن در فضای گرم روابط دو کره، سردی 

ایجاد می کند.

انفجارهای مهیب در قلب عراق
دو انفجار تروریســتی ناشــی از حمله دو مهاجم 
انتحاری در مرکز بغداد، پایتخــت عراق، ۱۱6 نفر 

کشته و زخمی بر جا گذاشت.
به گزارش منابــع عراقی، انفجارهــا صبحگاه روز 
دوشنبه در منطقه »ساحه الطیران«  بر اثر حمالت 
افراد مهاجم بوده که بر اســاس گزارش های اولیه 
دست کم، ۲6 نفر کشته و 9۰ نفر مجروح شده اند که 
اغلب افراد از کارگران، کسبه و مردم عادی هستند. 

وبگاه »شــفق نیوز« عراق عامالن انفجار را »افراد 
انتحاری« که دو کمربند انفجــاری خود را منفجر 
کرده اند، ذکر کرد و توضیح داد که این دو به صورت 
همزمان به میــان کارگران رفته و خــود را منفجر 

کرده اند.

 حمله مردان نقابدار
 به مدرسه ای در روسیه

تعدادی مــرد نقابدار به یک مدرســه در روســیه 
حمله کردند.در حمله این افراد نقابدار دست کم 8 

دانش آموز و یک معلم زخمی شده اند.
این حادثه در شهر »پرم« در بخش اروپایی روسیه 
اتفاق افتــاده اســت و ضاربان دو نفــر بوده اند که 
دانش آموزان و معلم این مدرسه را به ضربات چاقو 

زخمی کرده اند.

کره شمالی تهدید کرد
خبرگزاری دولتی کره شمالی هشدار داده است که 
پیونگ یانگ ممکن است به وعده خود برای شرکت 
در بازی های المپیک زمستانی کره جنوبی طی ماه 

آینده عمل نکند.
این در شــرایطی است که سه شــنبه گذشته کره 
شــمالی موافقت کرده بود تا ورزشکاران خود را در 
بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱8 در کره جنوبی 
شرکت دهد. نخستین مذاکرات دو کره در دو سال 

اخیر به تازگی برگزار شده است.

واکنش ها به اظهارات اخیر روحانی درباره نقد معصومین)ع( شدت گرفت؛

اظهار نظر  پردردسر

رییس جمهور  چند روز گذشته  در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی سخنرانی کرد که قسمتی از این سخنرانی حاشیه ساز شد.حسن روحانی در این دیدار گفته بود:»ما با انتقاد هیچ وقت مخالف 
نیستیم، همه باید انتقاد شوند، استثنا ندارد، تمام مسئوالن در کشور قابل نقد هستند ما در کشور معصوم نداریم! حاال یک وقتی امام دوازدهم ظهور کرد آن وقت هم می توان امام را نقد کرد.پیغمبر هم اجازه نقد می داد 
دیگر باالتر از پیغمبر که در تاریخ نداریم. ما در زمان حکومت معصوم هم نقد را داریم.« هرچند روز گذشته دفتر رییس جمهور انتساب این جمله به رییس جمهور که »امام زمان هم قابل نقد است« را تکذیب کرد؛ اما فیلم 

اظهارات موجود است و سخنان روحانی درنهایت با واکنش های تندی از سوی برخی اساتید حوزه و  دانشگاه و روحانیون مواجه شد. در ادامه نگاهی گذرا به برخی از این واکنش ها  خواهیم داشت. 

سخنگوی وزارت خارجه چین:
امدادگران ما زندگی خود 

را به خطر انداختند
ســخنگوی وزارت خارجه چین حادثه غرق 
شــدن نفت کش ایرانــی به نام ســانچی را 
تسلیت گفت.به نوشته روزنامه گلوبال تایمز، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد: 
ایران تالش های چین برای نجات دریانوردان 
نفت کش را تحسین کرده اســت.وی افزود: 
امدادگــران چینی زندگی خــود را به خطر 
انداختند و داخل کشــتی را پیش از انفجار 
ناگهانی و غرق شــدن نفت کش جست وجو 
کرده و دو جســد و جعبه ســیاه نفت کش را 

کشف کردند. 

پیام حماس به ملت ایران
خالــد قدومــی، نماینده جنبــش مقاومت 
اســالمی حمــاس در تهــران طــی پیامی 
جان باختن ۳۲ نفر از کارکنان کشتی ایرانی 
سانچی را تسلیت گفت.بر اساس این گزارش، 
در متن پیام القدومی آمده است: از سوی خود 
و برادرانم در جنبش مقاومت اسالمی حماس، 
ضایعه ناگوار و اســفناک آتش سوزی کشتی 
ایرانی سانچی که به مرگ غم انگیز و غریبانه 
۳۲ نفر از کارکنان جان برکف آن منجر شد را 
از صمیم قلب به دولت و ملــت ایران به ویژه 
خانواده های داغدیده و خانواده صنعت نفت 
تســلیت عرض می کنم و برای آنــان صبر و 
بردباری را از درگاه خداوند منان مسألت دارم. 
هم چنین دفتر حزب »جریان ملی حکمت« 
عراق در تهران و ســخنگوی وزارت خارجه 

چین این فاجعه را به ایران تسلیت گفتند.

 وزیر انرژی سابق آمریکا: 
برخی از تعهدات ایران در 
توافق هسته ای دائمی هستند

ارنست مونیز ، وزیر انرژی ســابق آمریکا که 
یکی از اعضای تیم مذاکره کننده این کشــور 
برای حصول توافق هســته ای »برجام« بود، 
مطالبی را در دفاع از این توافق در شناســه 
کاربری اش در توئیتر منتشــر کــرد. وی در 
واکنش به انتقادات برخی از مخالفان برجام 
در آمریکا که معتقدند تعهدات ایران در این 
توافق نباید تاریخ انقضا داشته باشد، نوشت: 
»مخالفان توافق هســته ای ایــران اهمیت 
تعهدات زوال ناپذیر ایــران را کم جلوه داده 
یا نادیــده می گیرند.«»مونیز« در ادامه، منع 
دائمی برنامه تســلیحات هسته ای، پایبندی 
دائمی به تدابیر راســتی آزمایــی اضافی در 
پروتکل الحاقــی و الزام برای خــارج کردن 
تمام سوخت مصرف شده رآکتور اراک را سه 
تعهد از سوی ایران برشمرد که با پایان برجام 

منقضی نمی شوند.

معاون سازمان دریانوردی:
مقامات چینی اجازه مصاحبه 
با کارکنان کشتی را ندادند

تسنیم : معاون ســازمان بنادر و دریانوردی 
جزئیاتی از حادثه نفتکش سانچی را بیان کرد 
و گفت:کشتی سانچی ســاخت سال ۲۰۰8 
کره جنوبی به وسیله شــرکت هیوندا بود و 
جدیدترین اســتانداردهای جهانی را داشت، 
این سانحه در دو سه دهه اخیر کم سابقه بود. 
کارکنان کشتی کریســتال پس از برخورد با 
نفتکش ســانچی به آب می پرند و به وسیله 
قایق و بالگرد نجات می یابند و کشتی چینی 
نیز که به موتور آن آســیبی وارد نشده بود به 

ساحل برده شده است.
جعبه ســیاه کشتی ســانچی با حضور همه 
ذی نفعان از جملــه چین، هنگ کنگ، پاناما 
و ایران در چین باز و اطالعات آن بررسی می 
شود.نماینده ایران از کشــتی چینی بازدید 
کرد، اما مقامات این کشــور اجازه مصاحبه 
با کارکنان آن کشــتی را ندادند در صورتی 
 که باید با کارکنان کشــتی کریســتال نیز 

مصاحبه کنیم.

عالءالدین بروجردی
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سیاست خارجی

رییــس ســتاد کل نیروهای مســلح با اشــاره به 
اغتشاشات و ناآرامی های اخیر گفت: در آشوب های 
اخیــر نیــروی انتظامی موفــق بود و بــا متانت، 
صبوری و اقتدار موضوع را مدیریت کرد.سرلشکر 
محمدباقری اظهار داشــت: الزم بــود در فرصتی، 
خدمت فرماندهان محترم نیروی انتظامی از سراسر 
کشــور برســم و از نزدیک از زحمات این عزیزان 
قدردانی کنم. وی افزود:دشــمن در حوادث اخیر 
به دنبال »کشته ســازی« و »تلفات« بود که ناجا 
 توانســت با صبر و تحمــل موضــوع را مدیریت و 

صف مردم را از اغتشاشگران جدا کند. 
 رییــس ســتاد کل نیروهای مســلح ادامــه داد: 
در حوادث اخیر شــاهد همکاری نیروی انتظامی 
با سایر دستگاه های کشــوری چون وزارت کشور، 
اســتانداری ها، شــورای تامین امنیت و ... بودیم. 
سرلشکر باقری خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی 
در مدیریت ناآرامی های اخیر بسیار توانمند بود و 
شاهد توانمندی و ظرفیت خوبی در نیروی انتظامی 

برای اینگونه حوادث هستیم.

نیروی انتظامی در 
آشوب های اخیر موفق بود

رییس ستاد کل نیروهای مسلح:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

بیرون کشیدن یک شهروند سوری 
از میان آوار در غوطه شرقی سوریه

مقامات چینی اجازه مصاحبه با کارکنان کشتی را ندادند

پیشنهاد سردبیر:

عالءالدیــن بروجــردی، رییس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به هشــدار اخیر دونالد ترامــپ مبنی بر عدم 
تمدید لغو تحریم های هســته ای ایران، گفت: 
رییس جمهور آمریکا ۴ ماه پیش نیز اعالم کرد 
که لغو تحریم های هســته ای ایران را تمدید 
نخواهد کرد. وی ادامــه داد: هیئت نظارت بر 
برجام که در شورای عالی امنیت ملی تشکیل 
شده، باالترین مرجع برای تصمیم گیری درباره 
عدم تمدید احتمالی تحریم های هسته ای ایران 
از سوی ترامپ اســت.وی با بیان اینکه ایران 
سناریوهای مختلفی در برابر خروج احتمالی 
آمریکا از برجام دارد، افزود: باید منتظر ماند و 
دید در ۴ ماه آینده ترامپ چه تصمیمی درباره 
خروج از برجام اتخاذ می کنــد که ایران نیز بر 
مبنای همان تصمیــم رییس جمهور آمریکا 

سناریوهای خود را اجرایی می کند.

 ایران سناریوهایی در برابر 
خروج آمریکا از برجام دارد

سید مصطفی میرسلیم
عضو حزب موتلفه اسالمی:

 احزاب

 رییس مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه
 بین المجالس صدای مردم مظلوم مسلمان است، 
اظهار کرد: نبایــد بگذاریم مظلومیت فلســطین 
مضاعف شود. وی افزود: یکی از مسائل مهمی امروز 
که دغدغه فکری کشورهای اسالمی است، موضوع 
قدس است.گرچه مسئله فلسطین در اجالس های 
اســالمی به موضوع دائمی تبدیل شــده، اما باید 
پذیرفت که در سال های اخیر به خاطر توطئه های 
مختلف در کشورهای اســالمی، مشکالت امنیتی 
سختی برای کشورهای اسالمی به وجود آمده است.
رییس مجلس ادامه داد: بــه همین دلیل فرصتی 
برای رژیم صهیونیستی به وجود آمد تا به خیال خود 
گامی به جلو بردارد و قدس شریف را از مرکزیت امر 

برای فلسطین در بیاورند.
الریجانــی ادامــه داد: البته این هوشــیاری برای 
ملت های مســلمان وجود داشت که نشست هایی 
برگزار کرده و این اقــدام را به خوبی تبیین کردند؛  
اما به هر حال نباید بگذاریم مظلومیت فلســطین 

مضاعف شود.

نباید بگذاریم مظلومیت 
فلسطین مضاعف شود

رییس مجلس شورای اسالمی:

پارلمان

مصطفی میرسلیم در مورد نوع مواجهه صدا 
و سیما با ناآرامی های اخیر کشور گفت: صدا 
و سیما در این مورد بســیار خوب کار کرد 
برخالف نظر خیلی ها، در این وقایع خدمت 
ارزنده ای ارائه داده است. آنچه خدمت نکرد 
و خیانت کرد فضای مجازی بود. متاسفانه از 
تلگرام سوء استفاده کردند و شبکه آمد نیوز 
که وابســته به منافقین بود خیانت زیادی 
کرد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا موافق 
فیلتر تلگرام هستید، اظهار کرد: بله، ما نمی 
توانیم بگذاریم هر کسی هر غلطی خواست 
در این کشــور بکند؛ می گویند کسب و کار 
مردم با مشکل مواجه می شــود، در حالی 
 که ما خودمان پیام رســان ملــی مان را راه

  مــی اندازیم، خــوب هم هســت و مردم 
 مــی تواننــد از آن طریــق کارشــان را 

ادامه دهند.

  با فیلتر تلگرام موافق
 بودم

پیشخوان

بین الملل

 ابهامات جعبه ســیاه 
سانچی

نامه ای از یک #کت_شلواری به یک #روحانِی آخوند!
علی اکبر رائفی پور، استاد دانشگاه  و نظریه پرداز ایرانی نامه ای را در رابطه با 
سخنرانی اخیر روحانی درباره نقد معصومین با عنوان  یک #کت_شلواری 
به یک #روحانِی آخوند! نوشته است که بخشی از آن را می خوانید: » اخیرا 
مطلبی را پیرامون فرهنگ انتقادپذیری، افاضه فرموده اید که چهار ستون 
بدنم را لرزاند، مزید اطالعتان عرض کنم صحابه مورد نظرتان که در مقابل 
فرمایشات پیامبر)ص( می ایســتادند، همان هایی بودند که از قضا انقالب 
پیامبر)ص( را به سقیفه کشاندند و البته به غدیر نقد داشتند!بنده به عنوان یک 
کت شلواری محب اهل بیت)ع(، این گونه سخنان را پای نهادن بر خطوط 
قرمزاســالم و قرآن و اهل بیت و مرجعیت می دانم و به اندازه خودم 

درباره آن روشنگری کرده و خواهم کرد«.

دبیرخانه شــورای عالی انقــالب فرهنگــی با صدور 
اطالعیه ای خبر درخواست شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای رســیدگی به وضعیت حجاب در بیمارستان ها را 

تکذیب کرد.
در این تکذیبیه آمده است: پیرو درج خبری در رسانه ها 

مبنی بر درخواســت شــورای عالی انقالب فرهنگی برای رســیدگی به مشــکالت حجاب و عفاف در 
بیمارســتان ها به اطالع می رســاند که خبر مذکــور کذب بوده و اعــالم نظرات این شــورا برگرفته از 
تصمیم گیری های صحن شورای عالی انقالب فرهنگی است که به صورت رسمی اعالم می شود و شورا در 

خصوص موضوع مذکور تصمیم و یا درخواستی نداشته است.
اخیرا در برخی از رسانه ها خبری مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی درخواست کرده 

تا به وضعیت حجاب در بیمارستان ها رسیدگی شود.

حسن عباسی، رییس اندیشکده یقین در خصوص رسانه 
ملی اظهار کرد: رســانه در جمهوری اسالمی؛ رسانه های 
کاپیتالیستی و سرمایه گرا هســتند. تلویزیون جمهوری 
اســالمی، مهم ترین عامل تخریب فرهنگ دینی اســت. 
تلویزیون جمهوری اسالمی منابع مادی و مالی خودش را 

از راه تبلیغ چیپس و پفک درمی آورد.  چطور شورای سیاســت گذاری سالمت سازمان صدا و سیما اجازه می دهد 
این همه چیپس و پفک در تلویزیون در ساعات پربیننده تبلیغ شود؟ وقتی در سال ۱۳9۵، هفت مرجع تقلید زنده 
در قم، 6۱ بار می گویند نظام بانکی جمهوری اسالمی ربوی است، تلویزیون جمهوری اسالمی از اینها نمی پرسد که 
حرف شما چیست؟ از آن  طرف یک ســری افراد دون  پایه که یک دکتری اقتصادی دارند را به تلویزیون می آورد و 
حرف مرجع را خنثی می کند. کارشناس اقتصادی در تلویزیون می گوید که مراجع نباید در این کار دخالت کنند! 

چرا تلویزیون در این قضیه تعلل می کند؟

سیاسیون گاهی زیاد به »درست یا غلط« بودن حرف ها کار ندارند
حجت االسالم پناهیان، مشــاور نهاد مقام معظم رهبری تحلیل 
متفاوتی از اظهارات روحانی داشته است. وی گفت: سیاسیون گاهی 
زیاد به»غلط یا درست« بودن حرف ها کار ندارند بلکه به »کاربرد« 
آن در عرصه سیاسی نگاه می کنند. وقتی سیاست مداری می گوید:» 
همه باید نقد شوند«  شاید می خواهد انتقادهایی  که به خودش وارد 

است را کم رنگ کند.وقتی سیاستمداری می گوید:» می شود 
از معصومین هم انتقاد کرد و دین خود را فدای سیاست می کند، شاید 

می خواهد جامعه را درگیر اختالف و گفت وگوهای فکری کند تا 
بتواند فشار انتقادها به عملکرد خود را کم کند.« اگرچه باید 

به سخنان سیاسیون اعتراض کرد، اما تحلیل سیاسی 
اشتباهات عمدی آنها را نباید فراموش کرد.

تکذیب درخواست 
رسیدگی به وضعیت 
حجاب در بیمارستان ها

انتقاد رییس اندیشکده یقین از  تلویزیون:

تلویزیون عامل تخریب 
فرهنگ دینی است

اگر رییس جمهور قبلی حرف از نقد امام زمان)عج( 
می زد، چه می شد؟ 

عزت ا... ضرغامی، رییس اسبق صدا و سیما و عضو 
فعلی شورای عالی فضای مجازی درباره اظهارات اخیر 
روحانی در کانال تلگرامی خود نوشت: »امام زمان)عج( 
هم قابل نقد اســت. از پیامبر هم که باالتر نداریم. به 

پیامبر )ص( هم می گفتند این سخن از شماست یا وحی الهی است!«
 اگر این جمالت را به جای رییس جمهور فعلی، رییس جمهور قبلی 
می گفت چه می شد؟ شاید کســانی که لباس روحانی به تن 

می کنند، سهمیه  ویژه  دارند!

 انتقاد جامعه مدرسین از اظهارات روحانی درباره نقد معصومین
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در اطالعیه ای به شبهات مطرح شده در ارتباط با معصومین )ع( پاسخ داد.بخشی 
از این اطالعیه به این شرح است: از نظر عقلی، نقد منطقی بدون وجود معیار نقد امکان پذیر نیست و معیار نقد عبارت 
است  از: حقایق مسلمه خطاناپذیر و کالم خدا یعنی قرآن کریم و سنت رسول اکرم)ص(

و معصومین)ع( از این دســته از حقایق مسلمه خطاناپذیرند که خود معیار نقد سایر 
رفتارها و گفتارهاست و نقد آنچه خود معیار نقد است. اکیدا توصیه می کنیم بعضی از 
مسئولین از ورود به مسائل اعتقادی و تخصصی فکری در اظهارات خویش پرهیز کنند 
و به جای آن، تالش خود را به حل مشکالت معیشتی و گرفتار ی های اقتصادی مردم 

معطوف  کنند، نه اظهارنظر در مسائل اعتقادی  که نه تنها گره ای از کار مردم باز 
نمی کند که افزون بر مشکالت دنیوی آنان، دین آنان را نیز با مشکل مواجه می کند.

حمید وکیلی

آدم بی سواد این حرف ها را می زند
آیت ا...شیخ مهدی شب زنده دار ، استاد دروس عالی حوزه علمیه در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره 
نقد معصومین)ع( گفت:» آدم بی سواد این حرف ها را می زند .ما نسبت به عقاید شیعه با هیچ کس رودربایستی 

نداریم و انقالب ما برای این است که این ارزش ها گسترش و قوام پیدا کند.«

ی 
تجمع اعتراض

ی سخنان 
ب در پ

طال
س جمهور

اخیر ریی

 همه پشت برجام

 پرواز ققنــوس ها از 
دریای آتش

 روحانی: آثار برجام تا 
قیامت می ماند

  کشتی به دل نشسته
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بیکاری نزدیک به صفر در برخی مناطق استان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

 خبر

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 
خبر داد:

پرداخت سهم ۱۶۰ میلیاردی 
برای حفظ ریسباف

مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
ســازمان ملــی زمین و مســکن، ســهم ۱۶۰ 
میلیاردتومانی خود را برای حفظ کارخانه تاریخی 
ریسباف به بانک ملی پرداخت و پیشنهاد تشکیل 

موزه ریسباف را ارائه کرد.
حمیدرضا عظیمیان با بیــان مجموعه اقدامات 
این سازمان به منظور حفظ و نگهداری کارخانه 
ریســباف؛ میراث معمــاری صنعتــی معاصر، 
اظهار کرد: خرید کارخانه ریســباف حدود ۲۰۷ 
میلیاردتومان هزینه در برداشت که از آن میزان، 
مبلــغ ۱۶۲ میلیاردتومان پرداخت شــده و این 
سازمان آن ۱۶۰ میلیاردتومان  را در قالب نقدی 
و غیرنقدی به بانک ملی پرداخــت کرده و باقی 
مانده را نیز که در حدود ۲ میلیاردتومان است اداره 
مســکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان تقبل 

کرده تا پرداخت شود.
وی با اشاره به اهمیت کارخانه ریسباف و تاثیری 
که بر شــهر اصفهان دارد، گفــت: از آنجایی که 
اصفهان شهر گردشگری اســت و در بخش های 
مختلف هنری همچون خط و موسیقی صاحب 
سبک اســت و در معماری، حرف های بسیاری 
برای گفتن دارد و از سوی دیگر  شعرا و هنرمندان 
فراوانی در آن فعالیت می کنند به نظر می رسد که 
به دلیل سابقه تاریخی آن الزامی برای مسئوالن 
ارشــد ایجاد می کند تا به فکر تبدیل آن به موزه 
باشــند. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر 
اســاس آخرین بررســی ها، تصمیم بر آن شد تا 
کارخانه ریســباف که معماری قدیمی صاحب 
سبکی دارد با نمایش هنرهای مختلف برای عموم 
مردم به شکل موزه آماده شود. قطعا آماده کردن 
مکانی در محل کارخانه صنعتی ریسباف اصفهان 
برای گردشــگران داخلی و بین المللی سراســر 

جذابیت های محیطی و هنری است .

بازار

اجاق سفری

رییس انجمن صنایع پالستیک و پلیمر 
اصفهان: 

پرداخت تسهیالت ادامه حیات 
صنایع را تضمین نمی کند

رییس انجمن صنایع پالســتیک و پلیمر اصفهان 
گفت: تنها از طریق اعطای تسهیالت به واحدهای 
صنعتی مشــکل دار نمی توان ادامه حیات آنها را 
تضمین کرد و با برخورداری از فناوری جدید می توان 
کار کرد. مرتضی بیشه اظهار داشت: در شرایطی که 
وضعیت صنایع استان اصفهان بســیار شکننده و 
آسیب پذیر بوده تنها در صورت وفق یافتن صنایع با 
فناوری های جدید از طریق ایجاد واحدهای تحقیق 
و توســعه قدرتمند و تعامل بین صنعت و دانشگاه 
می توان به ادامه حیات صنایع کشــور امیدوار بود.
وی با بیان اینکه تنها از طریق اعطای تسهیالت به 
واحدهای صنعتی مشکل دار نمی توان ادامه حیات 
آنها را تضمین کرد، افــزود: صنایع تنها در صورت 
برخورداری از رقابت پذیری از طریق اســتفاده از 
فناوری های جدید و کاهش هزینه ها می توانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
 سهام عدالت در زمینه اشتغال 

و تولید هزینه شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسئوالن 
می توانستند مبلغ سود سهام عدالت را به سهام افراد 
اضافه و این پول را در جاهای دیگری که تاثیرگذار 
است همچون اشتغال و تولید سرمایه گذاری کنند.

حجت االســالم سید ناصر موســوی الرگانی درباره 
سهام عدالت و پرداخت سود آن اظهار داشت: روزی 
که موضوع سهام عدالت مطرح شد، قرار بر این بود 
که افراد متوسط به پایین جامعه از سهامی برخوردار 
شــوند که در آینده درآمدی برای آنها باشــد و به 
گونه ای در زندگی خود از این سهام استفاده کنند.وی 
با بیان اینکه به حدود 4۰ میلیون نفر سهام عدالت 
واگذار شــد، افزود: مســئوالن می توانستند عنوان 
کنند که حداقل سود حاصل از 5۰۰ هزار تومان ۲5 
هزار تومان می شود و افرادی که یک میلیون تومان 
سهام دارند سود 5۰ هزار تومانی دریافت می کنند. 
می توانستند سودی هم به افراد ندهند تا ظرف ۱۰ 

سال دیگر مطالبه دولت پرداخت شود.

 آزادسازی ۷۰ هزار مترمربع
 از زمین های صنعتی اصفهان

حدود ۷۰ هزار مترمربــع از زمین های صنعتی در 
شهرک های صنعتی استان اصفهان با تعیین تکلیف 
۱4 فقره قرارداد واحدهای راکد، آزاد ســازی می 
شود.با تشکیل هیئت حل اختالف و داوری در این 
شرکت، ۱4 فقره از قرارداد واحدهای راکد، تعیین 
تکلیف و برای تعدادی از آنها نیز رای فســخ قطعی 
صادر شد؛همچنین ۱۲ فقره از قراردادهای مطرح 
شده در این جلسه منتج به فسخ قطعی، یک فقره 
به اعطای مهلت و درباره قرارداد دیگر رای تجدید 
جلسه صادر شد. محمدحسین براتی، مدیر حقوقی 
و امور قراردادهای شرکت شــهرک های صنعتی 
استان اصفهان در این باره، گفت: با ابالغ فسخ این 
تعداد پرونده، مساحت ۷۰ هزار و 4۱۹ متر مربع از 
زمین های صنعتی در شهرک های صنعتی استان 

آزاد سازی خواهد شد.

فرزانه افسرطه

شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی جامع صنعت 
کشاورزی، مکانیزاســیون، آبیاری، نهاده ها و باغبانی 
همراه با اولین کنگره تکنولــوژی های نوین در فضای 
سبز شــهری با ۱4۰ مشــارکت کننده در چهار غرفه 
نمایشــگاهی با حضور رییس مکانیزاســیون وزارت 
جهاد کشــاورزی، معاون وزیر در امــور زراعت و دیگر 
 مدیران استانی و محلی در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان برگزار شد. 
علی یارمحمدیان، مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان، این نمایشــگاه را به دلیل شمولیت 
صنعت کشــاورزی و تمام امور مربوط به کشاورزی  از 
لحاظ کیفیت و تخصص، بهترین نمایشگاه کشور اعالم 
کرد. وی از برگزاری نخستین کنگره ملی تکنولوژی های 
نوین در فضای سبز شــهری در حاشیه این نمایشگاه 
با حضور بیش از ســیصد نفر از کارشناسان و رؤسای 
ســازمان های پارک ها و فضای سبز شهری از سراسر 
کشور به میزبانی اتاق بازرگانی خبر داد. یارمحمدیان 

از 35 درصد پیشــرفت فیزیکی نمایشگاه جدید خبر 
داد که تاکنون 35 درصد بودجه ۱5۰ میلیارد تومانی 
نمایشگاه محقق شــده اســت. وی گفت: با همکاری 
ســازمان های ذی ربط می توانیم نمایشگاهی در خور 
اصفهان با استانداردهای روز تهیه کنیم. کامبیز عباسی، 

رییس مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشاورزی، دستاوردهای نمایشگاه 
و اقدامــات دولت یازدهــم را بیش 
از پنج هــزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری دولــت در حوزه 
مکانیزاسیون کشاورزی عنوان کرد 
و افزود: 85 هزار دســتگاه تراکتور 
و۱8۰ هزار دستگاه ادوات کشاورزی 
تولیــد شــده اســت؛ همچنین از 

ابتدای ســال جاری، ۱5۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در اختیار کشاورزان قرار گرفته و ۱۲ هزار دستگاه ادوات 
کشاورزی عرضه شده اســت. وی گفت: اکنون توسعه 
مکانیزاسیون با شــرایط اقلیمی کشور از اهداف دولت 
است و باید بومی ســازی باشد. عباسی از پالک گذاری 

۱۶5 هزار تراکتور و ماشــین آالت کشاورزی در دولت 
یازدهم، خبر داد و گفت: در حوزه کشاورزی حفاظتی 
به توسعه روش های نوین خاک ورزی پرداخته ایم که 
با اصالح روش های خاک ورزی تا پایان برنامه ششــم 
توسعه، به شش تا هفت میلیارد مترمکعب صرفه جویی 
در منابع خاک خواهیم رسید. عباس 
کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امور زراعت، با ابراز خرسندی که از 
اینمه با وجود سرمای شدید و کمی 
بارش در سال گذشته، سال زراعی 
خوب و تولید قابل قبولی داشتیم، بر 
نقش تکنولوژی، خدمات و توانمندی 
کشــاورزان برای تولید پایدار تاکید 
کرد و افزود: اکنون به دنبال کنترل 
تولید به دلیل نبود بازار هستیم. کشاورز،ادامه داد:طی 
چهار سال گذشته، شش درصد بهره وری آب افزایش 
یافته و با همیــن روال، بحران آب تــا حدودی متعال 
می شود.  معاون امور زراعت در وزارتخانه با ابراز تاسف 
از مصرف ۹ میلیارد مترمکعب منابع آب برای ضایعات، 

گفت: این حجم ضایعات ،تولید را غیر اقتصادی می کند 
و نمایشگاه باید اهدافی در راســتای کاهش ضایعات 
را دنبال کنــد. وی، اصفهان را یک پدیــده خاص در 
کشاورزی ایران نامید که دارای ریشه  و فرهنگ است و 
تراکم کشت، نوع کاشت و برداشت در اصفهان منحصر 
به فرد است. کشاورز با اشاره به 8۰ میلیارد دالر صادرات 
کشاورزی کشور هلند، تصریح کرد: اگر آبی در اصفهان 
نیســت می توانیم به تولید و صدور دانش کشــاورزی 
بیندیشــیم. وی از قابلیت های برتر اصفهان در تولید 
بذر هیبرید سبزیجات، بذر پیاز، تولید گل و محصوالت 
گلخانه ای، تولید نهال های هایتک سخن گفت و یادآور 
شد: تولیدات کشــاورزی در شــرق اصفهان به شدت 
نیازمند تغییر الگوی کشت است. وی با اشاره به وضعیت 
بد معیشت کشاورزان شــرق اصفهان توصیه کرد: باید 
الگوهای کشــت را به ســمت اقتصاد کشاورزی سوق 
دهیم و برای احداث کارخانه های فرآوری محصوالت 
کشاورزی، انتقال علم، تجاری شدن کشاورزی و متکی 
نبودن به کشاورزی معیشتی به دلیل اینکه نمی تواند 

پیامد بهره وری خوبی داشته باشد، گام برداریم. 

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور زراعت در نمایشگاه اصفهان:

اصفهان باید به تولید و صادرات دانش کشاورزی بیندیشد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: هم اکنون ۲۱۰ شورای سازش در حوزه روابط کار استان 
فعال است. محسن نیرومند اظهار کرد: موضوع داوری به جای قانون خشک و رسمی از این امکان برخوردار است که 
با در نظر گرفتن همه جوانب و ابعاد ظاهر و پنهان، اختالفات طرفین را سازش داده و بیشترین رضایت مندی طرفین 
را به دست آورد کما اینکه آرای سازشی در بستر روابط کار و شوراهای سازش همین کارکرد را دارند. مدیرکل تعاون، 
کار، رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه اعضای شوراهای سازش از میان افراد مطلع و آگاه به قوانین 

انتخاب می شوند، این شوراها روند رسیدگی در مراجع حل اختالف را تسهیل می کنند.

مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی استان:

۲۱۰ شورای سازش در 
حوزه روابط کار فعال است

ون
عا
ت

ممنوعیت فروش ماشین های 
سیاه در ترکمنستان

ممنوعیت فروش ماشــین های سیاه در کشور 
ترکمنستان می تواند جزو عجیب ترین قوانین 
جهان باشد که در لیســت ۱۰ گانه برترین ها 
قرار می گیرد، اما مقامات ترکمنستان تنها به 
ممنوعیت فروش خودروهای سیاه بسنده نکرده 
و اخیرا اعــالم کرده اند که تمامــی دارندگان 
خودروهای مشکی رنگ در این کشور، باید رنگ 
ماشین خود را عوض کنند تنها به این دلیل که 
رییس جمهور ترکمنســتان عالقه ای به رنگ 

مشکی برای ماشین ها ندارد!

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،453،000
تومان

723،000نیم سکه
تومان

418،000ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

139،503
تومان

      قیمت سکه و طال

HD0071 اجاق سفری مدل

 49,000
تومان

اجاق سفری اتم گاز 
طارم مدل دوکاره

 44,000
تومان

اجاق سفری اشبيت 
CS985H-EX مدل

 299,000
تومان

عکس  خبر

نمایشگاه

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: بعد از ممنوعیت 
ثبت ســفارش برنج خارجی از سوی دولت، موج هیجانی 
در بازار برنج اتفاق افتاد؛ اما در حال حاضر آرامش به بازار 
بازگشته و قیمت سایر محصوالت مصرفی نظیر تخم مرغ 
نیز به حالت اول بازگشته است.رسول جهانگیری در رابطه 

با خبر افزایش مجدد قیمت برنج اظهار کرد: بعد از جو روانی که در چند هفته قبل در بازار ایجاد شد در حال 
حاضر در دوره آرامش بازار قرار داریم و هیچ گونه افزایش قیمتی برای برنج داخلی و خارجی رخ نداده است.

وی خاطرنشان کرد: همین وضعیت برای تخم مرغ نیز رخ داده بود؛ اما وضعیت به حالت ثبات بازگشت و قیمت 
تخم مرغ  در حال حاضر برای تحویل به فروشگاه ها بین ۶ الی ۶ هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی تاکید کرد: بازار توسط بازرســان اصناف در حال رصد بوده و شــرایط روانی بازار به ثبات رسیده و دیگر 
نوسانات هفته های قبل کنترل شده اند.

رییس اتاق اصناف استان:

 قیمت تخم مرغ
 به نرخ سابق بازگشت

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو بر لزوم آمادگی کامل برای 
رویارویی با شرایط ویژه تابستان ۹۷ تاکید کرد و گفت: از لحاظ 
منابع آبی و میزان بارندگی، طی 4۹ ســال گذشــته تاکنون در 
یکی از بدترین شرایط قرار داریم و استان های خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچســتان، اصفهان، قم و کرمان بیش از ۹۰ درصد 

کاهش بارندگی داشته اند.
میثم جعفرزاده درنشست کارگروه مشترک »آب و آبفا« و »برق و 

انرژی« مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو، اظهار کرد: 
در حال حاضر و در شرایط کنونی با دومینویی مواجه هستیم که 
با بحران آب شروع می شود، سپس به بحران برق تبدیل می شود 
و رفته رفته زیرساخت های حیاتی و حساس کشور را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد و در نهایت منجر به تنش های اجتماعی می شود. 
وی ادامه داد: تمامی شرکت های مادر تخصصی وزارت نیرو وظیفه 
دارند تالش کنند تا در هر مرحله ای این دومینو قطع و یا سرعت 

حرکت آن کند شود.
مدیرکل دفتر مدیریــت بحران و پدافند غیرعامــل وزارت نیرو 
ضمن تاکید بر ضرورت آمادگی کامل برای رویارویی با شــرایط 
ویژه تابستان ۹۷ گفت: شرکت های مادرتخصصی وظیفه دارند 
سه ســناریو خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه در حوزه صنعت 
آب و برق همراه با برنامه ریزی دقیق برای برون رفت از وضعیت 

دومینو ارائه دهند.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو تاکید کرد:
ضرورت آمادگی کامل برای تامین آب شرب تابستان سال 9۷

استاندار اصفهان گفت: 33 درصد از درآمدهای مالیاتی 
استان اصفهان تاکنون محقق نشده است و در خصوص 

تحقق مجموع درآمدها، در رتبه سی ام کشور هستیم.
محســن مهرعلیــزاده در دیــدار واحدهــا و ادارات 
زیرمجموعــه وزارت اقتصاد و دارایی در اســتان اظهار 

داشت: شاخص ها نشــان می دهد که در وضعیت اقتصادی مطلوبی در استان قرار نداریم که البته برخی 
شاخص ها از شرایط اقتصادی کشور بدتر است.استاندار اصفهان با بیان اینکه رضایت مردم از کسب و کار، 
رتبه استان در درآمد و اشتغال و درصد بیکاری استان باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسئوالن تنظیم 
امور اقتصادی باید آمار این موارد و راهکارها را اعالم کنند.مهرعلیزاده اذعان داشت: برخی از آنچه رکود 
نامیده می شود، در واقع رکود فکر و ذهن بعضی از مدیران و مسئوالن است وگرنه اصفهان از ظرفیت های 
فراوانی برای رشد و جهش اقتصادی برخوردار است و در برخی مناطق استان بیکاری نزدیک به صفر است.

استاندار اصفهان خبر داد:

بیکاری نزدیک به صفر 
در برخی مناطق استان

به هر حال تمام موارد و نشــانه ها حکایت از وضعیت نامطلوب کشت و  
کار در استان اصفهان دارد وضعیتی که آثار آن را می توانیم در تغییرات 
 شــدید قیمت محصوالت کشــاورزی در فصل تابســتان و بهار شاهد 
باشیم و کمبودی که از همین حاال با توجه به شرایط پیش رو می توانیم 

آن را پیش بینی کنیم .

از سوی دیگر خشکی زاینده رود طی سال های اخیر سبب شده تا منابع 
زیرزمینی نیز به کمترین حد برسد و به دنبال این خشکی، آسیب هایی 
همچون فرونشســت و پوکی زمین، قابلیت اســتفاده از لحاظ نه تنها 
کشاورزی که صنایع و ساخت و ساز را نیز با مشکالت عدیده ای روبه رو 

کرده است. 

همین امر سبب شده کشــاورزان به خصوص کشاورزان شرق اصفهان 
برای جبران خسارت های ناشی از نبود کشاورزی به سمت مهاجرت به 
شهرها حرکت کنند که آسیب این تغییر موقعیت از روستایی به شهری 
بدون وجود زیرساخت ها از بعد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر کسی 

پوشیده نیست.
با این وجود اما مسئوالن مرتبط با امر کشاورزی برای به حداقل رساندن 
میزان خسارت ها در این بخش برای سال آینده برنامه های حمایتی را 

در پیش گرفته اند .
 ارائه وام ها و تجهیز باغات به روش های نوین کشــاورزی برای کاهش 
مصرف آب و تغییر الگو کشــت از محصوالتی که آب زیادی می خواهد 
به محصوالت جایگزین  همه مواردی هســتند که در دســتور کار قرار 
 داده شــده اند تا بتوانند در مقابــل این بلیه طبیعی مقاومتی داشــته 

باشیم.
گاهی مواقع اما دیده می شود که برخی از سوء مدیریت ها و طرح هایی 
که پشــتوانه علمی چندانی ندارند بــه عنوان راه هــای جایگزین در 
کشاورزی اســتفاده می شوند که پس از گذر چند ســال از آن و ایجاد 
ضربه های جبران ناپذیر به تاثیرات منفی آن پی خواهیم برد ودر صدد 

جبران آن بر خواهیم آمد.
اما یکی از روش هایی که ایــن روزها در اولویت برای کشــاورزان قرار 
داده شده آبیاری بارانی و قطره ای اســت؛ آبیاری که به گفته اسفندیار 
امینی، دبیر نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان بدترین نوع از آبیاری 
در شــرایط اقلیمی و خشک استان اصفهان اســت؛ چرا که تبخیر آب 
باالترین میزان از هدر رفت آب در اقلیم خشــک را داراست و با این نوع 
از آبیاری تنها به افزایش هدر رفت آب کمک خواهیم کرد این در حالی 
 است که باید به ســمت پرورش محصوالت از طریق کشت گلخانه ای 

حرکت کنیم.
باید عنوان کرد که پرورش محصوالت کشاورزی در قالب گلخانه ها بدون 
شــک تجهیزات و امکانات زیادی را الزم دارد که نیازمند صرف هزینه 
برای تامین زیرساخت های آن است؛ هزینه ای که اگر در شرایط فعلی 
صورت بگیرد می تواند تا حد زیادی از هزینه هــای گزاف در روزهای 

آینده را جبران کند.

وقتی راه های مقابله با خشکسالی تشدید می شود؛

کشاورزی؛ اولین قربانی خشکسالی اصفهان

خشکسالی، تاثیر مستقیمی بر فعالیت های بخش کشاورزی داشته و خسارات زیادی به کشاورزان وارد می کند.استان اصفهان جزو استان های 
است که با کاهش 90 درصدی بارندگی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته روبه رو بوده و طبق گزارش ها جزو  سه استانی است که در وضعیت 

خشکسالی شدید قرار دارد و پیش بینی های وضعیت آب و هوا نیز برای روزهای آینده بارندگی چندانی را گزارش نمی کند.

فاطمه کاویانی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2333 | January  16,  2018  | 12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2333 |  سه شنبه 26 دی 1396 | 28  ربیع الثانی 1439



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2333 | سه شنبه 26 دی 1396 | 28 ربیع الثانی 1439

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان 
خبرداد:

کشف نقوش باستانی صخره ای 
با قدمت5 هزار ساله

میــراث  مدیــرکل 
اســتان  فرهنگــی 
اصفهــان، از کشــف 
باســتانی  نقــوش 
صخــره ای در مرکز 
اصفهــان،  اســتان 
محدوده شهرستان شــاهین شــهر و میمه، با 
محوریت مسیرهای ارتباطی اقتصادی و فرهنگی 
متعلق به پنج هزار ســال قبل خبر داد. فریدون 
الهیاری افزود: تیم باســتان شناســی اداره کل، 
موفق به کشف یک تپه باســتانی متعلق به عصر 
ساســانی و یک محدوده معدن کاری در همین 
منطقه متعلق به عصر ساسانی شــد. الهیاری با 
اشاره به سایر کشفیات تیم باستان شناسی، اظهار 
داشت: باستان شناسان اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان، در ادامه این عملیات با تعدادی 
قبور قدیمی متعلق به دوران پیش از اســام نیز 
مواجه شدند. بررسی های نخستین نشان می دهد 
که این »نگارکندها« متعلق به حدود هزاره سوم 
پیش از میاد یعنی حدود پنج هزار سال قبل بوده 
و پس از آن این نقوش تا دوران اسامی ادامه دارد. 
مردمی که این نقوش را بر دیواره های صخره ای 
نقش کرده اند در عصر تمدن می زیسته اند و به 
واســطه ارتباطات تجاری با مراکز پیرامون خود 
اقدام به حک کردن عائم و نشــانه های مختلف 
می کردند.وی افزود: پراکندگــی محدوده این 
نگارکندها نشــان می دهد که از چند هزار سال 
گذشــته راه های تجاری در فات مرکزی ایران، 
از اصفهان بــه میمه و از آن طریق به کاشــان و 
قمصر در شمال و همچنین منطقه گلپایگان در 
شمال غرب اصفهان منتهی می شد؛ درنتیجه این 
مسیرها از حدود پنج هزار سال قبل وظیفه ایجاد 
ارتباطات تجــاری و اقتصادی بین مردم متمدن 
فات مرکزی ایران را حتی پیش از ورود آریایی ها 

بر عهده داشته است.

به میزبانی تاالر هنر؛ 
نمایش »سرایدار«به روی 

صحنه می رود
نمایش »ســرایدار« نوشــته هارولد پینتر با 
ترجمه »رضــا دادویی« بــه کارگردانی میثم 
کیان، تا ســی ام دی ماه هر روز ساعت ۱۹ در 
ســالن اصلی تاالر هنر اصفهان به روی صحنه 

است.میثم کیان با اعام خبر این اجرا، داستان 
این نمایش را شــرح یک موقعیت بنیادین و 
تراژیک دانســت و ادامه داد: ســرایدار، شرح 
موقعیت معمولی اســت که از ورود پیرمردی 
ولگرد به خانه دو برادر آغاز می شود و با اینکه 
ساده به نظر می رسد، کم کم رنگ دلهره آمیزی 
به خود می گیرد. با ایــن حال طی اجرای این 
نمایــش خواهید خندید و خواهید ترســید و 
مسلما گیج هم می شــوید و با بی شمار نشانه 
مواجه خواهید شد که شما را در معرض سوال 
های زیادی در مورد بنیان رابطه، مفهوم ترس، 
موقعیت های ناخود آگاه تکراری و نقطه ضعف 
های پنهان قــرار می دهد.وی افزود: حســن 
جویر،  پیام میرکــی و پوریا ریحانــی در این 

نمایش ایفای نقش می کنند.

کارگردان سینما:
 فیلم برداری فیلم »بهت« 

به پایان رسید
عباس رافعی کارگردان، درباره روند تولید فیلم 
»بهت« توضیح داد: فیلم بــرداری این فیلم به 
پایان رســید و تدوین همزمان توسط مستانه 
مهاجر انجام می شــد که با اتمام فیلم برداری، 
تدوین اولیه فیلم هم به اتمام رسید و هفته آتی  

تدوین نهایی فیلم هم به پایان می رسد.
عباس رافعی درباره میزان تاثیرگذاری موسیقی 
در روند داســتان گفت: در این فیلم موسیقی 
از عناصر بســیار موثر اســت و به همین دلیل 
فردین خلعتبــری از ابتــدای فیلمنامه با ما 
همکاری داشــتند و ســرصحنه فیلم برداری 
حاضر می شدند و مشاوره می دادند.کارگردان 
فیلم »آفتاب بر همه یکســان می تابد« درباره 
ســاخت موســیقی فیلم توضیح داد: فردین 
خلعتبری پس از پایــان تدوین نهایی فیلم، به 
مجارستان سفر می کند و موسیقی فیلم را در 
پراک می سازد.وی درباره قصه فیلم توضیح داد: 
فیلم یک قصه زنانه است و داستان در میان دو 
طبقه مختلف فقیرنشین و متوسط جامعه رخ 
می دهد و این دو زن همزمان قصد دارند کاری 
را انجام دهند، که این تصمیم باعث  فروپاشی 

زندگی آنها می شود.

آغاز پیش فروش بلیت های 
جشنواره فیلم فجر از ۳۰دی

معــاون اجرایی جشــنواره فیلــم فجر گفت: 
عاقه مندان به حضور در ســی و ششــمین 
جشــنواره فیلم فجر می توانند از ســاعت ۱0 
صبح شــنبه 30 دی ماه، با مراجعه به سایت 
Fajr.Cinematicket.org  )با پشــتیبانی 
سایت ســینماتیکت( نســبت به پیش خرید 
بلیت های جشنواره در سانس ها و سینماهای 

مورد عاقه خود اقدام کنند. 
عــزت ا... علیــزاده ادامــه داد: پیش فــروش 
بلیت های جشــنواره از ســاعت ۱0 صبح روز 
شنبه 30 دی ماه آغاز می شود و در ساعت 24 
دوشنبه دوم بهمن ماه به پایان خواهد رسید.

وی افزود: بر اســاس درخواســت متقاضیان، 
ششم و هفتم بهمن ماه، بلیت های خریداری 
شــده یا از طریق پیک یا به صورت حضوری 

تحویل خواهد شد.
علیزاده با اشــاره به پیش فــروش بلیت برای 
سازمان ها و نهادها گفت: نمایندگان سازمان ها 
و نهادهــای متقاضــی می تواننــد در تاریخ 
چهارشنبه چهارم و پنجشنبه پنجم بهمن ماه 
با ارائه نامه رسمی از نهاد یا سازمان 
متبوع با مراجعه حضوری 
به محل پیش فروش 
واقــع در پردیس 
بلیت های  ملــت، 
مورد نظر خــود را 

خریداری کنند.

در بررسي شکل گیري شهر اصفهان به ویژه در دو جایگاه زماني خاص، 
یعني عصرسلجوقي و دوره صفوي که با عمران و آباداني بسیار در توسعه 
شهر همراه بوده است،تقسیم آب و مسئله ساماندهي مادي ها و نهرهاي 

آب رساني به سطح شهر و اراضي کشاورزي مدنظر بوده است.
استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر اصفهانی نیز از مادی به عنوان یک واژه 
بسیار قدیمی در تاریخ  فرهنگ و مردم اصفهان یاد کرد و در تعریف آن 
اظهار داشت: مادی، به نهری گفته می شود که از زاینده رود وارد شهر 

شده و در محات و اطراف شهر جریان پیدا می کرد.

در طومار سهام زاینده رود،نام تمام مادی ها ذکر شده است 
محمد حسین ریاحی تصریح کرد: در طومار سهام زاینده رود تقریبا نام 
تمام مادی ها به تفضیل ذکر شــده است؛ بر این اساس می توان چنین 
گفت که این مادی ها بسیار تاریخی هستند و می توانیم چنین استنباط 
کنیم که توسعه و رونق کشاورزی، دامداری و دام پروری، به دو هزار و 

ششصد سال پیش و به دوران ماد ها برمی گردد.
وی دلیل این امر را فعالیت بســیار زیاد قوم ماد در زمینه های مختلف 
عنوان کرد.این پژوهشگر ادامه داد: در طول تاریخ ایران، بعضی از شهرها 

نام ماد را یدک می کشــیدند که از این جمله می توان به مادگان )شهر 
زابل(، مادوان)داراب و جهرم( و مادیان و مادیه )اردبیل( و همچنین واژه 
مادین )سیرجان( اشاره کرد که این اسامی بیانگر تاثیر اندیشه مادها به 

عنوان قوم کهن بر قسمت هایی از ایران است.
محقق و پژوهشگر اصفهانی با اشاره به توفیقات قوم ماد در عرصه های 
کشاورزی و دام پروری و توسعه آبیاری اذعان داشت: مادی ها یکی از 
ابتکارات و ابداعات آنها به حســاب می آید؛ چرا که مادها در بسیاری 

مناطق و سرزمین های دیگر تاثیرگذار بودند. 
به گفته ریاحی، مادها، طرح ریزی و احداث شــبکه آبیاری اصفهان را 
بر عهده داشتند.این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: مادی ها، در فرهنگ 
اجتماعی محــات اصفهان، حکم رگ حیاتی را داشــته و در حقیقت 
فضایی را ایجاد می کردند که باغات و مزارع، خانه ها و بسیاری از مناطق 

دیگر از این فضاها بهره مند شوند.
ریاحی از مزیت مادی ها، به تهویه مطلوب، خنکی هوا در تابستان ها، 
آبیاری و ســیراب شدن اشــجار و طراوت و زیبایی محات اصفهان به 
عنوان باغشهر در دوره آل بویه و سلجوقی و بخصوص در دوران صفوی 

که باغ های فراوانی وجود داشت اشاره کرد.
 وی افزود: تاثیر مادی ها در سرســبزی و خرمی درختــان  مناطق و 

خیابان ها و بعضی از نواحی تاریخی اصفهان قابل مشاهده است.
خشکی زاینده رود در روحیه شهروندان تاثیر خوبی ندارد

محقق و پژوهشگر اصفهانی ضمن اشاره به خشکی زاینده رود، از این رود 
به عنوان شاه رگ حیاتی مرکز ایران و اصفهان یاد کرد و افزود: باتوجه 
به این موضوع، مادی ها کارایی گذشته شان را از دست داده و در روحیه 

شهروندان تاثیر خوبی ندارند.
ریاحی ابراز امیــدواری کرد که مــادی ها که حکم شــاه رگ حیاتی 
و فضــای مناســبی برای بســتر توســعه طبیعــی و طراوت شــهر 
اصفهــان را دارنــد، در آینــده احیا شــده و محــات اصفهــان از 
 رهگــذر این مــادی هــا، زیبایی و طــراوت ونشــاط مجــدد خود 

را باز یابند.

استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر:

مادها، طرح ریزی و احداث شبکه آبیاری اصفهان را بر عهده داشتند

در بررسي خط سیر تاریخي اصفهان، باتوجه به شواهد موجود، احداث مادي ها )نهرهاي آب رساني( و مقوله تقسیم آب، یکي از فعالیت هایي 
است که در این راستا صورت پذیرفته است.

تئاتر

نمایش »سرایدار«به روی صحنه می رود

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

دبیر اجرایی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق 
استان اصفهان، از پیشتازی شرکت های آب و برق 

استان در مسابقات فرهنگی خبر داد.
حجت االســام ابوالقاســم وثیــق در جلســه 
انسجام بخشــی مدیران صنعت آب و برق استان 

اصفهان، اظهار کرد: اگر یک نــگاه جامع و فراگیر 
داشته باشــیم اکثر ائمه جماعت مجموعه وزارت 
نیرو، نیروهای جوان و خوش فکری هســتند که از 

الزامات علمی نیز برخوردارند.
وی با بیان اینکه برای فرزندان کارکنان وزارت نیرو 

در استان اصفهان، مسابقات قرآنی برگزار می شود، 
افزود: نظر مساعد مدیران و اهمیتی که برای مسائل 
فرهنگی قائل هستند، باعث شده تا هیچ مشکلی 
در اجرای برنامه های دینی و فرهنگی در اســتان 

اصفهان نداشته باشیم.
دبیر اجرایی امور فرهنگــی و دینی صنعت آب و 
برق اســتان اصفهان با بیان اینکه در شرکت هایی 
که تعــداد ائمه جماعــات آن قابل توجه اســت، 

شــرکت های آبفا، شــرکت توزیع برق منطقه ای 
و شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان است، 
عنوان کرد: ائمــه جماعات در این شــرکت ها به 
صورت گردشی و به صورت دو سال یک بار عوض 
می شوند و در اصفهان موردی نداشتیم که گزارش 
عدم مقبولیت یا عــدم توانمندی ائمه جماعات به 
ما رســیده باشــد؛ بجز دو موردی که با آنها قطع 

رابطه کردیم.

دبیر اجرایی امور فرهنگی آب و برق استان خبرداد:

پیشتازی شرکت های آب و برق استان در مسابقات فرهنگی

»دختر شیطان« راهی هند شد
کارگردان فیلم سینمایی »دختر شیطان« بیان کرد: این پروژه سینمایی اواخر بهمن ماه جلوی دوربین می رود.

قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی دختر شیطان )و ســام بمبئی(  با اشاره به اینکه این اثر سینمایی در 
مرحله پیش تولید قرار دارد، گفت: به تازگی از سفر به هند بازگشته ایم و در حال حاضر مشغول صحبت با بازیگران 

مورد نظر برای حضور در این پروژه سینمایی هستیم.
وی ادامه داد: در تاش هســتیم عوامل پشــت صحنه تا 2 هفته دیگر راهی هندوســتان شــوند تا براســاس 
برنامه ریزی های انجام شــده این فیلم 20 بهمن ماه جلوی دوربین برود تا قبل از آغاز سال نو فیلم برداری آن به 

پایان رسد.
این کارگردان تاکید کرد: در حال حاضر بازیگران هندی مشخص شــده اند و با آنها قرارداد بسته شده است، اما 
هنوز با بازیگران ایرانی به نتیجه نرسیده ایم. البته قرار است نام بازیگران هندی توسط کمپانی هندی اعام شود.

وی بیان کرد: البته با ریشی کاپور صحبت کردیم و اگر بتوانیم از نظر قرارداد مالی به نتیجه برسیم، این بازیگر هندی 
نیز یکی دیگر از بازیگران حاضر در این پروژه خواهد بود.

محمدپور در پایان گفت: ۵0 درصد از بودجه این فیلم توســط کمپانی هندی تامین شده است و این فیلم کاما 
در بالیوود فیلم برداری می شود. موسیقی استفاده شــده در این فیلم کاما هندی است و در هندوستان ساخته 

می شود.

کنسرت »باران بی مالحظه«رویدادهای فرهنگی
 28 و 29 دی ماه رأس ساعت 19 

 در هنرسرای خورشید  اجرا 
می شود.

26
دی

26دی ماه، سالروز درگذشت »متیو بریدي« پدر عکس خبري است 

که در سال ۱8۹6 در 72 سالگي در گذشت. متیو که با تشکیل یک 

گروه عکس، جنگ داخلي آمریکا را پوشش داد گفته است که بعضي 

روزنامه نگاران با قلم مي نویسند و پاره اي دیگر با دوربین و فرق در 

این است که نوشته با قلم را مي توان تحریف کرد و عکس را نه. پس، 

عکس عین حقیقت را منعکس مي کند؛ زیبا یا زشت. یک عکس تنها 

مي تواند داستاني را بیان کند که اگر به رشته تحریر در آید یک کتاب 

قطور خواهد شد. یک کتاب عکس را مي توان در کمتر از یک ساعت 

خواند، ولي همین کتاب اگر به صورت »نوشته« باشد دست کم یک 

هفته وقت مي گیرد و مطالب آن هــم خیلي زود از ذهن خارج مي 

شود؛ تازه تاثیر عکس را که یک سند غیر قابل انکار است ندارد.»متیو 

بریدي« که در ســال ۱823 در ایالت نیویورک به دنیا آمده بود، به 

تکمیل دوربین عکاسي و پیشرفت فن چاپ عکس و عکس برداري و 

هنر پرتره برداري کمک بسیار کرد.

سالروز درگذشت»متیو بریدي« 

پدر عكس خبري

»فسقلی و دوستان زبل«

تا30دی ماه،صبح و بعدازظهردر 

هنرستان هنرهای زیبا
 

به صحنه می رود.

به دنبال ثبت نام پرحاشیه خبرنگاران برای جشنواره تئاتر فجر، سایت ایران کنسرت روز گذشته برای عموم مردم باز شد.
ثبت نام خبرنگاران برای تهیه بلیت های جشنواره سی و ششم فجر، یکشنبه  شب ساعت 23 در حالی از سوی سایت ایران کنسرت انجام شد که حاشیه های دوروزه ای را 
پشت سر گذاشته بود.خبرنگاران با در دست داشتن کارت اعتباری خود تنها برای هر نمایش، یک سهمیه داشته و بسیاری از کارها نیز سهمیه مورد استقبال خبرنگاران 

را در بر نداشت.
سایت ایران کنسرت روز گذشته از ساعت ۱2 ظهر برای خرید عموم مردم از همه نمایش های جشنواره باز شد.

عاقه مندان می توانند برای تهیه بلیت های مدنظر خود به این سایت مراجعه کرده و با کلیک روی آیکون جشنواره تئاتر فجر، پس از مشاهده جدول برای خرید بلیت و 
انتخاب صندلی اقدام کنند. سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر 28دی تا 8 بهمن ماه در سالن های نمایش تهران برگزار خواهد شد.

سایت ایران کنسرت 
برای عموم باز شد

پس  از ثبت نام پرحاشیه 
خبرنگاران؛

رت
س
کن

هنر هفتم

جشنواره

 رتبه سوم باشگاه های کتاب خوانی کشور
 به اصفهان رسید

در آیین اختتامیه جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان 
که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در باغ کتاب تهران 
برگزار شد، اســتان اصفهان پس از تهران و بوشهر عنوان سوم 
تشکیل باشــگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان کشور را با 

۵76 باشگاه کتاب خوانی کسب کرده است.
در این مراسم پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کودکان و 
نوجوانان با وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی، دو باشگاه برگزیده، 
یک مربی برگزیده، یک نامــه برگزیده، یک فیلــم برگزیده و 
تقدیری ها معرفی شــدند. در این آیین که با حضور رؤســای 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان، شهرضا و کاشان برگزار 
شد، از مدرسه طالبیان کاشان به عنوان مدرسه فعال در حوزه 
ترویــج کتاب خوانی کودک و نوجوان تقدیر شــد. همچنین از 
محمد شــاه رضایی از باشــگاه  کتاب خوانی کودک و نوجوان 
 بشارت نو شهر اصفهان، برای فیلم مرتبط با کتاب خوانی تقدیر

 شد.
گفتنی است باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان از حداقل 
۱2 کودک یا نوجوان تشــکیل شده اســت که با حمایت یک 
هماهنگ کننده بزرگسال فعالیت می کند. اعضا در باشگاه های 
کتاب خوانی تمرین می کنند تا کتاب هایشان را مبادله کنند و 
آنها با خریدن یک کتاب از کتاب فروشــی، دست کم ۱2 کتاب 

می توانند بخوانند.

اعظم حاجی رضازاده
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بهترین پهپادهای 

نمایشگاه CES 2018؛ 

 محصوالتی 
 ارزشمند 

با قابلیت هایی 
ویژه

هرساله، پهپادها نقشی پررنگ 
 در نمایشگاه های CES داشته اند
و بیــش از پیش با اســتقبال 
کاربران رو به رو می شوند. این 
موضوع امسال هم تکرار شد. به 
همین جهت در ادامه قصد داریم 
بهترین پهپادهای نمایشــگاه 
CES 2018 را به صورت اجمالی 

معرفی کنیم.

Tello
در حالت کلی، پهپادهایی با قیمت کمتر از صد دالر 
ارزش پول و زمان شــما را ندارنــد. این محصوالت 
عالوه بر طراحی سســت و بی دوام، فاقد ویژگی های 
پیشرفته بوده و اغلب آنها همیشه مثل یک سنجاب 
در هوا حرکت می کنند. امــا پهپاد Tello محصولی 

متمایز است.
با در نظر گرفتن این موضوع کــه محصول پیش رو 
از اواخر ســال جاری میالدی با قیمت تنها 99دالر 
به فــروش خواهد رســید، ســازندگان از مجموعه 
ویژگی های کاربردی و حرفه ای در آن بهره برده اند. 
Tello به یک دوربین 360 درجــه، چیپ پردازش 
دید اینتل، پایدارسازی پرواز از DJI و باتری توانمند 
با طول عمر مناســب مجهز شده تا شــاهد معرفی 
محصولی مقرون به صرفــه و کارآمد در الس وگاس 

باشیم.

Uvify Oori
نخستین وسیله در لیست بهترین پهپادهای نمایشگاه CES 2018، ابعادی کوچک و 
البته قدرتی باال دارد. اگرچه Oori را نمی توان پرچمدار مســابقه ای پهپادهای شرکت 
Uvify در نظر گرفت، ولی ما با محصولی توانمند و درخور رو به رو هستیم. کافی  است 
این پهپاد را رها کنید تا با سرعت 60 مایل بر ساعت )96 کیلومتر بر ساعت( پرواز کند. 
ســازندگان از یک کنترلر اختصاصی همراه با نمایشگری با دید اول شخص )FPV( نیز 
استفاده کرده اند تا تجربه کاربران از پرواز دادن یک پهپاد متحول شود. Oori به هنگام 
پرواز، گجتی فوق العاده است؛ خصوصا زمانی که یک جفت عینک FPV داشته باشید. 
وب سایت DigitalTrends یکی از جوایز »Top Tech« نمایشگاه CES خود را برای 

این محصول جدید در نظر گرفته است.

Yuneec Typhoon H+
اگرچه بیش از دو سال از زمان عرضه Typhoon H می گذرد، هنوز هم آن را 
به عنوان یکی از بهترین پهپادهای موجود می شناسیم. این پهپاد به اندازه کافی 
توانمند است؛ ولی Yuneec با معرفی نسخه بهبودیافته آن، توجه همگان را 

در الس وگاس به خود جلب کرد.
با توسعه +Typhoon H، ویژگی های عالی زیادی به این پهپاد جدید اضافه 
شــده اســت که از جمله آنها می توان به موتورهای آرام تر، توانایی باالتر در 
اجتناب از برخورد با موانع و دوربین بسیار بهتر اشاره کرد. زمانی که تایفون اچ 
پالس در اواخر سال جاری میالدی عرضه شود، می توان آن را در حد و اندازه 

DJI Phantom 4 Pro در نظر گرفت.

AEE Selfly
عکاسان یک ضرب المثل قدیمی دارند: »بهترین دوربین، همانی است که شما همراه 
 AEE Selfly .خود دارید.« این عبارت برای پهپادها هم می تواند کاربرد داشته باشد
یک کوادکوپتر است که به لطف طراحی فوق هوشمندانه، می توان آن را تا کرده و 
داخل قاب یک گوشی هوشمند قرار داد. ایده تولید این محصول جذاب از آنجایی 
می آید که این پهپاد همواره به بخش پشــتی گوشی موبایل شما متصل می شود و 
هرگز در شرایطی قرار نخواهید گرفت که به پهپاد دوربین دار خود دسترسی نداشته 

باشید. عالوه بر این موارد، Selfly پایدار بوده و به آسانی پرواز می کند.

Airselfie 2
نسل اول Airselfie در سال 2016 از طریق کیک 
استارتر معرفی و عرضه شد. حاال سازندگان با حضور 
در الس وگاس، نســل دوم از این گجت توانمند را با 

قابلیت های بهینه تر تولید کرده اند.
Airselfie 2 به عنوان یکــی از بهترین پهپادهای 
نمایشگاه CES 2018 ، بر پایه نسل اول آن ساخته 
شــده و دقت دوربین آن حاال از 5 مگاپیکســل به 
12 مگاپیکســل افزایش پیدا کرده است. همچنین، 
ســازندگان می گویند میدان دیــد دوربین به 85 
درجه رســیده و طول عمر باتری ایــن پهپاد جدید 
هم 50 درصد بهتر از گذشته شده است. اگرچه فعال 
نمی توان در مورد این گجت جدید قضاوت کرد، اما 
پرواز کوتاه آن در ســالن نمایشــگاه نشان می دهد 
نســل جدید Airselfie پایدارتر و قابل اعتمادتر از 

گذشته است.

رونمایی از سوپر اتومبیل مفهومی 986 اسب بخاری تویوتا
بعد از مرسدس بنز و استون مارتین که با سوپر اتومبیل های Project One و Valkyrie قصد دارند استانداردهای جدیدی را وارد صنعت خودروسازی کنند، 
 GR اکنون نوبت به تویوتا رسیده تا با معرفی یک کانسپت خیره کننده، عزم خود را برای تولید یک سوپر اتومبیل شگفت انگیز نشان دهد. این خودروی مفهومی
Super Sport نامگذاری شده و به لحاظ ظاهری شباهت هایی با مدل حاضر در مسابقات کالس LMP1 یعنی TS050 Hybrid دارد. البته به گفته تویوتا این 

دو اتومبیل از قطعات فنی مشترکی بهره می برند؛ با این حساب شاید بتوان GR Super Sport را یک خودروی مسابقه ای خیابانی توصیف کرد.
همانند TS050 Hybrid، کانسپت GR Super Sport به یک پیشرانه هیبریدی )شامل موتور 2/4لیتری V6 توئین توربو و سیستم هیبریدی اختصاصی تویوتا( 

در مجموع توانایی تولید 986 اسب بخار قدرت را دارد.مجهز شده است. این پیشرانه 

وصله  Spectre اینتل و مشکالت راه  اندازی 
دوباره پردازنده های قدیمی 

 وصله  Spectre اینتل مشکالت راه  اندازی دوباره در پردازنده های 
قدیمی را در  پی دارد. 

به نظر می رســد وصله  امنیتی اینتل برای مقابله با آسیب پذیری  
Spectre باعث بروز مشــکالت راه اندازی دوبــاره برای کاربران 
می شــود. اینتــل از هفته  پیــش به صــورت عمومــی مقابله با 
آسیب پذیری های Spectre و Meltdown را برای تراشه های 
خود آغاز کرده اســت. این شــرکت به کاربران هشــدار داده که 
به روزرسانی فِرم ور اخیر با سه نقص همراه است و پیشنهاد می کند 
که تا برطرف شدن این مشــکالت، اقدام به نصب این به روزرسانی 
نکنند. طبق اعالم اینتل به رسانه ها، این وصله  جدید، بروز مشکل 
راه اندازی دوباره سیستم هایی را که به تراشه های هسول و نمونه های 
قدیمی مجهز شده اند به دنبال دارد. البته اینتل به کاربران قول داده 
که با تالش های صورت گرفته در این مدت و با وصله هایی که در 15 
ژانویه منتشر شد، 90 درصد از پردازنده های تولی شده در پنج سال 

روبات C-3P0 تکنسین انبار می شوداخیر را در برابر این آسیب پذیری مقاوم کند.
فروشگاه بزرگ »اوکادو« در انگلستان قصد دارد از روبات های کمپانی »SecondHands« در انبارهای خود 
بهره ببرد تا وابستگی تکنســین ها به کار فیزیکی را کاهش دهد.کمپانی »SecondHands« طی پروژه ای 
توسط 5 دانشگاه از سراسر اتحادیه اروپا ایجاد شــد. روبات های مدل C-3P0 این کمپانی شباهت بسیاری به 
انسان دارند: دارای دو چشم بوده و دست ها و بازوهایی مشــابه دارند. ولی شباهت آنها به همین موارد خالصه 
می شود، زیرا روی چرخ حرکت می کنند و به رنگ فیروزه ای رنگ آمیزی شده اند. همچنین نام آن از روی روبات 
طالیی فیلم جنگ ستارگان گرفته شده اســت. این روبات مراحل متعدد تست را پشت سر گذاشته تا اطمینان 
حاصل شود که می تواند به خوبی در کنار سایر کارمندان فعالیت کند و کارهای مختلفی از جمله برداشتن یک 

پیچ گوشتی را به درستی انجام دهد.

اسکوتری که به وای فای متصل می شود
به تازگــی از اســکوتری با موتور 
برقی رونمایی شــده که بدنه آن 
از آلیاژ منیزیم و فیبر کربنی است. 
این وسیله نقلیه به بلوتوث و وای 
فای متصــل می شــود. هرچند 
نمایشگاه محصوالت الکترونیکی 
مصرفی تمام شــده است، یکی از 
وسیله های نقلیه جالب رونمایی 
شــده در آن اســکوتر الکتریکی                 
U jet بود. Ujet شبیه اسکوتری 

معمولی با طراحی نامتقارن اســت که البته تجهیزاتی متمایز از بقیــه دارد. به عنوان مثال 
چرخ های آن شــکل غیرمتعارفی دارد و چهارچوبش از آلیاژی  متفاوت است. همچنین این 
وسیله نقلیه به اینترنت متصل می شود. جالب آنکه Ujet مجهز به بلندگوهای بی سیم است 

و با استفاده از دو پورت یو اس بی خارجی شارژ می شود.
همچنین اسکوتر، مجهز به GPS، اینترنت ۳G، وای فای و بلوتوث است.

 بوئینگ، از سرامیک چاپ 3 بعدی 
در موتورهای جت استفاده می کند

امروزه چاپ ســه بعدی، انقالبی در تولید ایجاد کرده اســت. این روش 
ابتکاری جدید، موجب بهبود تولید در بسیاری از زمینه های زندگی شده 
است. یکی از شرکت های پیشگام در این زمینه، آزمایشگاه های تحقیقاتی 
»هیوز«)شرکت مشترک جنرال موتورز و بوئینگ معروف به HRL( است. 
این شرکت پیشــرفت های زیادی در زمینه چاپ سه بعدی، برنامه های 
حمل ونقل خودرویی، هواپیما و سفینه های فضایی داشته و در حال حاضر 
سرامیک با چاپ سه بعدی ارائه کرده است. سرامیک چاپ شده حدود 
1700 درجه سانتیگراد حرارت را تحمل می کند که در این دما بسیاری از 
مواد به سادگی ذوب شده یا تغییر شکل می یابند. این محصول در آینده 
به دو صورت روانه بازار خواهد شد. یکی از موارد، استفاده از این سرامیک 
در محصوالت آینده جنرال موتورز و بوئینگ و مورد دوم مجوز همکاری با 
MalibuIQ شرکت سرمایه گذاری VC و تولیدکنندگان بزرگ است. این 
فناوری در تولید موتورهای جت »رولزرویس«)Rolls-Royce( بسیار 
کارآمد بوده و موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد. این شرکت ادعا 
کرد با چاپ سه بعدی میزان مصرف سوخت به دلیل قطر 1/5میلی متر، 

15درصد کاهش می یابد.

کشف سنگ آسمانی قدیمی تر از خورشید
محققان در صحرای مصر تکه سنگ های 
ریزی کشــف کرده اند که حــاوی مواد 
معدنی عجیبی است. آنها معتقدند این 
شیء آسمانی قدمتی بیش از خورشید 
دارد. تکــه ســنگی در صحراهای مصر 
کشف شــده که احتماال درک بهتری از 
نحوه شــکل گیری منظومه شمسی در 
اختیار دانشــمندان قرار می دهد. این 

تکه ســنگ که از آســمان در صحرای مصر فرود آمده، Hypatia نام گرفته و حاوی مواد معدنی 
عجیبی است که تاکنون در منظومه شمسی مشاهده نشده است. Hypatia سنگی شیشه ای است 

که الماس های بسیار ریزی در آن وجوددارد.
 محققان معتقدند این شیء آسمانی در زمان شکل گیری جهان به وجود آمده و قدمت آن حتی از 
خورشید و سیاره های اطرافش بیشتر است. درهرحال زمین شناسان معتقدند این سنگ 28 میلیون 

سال قبل در نتیجه برخورد شهاب سنگ با زمین به وجود آمده است.

مراقب آسیب های »تلگرام جعلی« باشید
 نرم افزار جدیدی به نام »Teligram« به عنوان نســخه به روز شــده پیام رســان 
Telegram بــه بازار آمده کــه از توانایی های ویژه ای چون نصب درب پشــتی یا 
استفاده از تبلیغات کلیکی برای آلوده کردن سیستم قربانی استفاده می  کند. اخیرا 
کارشناسان امنیت سایبری با نسخه جعلی از پیام رسان تلگرام برخورد کرده اند که 
در ادامه به بررسی آن می پردازیم. متاسفانه بازهم گزارشی دیگر از وجود برنامه ای 
آلوده در فروشــگاه اینترنتی گوگل )Google Play Store( دریافت شده است؛ 

در این گــزارش آمده 
که نرم افــزاری جدید 
 »Teligram« به نام
به عنوان نسخه به روز 
شده پیام رسان تلگرام 
)Telegram( معرفی 
کرده اند. ایــن برنامه 
جدیــد از فراگیــری 
پیام رسان تلگرام برای 

ترغیب کاربران به دریافت و نصب استفاده می کند. این گزارش توسط شرکت امنیت 
سایبری سیمنتک )Symantec( در 10 ژانویه ارائه  شده است؛ کارشناسان امنیت 
سایبری شرکت مذکور با بررســی های دقیق خود دریافتند که این برنامه جدید از 
همان توابع کتابخانه ای تلگرام استفاده می کند اما بدافزارهایی را در قالب این توابع، 

وارد سیستم قربانی می  کند. 
این برنامه آلوده برای به اشــتباه انداختن کاربران و نصب ســهوی، فقط یک حرف 
از اسم تلگرام را تغییر داده اســت. این برنامه مخرب به گونه ای طراحی شده که در 
محیط برنامه تبلیغات نشان می دهد و در پس زمینه برخی بدافزارها را اجرا می کند. 
بدافزارهای مذکور با نام »Trojan.Gen.2« شناخته  شده اند و از توانایی های ویژه ای 
چون نصب درب پشتی یا استفاده از تبلیغات کلیکی برای آلوده کردن سیستم قربانی 
استفاده می  کند. کارشناسان سیمنتک به کاربران هشدار دادند که از نصب برنامه های 
منبع باز )open source( خودداری کنند؛ زیرا کالهبرداران و مجرمان سایبری 

می توانند از کدهای این برنامه ها سوءاستفاده کنند.

 موبایل »قاتل آیفون ایکس« 
رونمایی می شود

به تازگی انتشار تصویری از بســته بندی یک موبایل پرچمدار نشان 
می دهد این دستگاه قابلیت تصویربرداری اسلوموشن با هزار فریم در 
 S۹و S۹ ثانیه را دارد. سامســونگ اعالم کرده موبایل های گلکسی
،پرچمداران جدیدش، یک ماه دیگر به بازار عرضه می شــوند. اما به 
تازگی عکسی از بسته بندی موبایل در فضای مجازی منتشر شده و 
مشخصات این موبایل را فاش کرده است. این موبایل که »قاتل آیفون 
ایکس« لقب گرفته، در کنگره جهانی موبایل رونمایی خواهد شد. به 
هرحال تصویر بسته بندی این موبایل در Reddit منتشر شده است.

این موبایل بــا نمایشــگری 5.8 اینچی بــه بازار عرضه می شــود. 
 همچنین تصویر نشان می دهد نمایشگر AMOLED دارای کیفیت

 Quad HD+ است. دوربین جلویی دستگاه 8 مگاپیکسل و دوربین 
پشــتی آن 12 مگا پیکسل است. همچنین نوشــته های روی جعبه 
حاکی از آن اســت که موبایل دارای ویژگی Slow-mo اســت. از 
ســوی دیگر برخی گزارش ها حاکی از آن است که دستگاه می تواند 

ویدئوهای اسلوموشن با هزار فریم در ثانیه را فیلم برداری کند.

مراقب آسیب های »تلگرام جعلی« باشید
پیشنهاد سردبیر:
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رییس شبکه دامپزشکی شهرضا:
شهرضا دومین قطب پرورش 
طیور در استان اصفهان است

رییس شــبکه دامپزشــکی  شهرضا
شــهرضا گفت: شــهرضا به عنوان دومین قطب 
پرورش طیور در استان اصفهان مطرح شده است.
حمید رییــس  زاده  با اشــاره به بازدید شــبکه 
دامپزشکی شــهرضا از مرغداری ها، اظهار کرد: 
بیش از 170 واحــد پرورش طیور گوشــتی با 
ظرفیت  جوجه ریزی ماهانه بیش از 600 هزار و 
چهار واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت حدود 290 
هزار قطعــه، دو واحد پرورش پولــت با ظرفیت 
حدود 180 هزار قطعه، یــک واحد پرورش مرغ 
مادر تخم گذار، دو واحد پــرورش بوقلمون و دو 
واحد پرورش بلدرچین در ســطح شهرستان با 
مجوز رسمی از شبکه دامپزشکی شهرضا در حال 

فعالیت هستند.
وی افــزود: در هــر دوره پــرورش از واحدهای 
متقاضی قبــل از صدور مجوز پــرورش و تولید، 
بازرسی بهداشــتی به عمل می آید و به صورت 
هدفمند و یکپارچه ســطح بهداشتی واحدها در 

هر دوره ارتقا می یابد.
رییس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: می توان 
گفت با اقداماتی که ســال های گذشــته انجام 
شده یکی از موفق ترین شهرســتان ها در بحث 
پرورش طیور در سطح استان، شهرضاست و این 
شهرستان به عنوان دومین قطب تولید در زمینه 

پرورش طیور در استان مطرح شده است.

مسئول واحد بهداشت محیط دهاقان 
بیان کرد:

اتالف ۲۰۹ قالده حیوان 
ناقل بیماری در دهاقان

دهاقان مسئول واحد بهداشت محیط 
شبکه بهداشت و درمان شهرســتان دهاقان از 
اتالف 209 قالده حیوان ناقــل بیماری در این 
شهرستان خبرداد. ذبیح ا...رسم اظهارکرد: اتالف 
حیوانات ناقل بیماری در ســطح شهرستان هر 
شش ماه یک بار صورت می گیرد، اما آماردهی به 
دانشگاه علوم پزشکی استان باید هر سه ماه یک 
بار انجام شــود، با این حال دفن الشه حیوانات 
حتما با نظارت کارشناســان بهداشــت ممکن 

می شود.
وی با اشــاره به واکسینه شــدن حیوانات ناقل 
بیماری توســط کارشناســان اداره دامپزشکی، 
گفت: این عملیات ساالنه صورت می گیرد و الزم 
است، دامداران نســبت به این مسئله همکاری 

الزم داشته باشند.
رسم، با تاکید بر اینکه قانون و دستور العمل کلی 
وزارت بهداشت در زمینه اتالف این نوع حیوانات، 
زنده گیری اســت، تصریح کرد: در شهرســتان 
دهاقان امکانات الزم برای اجرای این قانون میسر 
نیســت و ورود بخش خصوصی می تواند کمک 
زیادی برای حفظ حیوانات کند؛ بنابراین کسانی 
که بخواهند در این زمینه همکاری داشته باشند 
از تسهیالت و امکانات مطلوب نیز برخوردار می 
شوند. وی با اشاره به اینکه عملیات اتالف در شهر 
دهاقان به زودی انجام می شــود، گفت: تاکنون 
109 مورد از این حیوانات در ســطح روستاها، 
یکصد مورد در شهر گلشــن و بعضی نقاط شهر 

دهاقان اتالف شده اند.

فرماندار اردستان:
 73 درصد اشتغال اردستان 

محقق شده است
فرماندار اردســتان اظهار کرد:  اردستان
ســهمیه و تعهد اشتغال اردســتان در سال 96 
یکهزار و 500نفر بوده که تا کنون یکهزار و 163 
نفر آن توسط دستگاه های مختلف محقق شده 
است.علیرضا غیور افزود: ســهمیه اشتغال بین 
دســتگاه ها و ادارات مختلف تقسیم شده و باید 
طبق سهمیه آن را تا آخر سال محقق کنند و  به 
همیــن منظــور بیــش از 73 درصد اشــتغال 
شهرستان اردستان محقق شده است. وی گفت: 
پنج میلیــارد و 200 میلیون ریال وام مشــاغل 
خانگی در ســال96 تخصیص داده شده بود که 

همگی هزینه شده است.
غیور تاکید کرد: مبلغ 19 میلیارد و 400 میلیون 
تومان برای طرح تکاپــو اختصاص پیدا کرده که 
در صورت جذب آن می شــود هزینه بیشتری را 

درخواست کرد.
فرماندار اردستان خاطرنشــان کرد: اداره های 
منابع طبیعی و بسیج از تعهد اشتغال خود بیشتر 
انجام داده و 10 اداره شهرستان تا کنون اشتغال 

خود را محقق نکرده اند.

رییس هیئت فوتبال آران و بیدگل:
 ثبت نام تیم ها برای حضور 
در مسابقات فوتسال آغاز شد

رییس هیئت فوتبال آران و  آران و بیدگل
بیدگل، با بیان اینکه رقابت های لیگ دسته دوم 
فوتبال آران و بیدگل با راهیابی دو تیم افسر و 
مدافعان حرم به لیگ دسته اول به پایان رسید، 
گفت: در گروه اول بازی ها کارگران چهارسوق، 
آزادی، متحد جوانان بیــدگل، هما بیدگل و 
 ســتارگان افســر بیــدگل حضور داشــتند، 
در گروه دوم نیز جوانــان ولیعصر، پاس آران، 

قدس و مدافعان حرم با هم رقابت کردند.
 نصــرت ا... قربانــی بــه برگزاری مســابقات 
فوتسال دهه فجر اشاره کرد و گفت: رقابت های 
 فوتســال گرامیداشــت دهه فجر از ســال ها

  پیــش در شهرســتان برگــزار شــده و 
اســتقبال بســیار خوبی را به خود جلب کرده 

است.
رییس هیئــت فوتبال آران و بیــدگل، با بیان 
اینکه ثبت نام تیم ها در مســابقات فوتســال 
جام دهه فجر آغاز شــده است، ابراز امیدواری 
کرد: تا کنــون برخی تیم ها برای شــرکت در 
 این دوره مســابقات اعالم آمادگی کرده اند و

 بــا اســتقبال دیگر تیــم های شهرســتان، 
 این مســابقات بــا جذابیت بیشــتری دنبال

 خواهد شد.

فرمانده انتظامی خمینی شهر خبر داد:
دستگیری سارق حرفه ای 

كابل و تجهیزات مخابراتی 
انتظامــی  فرمانــده  خمینی شهر
شهرستان خمینی شــهر با اشاره به چند مورد 
سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی در شهرستان 
 خمینی شــهر، اظهار داشــت: در پــی وقوع

  ایــن ســرقت ها رســیدگی به موضــوع در 
 دســتور کار مامــوران ایــن شهرســتان

 قرار گرفت.
علی جعفری نژاد افزود: ماموران پلیس آگاهی 
 با انجــام اقدامات پلیســی ســرانجام موفق

 به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفه ای 
شدند.

وی با اشاره به دســتگیری این سارق حرفه ای 
طی عملیاتی غافلگیرانه ادامــه داد: متهم در 
بازجویی های به عمل آمده به 6 مورد ســرقت 
کابل و تجهیزات مخابراتی به ارزش 20 میلیون 
ریال اعتراف کرد و جهت انجام اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضائی شد.

رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی 
استان اصفهان:

84 درصد از ماموریت های 
اعزامی خوانسار، غیرتصادفی بود

اورژانــس  اداره  رییــس  خوانسار
پیش بیمارســتانی اســتان اصفهــان گفت: 
تکنســین های فوریت های پزشکی شهرستان 
خوانسار در پاییز امسال به 277 ماموریت اعزام 
شــدند که 84 درصــد از ایــن ماموریت ها، 

غیرتصادفی بود.
علیرضا قاســمی اظهــار کرد: در ســه ماهه 
سوم امســال، فوریت های پزشکی شهرستان 
خوانسار 277 ماموریت شامل 232 ماموریت 
غیرتصادفی و 44 ماموریــت تصادفی را انجام 

داد.
وی افزود: در این مــدت، 45 بیمار قلبی، 11 
تنفسی، یک بیمار با مشــکل زنان و زایمان، 9 
مصدوم ناشی از مسمومیت و 5 مصدوم حوادث 
از خدمات فوریت های پزشــکی شهرســتان 

خوانسار بهره مند شدند.  
قاسمی، جمعیت شهرســتان خوانسار را 33 
هزار نفر عنوان کرد و گفت: این شهرســتان از 
 یک پایگاه اورژانس پیش بیمارســتانی و 7 نفر

 پرسنل فوریت های پزشکی برخوردار است.

علیرضا بصیری، افزود: ســتاد بازآفرینی با کارگروه های زیر مجموعه 
خود از موازی کاری ها جلوگیری کرده و تالش می کند با طرح محدوده 
بافت های فرسوده، مشــکالت و قابلیت های محله ای را شناسایی و با 
برنامه ریزی صحیح نوع اقدامات برای هریک از محالت را بررسی و در 

یک همکاری جمعی اجرا کند.
وی هدف ستاد بازآفرینی پایدار شهری را فراهم کردن شرایط و وضعیت 
مطلوب و پایدار و خدمات رســانی بهتر به شهروندان بیان کرد و افزود: 
قابلیت ها و مشکالت بافت های شهری هریک از شهرهای شهرستان در 
یک جلسه ستاد بازآفرینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بصیری، نبود 

 مدیریت یکپارچه شهری را یکی از چالش های مدیریتی دولتی در کشور
عنوان کرد.

وی ادامــه داد: وجود بناهــا و اماکن تاریخی در شــهرها مزیتی برای 
بازآفرینی آنها با افزایش اشتغال در شــهرهای شهرستان با مشارکت 
مردم و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان است. رییس ستاد بازآفرینی پایدار شهری شاهین شهر و میمه، 
سهم دولت در شهرســازی ها را ارائه خدمات و انشعابات آب، برق، گاز 
و ...خواند و با تاکید بر اینکه طرح های بهســازی و نوسازی بافت های 
فرسوده در شهرها، پس از تصویب در ســتاد بازآفرینی پایدار شهری 

قابلیت اجرایی دارند، افزود: کوتاهی برخی از شهرداران در انجام وظایف 
به شهرسازی آســیب وارد می کند که نمونه آن پرونده های متعدد در 

کمیسیون 100 است.
رییس اداره عمران و بهسازی شــهری اداره کل راه و شهرسازی استان 

اصفهان، در این جلسه گفت: بازآفرینی شهری نگرش و اقداماتی جامع و 
یکپارچه برای حل مشکالت شهری منطقه  هدف است که در نهایت به 
یک پیشرفت پایداری اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی خواهد 

انجامید.
منصور فخاران با بیان اینکه بهســازی بافت های فرســوده شــهری با 
مشارکت مســتقیم مردم و حمایت های غیر مستقیم دولت به  صورت 
پرداخت تسهیالت بانکی و نظارت بر ساخت و سازهای جایگزین در حال 
اجراست، افزود: در شهرهای زیر 200 هزار جمعیت، عالوه بر پرداخت 
وام های با ودیعه 10 میلیون تومانی، به متقاضیان نوســازی بافت های 

فرسوده تسهیالت 30 میلیون تومانی نیز پرداخت می شود.
وی با اشــاره به اینکه دولت مابه التفاوت تخفیف عــوارض بافت های 
فرســوده را بــه شــهرداری ها پرداخــت مــی کنــد، خاطرنشــان 
کــرد: شــهرداری ها مــی تواننــد صاحبــان واحدهای مســتهلک 
 را بــا معافیــت از پرداخت عــوارض نوســازی واحدهای فرســوده 

حمایت کنند.
رییــس اداره عمران و بهســازی شــهری اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان افــزود: ســتادهای بازآفرینــی پایدار شــهری در 
اســتان اصفهان موظف هســتند، کارگروه های وضعیــت اجتماعی، 
فرهنگی، ســالمت و حقوقــی، پیش بینــی و پیشــگیری بافت های 
فرســوده، ارتقای اقتصــادی و مشــارکت های مردمی، تشــکل های 
مردم نهــاد، تدوین برنامه هــای اقدام بــرای روســتاهای قرارگرفته 
در محــدوده شــهری، ســاماندهی کالبــدی زیرســاختی، میراث 
 فرهنگــی، تامین منابع مالــی و درآمدهــا را به ریاســت فرمانداران

 تشکیل دهند.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

ستاد بازآفرینی از موازی کاری ها جلوگیری می کند

فرماندار شاهین شهر و میمه اظهارکرد: ستاد بازآفرینی پایدار شهری وظیفه دارد کارگروه های وضعیت فرهنگی، اجتماعی،  شاهین شهر
حقوقی، سالمت، پیش بینی و پیشگیری بافت های فرسوده، ارتقای اقتصادی و مشارکت های مردمی را برای تدوین و ساماندهی تشکیل دهد.

اخبار

شهرضا دومین قطب پرورش طیور در استان اصفهان است

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

نماینده مردم فریــدن، چادگان و  فریدن
بویین میاندشت در مجلس با بیان اینکه در جلسه 
با وزیر بهداشت مقرر شــد که تجهیزات مورد نیاز 
برای بیمارستان فریدون شــهر تامین شود، گفت: 
برای هرکدام از شــبکه های بهداشــت و درمان 

چهارگانه 2 آمبوالنس سفارش دادیم.
اکبر ترکی اظهار داشــت: در قســمت بهداشــت 
و درمان به ویژه بیمارســتان بوعلی که در شــهر 
چادگان ساخته شده است باید گفت در مهرماه که 
خدمت وزیر بهداشت و درمان بودیم در این زمینه 

دستور فوری به رییس دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان دادند.

وی افــزود: در این دســتور آمده بــود که رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان شخصا به 
این موضوع رسیدگی کنند و بحث نیروی انسانی را 
در قسمت تخصصی و پیراپزشکی و بحث مشکالت 
ساختمانی و پانسیون ها و مشکالتی که احیانا در 
ساختمان بیمارستان وجود دارد،مورد بررسی قرار 

دهند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
اشاره به برگزاری جلسه با وزیر بهداشت و درمان 
ادامه داد: در این جلسه دســتور عاجل دادند که 
قسمت عمده ای از مشکالتی که در بیمارستان 32 
تختخوابی شهرســتان چادگان وجود دارد طی 2 
ماه آینده مرتفع شودکه امیدواریم با پیگیری هایی 
که صورت می گیرد مشکالتی که مردم با آن روبه رو 

هستند، برطرف شود.

 نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

 تامین تجهیزات بیمارستان فریدون شهر با دستور وزیر بهداشت

رییــس بنیــاد شــهید و امور   اردستان
ایثارگــران اردســتان اظهار داشــت: مهم ترین 
موضوع و اصل جلسه ایثارگران، برنامه ریزی برای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران 
 و خانواده هــای آنهــا در دهــه مبــارک فجــر

 است. ماشاا...حمامیان افزود: به منظور پر بار بودن 
برنامه های معنوی دهه فجر امســال کــه با ایام 
فاطمیه تقــارن دارد اعضــای مختلفی همچون 
معــاون فرهنگی بنیاد شــهیدان، بخشــداران، 
شــهرداران، آموزش و پرورش، بســیج و نیروی 
 انتظامی بنیاد شهید را در تقویت این کمیته یاری

می کنند.وی ادامــه داد: برنامه های اصلی که در 
دهه فجر مد نظر بوده  یادواره شهدای شهرستان 
اردستان است که با 320 شــهید گرامی داشته 

می شود.
رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران اردســتان 
با بیــان اینکه یادواره ای بزرگ با نام شهرســتان 
در اردســتان برگزار می شــود، تصریــح کرد: به 
همین منظور 3 یادواره با نام »شــهدای انقالب 

و شهدای شــهر اردســتان«، یادواره »شهدای 
والفجر شــهر زواره« و یادواره »شــهدای بخش 
 برزاوند« با همــکاری پایگاه های بســیج برگزار
خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: بنیاد شهید 
اردستان نسبت به ارسال پیامک عناوین هر روز 
دهه فجر به جامعه ایثارگران و برگزاری نمایشگاه 
انقالب اســالمی با همکاری حوزه های مقاومت 

بسیج اقدام خواهد کرد.

رییس بنیاد شهید اردستان:

یادواره 3۲۰ شهید اردستان برگزار می شود
شــهردار چادگان گفــت: تخلفات  چادگان
ساختمانی شهر چادگان برای جلوگیری از تخریب 
منظر شــهر در حال شناســایی و بررسی هستند و 
درخواست بسیاری از شهروندان از ما برخورد قاطع با 
متخلفان است. نادر نجاری گفت: تخلف ساختمانی 
به معنی نقــض قوانین و ضوابط شهرســازی، فنی، 
ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است. شهردار 
چادگان با بیان اینکه هر ساخت و سازی که در شهر 
انجام می  شود، ملزم به اخذ پروانه ساخت از شهرداری 
است، افزود: اگر ساختمانی بدون پروانه ساخت و یا 
مغایر با پروانه اخذ شده باشــد غیر مجاز است. وی 
تصریح کرد: باید بدانیم سود حاصل از تخلف به نفع 
هیچ شخصی نیست و نباید آینده و سیمای شهری را 
با هزینه ای که برای جرائم پرداخت می شود، مقایسه 

کرد.
نجاری با اشاره به تخلفات در کمیسیون ماده 100 
اظهار کرد: ماده 100 از ســه دیدگاه، رعایت اصول 
فنی، بهداشتی و شهر سازی بررســی می شود که 
احکام صادره با توجه محوریت این سه اصل کلی به 

عنوان پایه نظری صادر می شود.وی در این خصوص 
ادامه داد: متخلفان عالوه بر پرداخت میزان جریمه 
ای که قطعا باید بپردازند، عــوارض متعلق به پروانه 
ساختمانی را هم باید پرداخت کنند. نجاری گفت: بر 
اساس ماده 100 شهرداری، قبل از هر اقدام عمرانی 
اخذ پروانه از شهرداری الزامی است و هر گونه تعمیر 
امالک واقع در توســعه  معابر و طرح  های تملکی با 

هماهنگی و مجوز شهرداری باید انجام پذیرد.

شهردار چادگان:

بر اساس ماده ۱۰۰با تخلفات برخورد خواهد شد

فرماندار شهرستان دهاقان، گفت: توسعه صنعت گردشگری رکن مهم ارتقای سطح فرهنگ و  دهاقان
ایجاد اشتغال در این شهرستان است.علی اصغر قاسمیان توسعه صنعت گردشگری را به عنوان یک صنعت پاک و 
یکی از مهم ترین رویکردهای سند توســعه و چشم انداز شهرستان برشــمرد و تصریح کرد: با استفاده مناسب از 
ظرفیت های موجود در زمینه گردشگری می توان به نتایج مطلوبی در بحث توسعه این صنعت در استان و به ویژه 
شهرستان دهاقان دست یابیم. وی اظهار کرد: اشاعه فرهنگ میهمان نوازی در سطح مدارس شهرستان و انتقال آن 

به خانواده ها جهت مهیا شدن زیرساخت مناسب در امر گردشگری کمک شایانی به بحث گردشگری می کند.

توسعه صنعت گردشگری 
ركن مهم ایجاد اشتغال است

فرماندار شهرستان دهاقان:

ری
شگ

رد
گ

واکنشیادواره

مدیر شــرکت آب و فاضالب اردستان  اردستان
اظهار کرد: عملیــات حفاری و لوله گــذاری خط اصلی 

مجموعه مسکونی 209 اردستان آغاز شده است.
سید عباس شریعتمدار افزود: لوله گذاری این مجموعه به 
طول یکهزار و 500 متر و به قطرهای 250 و 300میلی متر 

لوله پلی اتیلن انجام گرفته است.وی گفت: هدف از اجرای این عملیات دفع فاضالب بهداشتی مجموعه 209 
و خدمت رسانی به مردم با 350پالک مسکونی و جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی در محدوده چاه های 
آبفا بوده است.مدیر شرکت آب و فاضالب اردستان با بیان اینکه هزینه این عملیات بالغ بر دو میلیاردو 500 
میلیون ریال بوده، تصریح کرد: بودجه مربوطه از طریق اعتبارات داخلی و عمرانی شرکت آب و فاضالب انجام 
شده است. وی تاکید کرد: کل طول شبکه مورد نیاز مجموعه مسکونی 209 به طول پنج کیلومتر است که بالغ 

بر 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

آغاز لوله گذاری 
فاضالب شهرک ۲۰۹ 
اردستان

رییس جهاد کشــاورزی شهرستان  شهرضا
شــهرضا اظهارکرد: در سه ماه سوم ســال جاری سه 
میلیون و 275 هزار لیتر نفت گاز بین بهره برداران بخش 

کشاورزی شهرستان توزیع شده است.
وی تصریح کــرد: دامداران، صاحبــان صنایع تبدیلی 

کشــاورزی،گلخانه داران،تولید کنندگان قارچ، مالکان ماشــین آالت و تولید کنندگان طیور، واجدان 
شرایط استفاده از تسهیالت توزیع سوخت هستند.باقری ادامه داد: از اسفندماه سال جاری به تراکتورها 

و کمباین های فاقد پالک مدل سال 1372 به بعد، سوخت تعلق نمی گیرد.
وی تصریح کرد: مالکان این قبیل از ادوات کشــاورزی در شهرستان الزم است با دردست داشتن اصل و 
تصویر مدارک هویتی مالک،اســناد مالکیت تراکتور یا کمباین و مدارک مربوط به احراز محل سکونت 

مالک به شرکت های خدمات فنی کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

توزیع بیش از سه 
میلیون لیتر نفت بین 
كشاورزان شهرضا

عکس  روز 

برگزاری جشن عبادت و 
بندگی دختران خمینی شهری

دانش آموزان دختر پایه  خمینی شهر
سوم ابتدایی مدارس شهرستان خمینی شهر 
در دارالقران اهل البیت این شهر گرد هم آمدند 

تا شروع عبادت و بندگی را جشن بگیرند.
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مفاد آراء
246/10 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا 
سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027016348 مورخ 1395/12/07 عبدالرحمن رئیسي هارونی 
فرزند نجفقلي بشماره شناسنامه 22 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621874594 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13147 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/76 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2-  راي شماره 139660302027000621 مورخ 1396/01/20  سعید رجبي  فرزند علي 
اکبر بشماره شناسنامه 1305 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287650708 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 97/52 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139660302027004419 مورخ 1396/04/20 رمضان شیرواني فیل آبادي 
در   4679537124 ملي  بشماره  فارسان  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  علي  حمزه  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/59 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
4- راي شماره 139660302027005221 مورخ 1396/05/08 زهرا اعتباریان خوراسگاني 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11151 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283812878 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6263 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 82/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج مصطفی مهتری خوراسگانی فرزند مرحوم رمضان.
فشارکي  غالمي  شکراله   1396/07/20 مورخ   139660302027008396 شماره  راي   -5
در   5659058728 ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   731 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند 
از  از قطعه زمین پالک 1591 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي  ششدانگ یکباب ساختمان 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 364/87 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
6- راي شماره 139660302027008457 مورخ 1396/07/23 حسن مومنی مزده فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 16 صادره از نطنز بشماره ملي 1239767617 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 112/74 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي هاشم 

اخالقی .
شوقي  محمدعلي   1396/07/27 مورخ   139660302027008637 شماره  راي   -7
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8969 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  خوراسگاني 
1283791560 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6815 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي خانم رقیه لطفی فرزند محمد.
سجادي  سیدعباس   1396/07/29 مورخ   139660302027008654 شماره  راي   -8
مولنجاني فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291694250 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از اصلي 
الواسطه  43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 177/57 مترمربع. خریداري مع 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین صغیر زاده دارکی.
9-  راي شماره 139660302027008712 مورخ 1396/07/29 حسین طغیاني خوراسگاني 
در   1291241973 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   67 شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند 
در  واقع  زمین پالک 6513  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  یکباب ساختمان  ششدانگ 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027008782 مورخ 1396/07/30 زهرا واثقي خوندابي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 1469 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286505895 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد صالح غفوری جبلی.
فرزند  دوز  پیرپاره  رضا   1396/07/30 مورخ   139660302027008783 شماره  راي   -11
یداله بشماره شناسنامه 50010 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281597171 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد صالح غفوری جبلی.
اسماعیلیان  مریم   1396/07/30 مورخ   139660302027008784 شماره  راي   -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   3346 شناسنامه  بشماره  یارعلی  فرزند  عمروآبادي 
1288335687 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/20 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد ابرقویی .
اکبر  فرزند  مورخ 1396/07/30 عفت شاملو  راي شماره 139660302027008785   -13
بشماره شناسنامه 379 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287641441 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سید محمد ابرقویی .
فرزند  جهانگیري  منیر   1396/08/06 مورخ   139660302027008923 شماره  راي   -14
حسن بشماره شناسنامه 188 صادره از الیگودرز بشماره ملي 4172067808 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک - فرعي از اصلي 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 138/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي آقای یداله زارعی هفدانی فرزند رحمت.
15- راي شماره 139660302027009031 مورخ 1396/08/07 علي اکبر شمس سوالري 
از اصفهان بشماره ملي 1289461368 در  فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 622 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/60 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
16- راي شماره 139660302027009033 مورخ 1396/08/07 زهرا رصافچي فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1495 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286634245 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9174 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/80 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
یان  اللهي  حبیب  باقر   1396/08/07 مورخ   139660302027009035 شماره  راي   -17
فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 919 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286500397 در 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه 
9174 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027009222 مورخ 1396/08/14 ظریفه رحیمي خوراسگاني 
در  ملي 1286674220  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 2643 صادره  براتعلي  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 9000 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 318/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي مصطفی حسینی .
19- راي شماره 139660302027009279 مورخ 1396/08/14 غالمعلي عبداللهیان فرزند 
بمانعلي بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291303601 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 
5326 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 321/9 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

20- راي شماره 139660302027009282 مورخ 1396/08/14 اشرف امیني فرزند علي 
بشماره شناسنامه 201 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291327355 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 5326 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 321/9 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
ابوالحسني  رحیم   1396/08/23 مورخ   139660302027009472 شماره  راي   -21
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   12960 شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  خوراسگاني 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283831406
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن زمانی.
زارع مهرجردي  راي شماره 139660302027009545 مورخ 1396/08/25 هدایت   -22
در   4489395337 ملي  بشماره  میبد  از  صادره   2588 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
از  فرعي   1-2-3 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  کارگاه  یکباب  ششدانگ 
مع  خریداري  مترمربع.   605/27 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   43 اصلي 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رحمت اله عنایتی .
23- راي شماره 139660302027009550 مورخ 1396/08/25 علیرضا جهانگیري فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 733 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284848124 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027009551 مورخ 1396/08/25 شهرام جهانگیري فرزند 
علي اکبر بشماره شناسنامه 815 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284746003 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
هاروني  رئیسي  مورخ 1396/09/05 محمد  راي شماره 139660302027009758    -25
فرزند نجفقلي بشماره شناسنامه 110 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621903837 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13147 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/76 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027009789 مورخ 1396/09/07 مهري محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291375775 در هفت 
حبه یک پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شماره 139660302027009790 مورخ 1396/09/07 زهرا محمدي سمسوري 
در  ملي 1283924218  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 236 صادره  بشماره  قربانعلي  فرزند 
هفت حبه یک - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي 
ثبت  واقع در بخش 5  از اصلي 15316  از قطعه زمین پالک 30 فرعي  بر روي قسمتي 

اصفهان به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28-  راي شماره 139660302027009791 مورخ 1396/09/07 ناصر محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 1560 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291591028 در 
چهارده حبه و یک - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027009792 مورخ 1396/09/07 رسول محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 3572 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283701596 در 
چهارده حبه و چهار - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027009793 مورخ 1396/09/07 احمد محمدي سمسوري  
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291427139 در چهارده 
حبه و چهار - پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139660302027009796 مورخ 1396/09/08 محمود محمدي سمسوري 
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291415556 در چهار ده 
حبه و چهار پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه و بلوک احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 30 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 3774/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
دهاقاني  نبیان  شهناز   1396/09/08 مورخ   139660302027009828 شماره  راي   -32
فرزند یوسف بشماره شناسنامه 104 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129582497 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در بخش 
از مالک  الواسطه بصورت عادي  به مساحت 100 مترمربع. خریداري مع  5 ثبت اصفهان 

رسمي احمدرضا اسماعیل زاده .
زاده  سمیرمي  عزت   1396/09/09 مورخ   139660302027009830 شماره  راي   -33
ملي 1281691836  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 59465 صادره  اسماعیل  فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 
5870 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 290 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

34- راي شماره 139660302027009831 مورخ 1396/09/09  اصغر مهر آموز  فرزند 
از اصفهان بشماره ملي 1291417761 در ششدانگ  قربانعلی بشماره شناسنامه 4 صادره 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 5920 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 85/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسین و صدیقه و ناهید یخچالی.
35- راي شماره 139660302027009832 مورخ 1396/09/09  محسن ربیعي سمسوري 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270093576 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 367 فرعي از اصلي 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي سمیه عباسی فرزند سید رضا.
فرزند  دامیار  مرتضي    1396/09/09 مورخ   139660302027009833 شماره  راي   -36
حسن بشماره شناسنامه 407 صادره از اصفهان بشماره ملي  1283970414 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11901 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 209 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم 

حاجیه خاتون ضرغامی تخت فوالدی .
37- راي شماره 139660302027009835 مورخ 1396/09/09  محمد جعفر زارعي فرزند 
علی بشماره شناسنامه 7207 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293294721 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 17 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 200/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین 

زارعی اندوانی.
38- راي شماره 139660302027009836 مورخ 1396/09/09 زهره ذوق فرزند مصطفی  
بشماره شناسنامه 941 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287698700 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 72 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 168/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرد  سالکي  امیر   1396/09/09 مورخ   139660302027009837 شماره  راي   -39
 1288234260 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2693 شناسنامه  بشماره  تقی  فرزند 
از  فرعي   284 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  ششدانگ  در 
 اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/70 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
40-  راي شماره 139660302027009842 مورخ 1396/09/09 حسین علي زاده فرزند 
علی بشماره شناسنامه 1849 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287940447 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/03 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اصغر شاهزیدی فرزند محمد .
41-  راي شماره 139660302027009843 مورخ 1396/09/09 محسن محمدي شمس 
آبادي فرزند اله یار بشماره شناسنامه 782 صادره از آبادان بشماره ملي 1819216063 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 248 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139660302027009845 مورخ 1396/09/09 اصغر زارعي گشیري فرزند 
از اصفهان بشماره ملي 1291406107 در ششدانگ  حسین بشماره شناسنامه 17 صادره 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11543 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 135/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مشهدی علی زرعین .
فرزند  طوقاني  صفیه   1396/09/09 مورخ   139660302027009847 شماره  راي    -43
علی اصغر  بشماره شناسنامه 13 صادره از فریدن بشماره ملي 6219838890 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 
الواسطه بصورت  مع  مترمربع. خریداري  به مساحت 200  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع 

عادي از مالک رسمي شرکت بخش مصالح ساختمانی پخش اصفهان سهامی خاص.
44-  راي شماره 139660302027009848 مورخ 1396/09/09 شهربانو غالمي دهنوي 
در   1290058482 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   64 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 43 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.
مخلص  احسان  محمد   1396/09/09 مورخ   139660302027009849 شماره  راي   -45
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   72109 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  اصفهاني  پور 
1282462318 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
مترمربع.   400/8 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   8

خریداري طي سند رسمي.
احمدي  محمدرضا   1396/09/09 مورخ   139660302027009850 شماره  راي   -46
پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291291271 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

باقر طراح پزوه فرزند هاشم.
حسن  صادقي  محمود   1396/09/09 مورخ   139660302027009851 شماره  راي   -47
آبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649884129 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12564 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 141/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس فروغی ابری فرزند محمد.
فرزند  یزدي  کرمعلي    1396/09/09 مورخ   139660302027009852 شماره  راي   -48
در چهار  ملي 1091951233  بشماره  آباد  نجف  از  بشماره شناسنامه 55 صادره  عباسعلی 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 267/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

فرزند  مورخ 1396/09/09 خورشید سدهي   راي شماره 139660302027009855   -49
محمداسمعیل بشماره شناسنامه 4123 صادره از نجف آباد بشماره ملي 1090558341 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 267/68 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
50-  راي شماره 139660302027009856 مورخ 1396/09/09 مرتضي احمدي آمرزید 
آبادي فرزند مهدی بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291687629 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
مترمربع.   180 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   305

خریداري طي سند رسمي.
فرزند  پورقدیري  زهرا   1396/09/09 مورخ   139660302027009857 شماره  راي   -51
محمد بشماره شناسنامه 1256 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286722128 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
عبدالباقی  حسین   1396/09/09 مورخ   139660302027009858 شماره  راي   -52
 5129923960 ملي  بشماره  قمشه  از  صادره   58 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  فرزند 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/75 در 
 پالک 11869 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 351/30 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027009859 مورخ 1396/09/09 جعفر علی صانعي فرزند 
حاج بابا بشماره شناسنامه 56 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129794672 در 1/25 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11869 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 351/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027009863 مورخ 1396/09/09 حسین کشاورز شهرستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291361766 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
55- راي شماره 139660302027009864 مورخ 1396/09/09 سعید کشاورز شهرستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291370031 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
56- راي شماره 139660302027009865 مورخ 1396/09/09 مجید کشاورز شهرستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1277 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291517431 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
57- راي شماره 139660302027009866 مورخ 1396/09/09 وحید کشاورز شهرستاني 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 244 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291439641 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عذرا کشاورز فرزند علیمراد.
58- راي شماره 139660302027009906 مورخ 1396/09/11  حجت اله رضائي رجاني  
فرزند محمدرحیم بشماره شناسنامه 38 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659556027 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 136/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی فرزند شکراهلل.
فرزند  مرادي  نوراله   1396/09/11 مورخ   139660302027009909 شماره  راي   -59
غالمعلي بشماره شناسنامه 3213 صادره از آباده بشماره ملي 2410439934 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي مصطفی مسائلی فرزند حسین.
فرزند  رستمیان  اله  روح   1396/09/11 مورخ   139660302027009929 شماره  60-راي 
اکبر بشماره شناسنامه 1047 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288358423 در چهار دانگ 
از قطعه زمین پالک 1592  بر روي قسمتي  احداثي  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع 
مترمربع.   291/94 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي 

خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139660302027009930 مورخ 1396/09/11 اکبر رستمیان فرزند عباس 
از اصفهان بشماره ملي 1285522011 در دو دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 652 صادره 
از قطعه زمین پالک 1592 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي  از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 291/94 مترمربع. خریداري  از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

طي سند رسمي.
62- راي شماره 139660302027009931 مورخ 1396/09/11 صدیقه دانشمندخوراسگاني 
از اصفهان بشماره ملي 1291364544 در سه  فرزند عباس بشماره شناسنامه 79 صادره 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5056 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/74 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شومالي  بیگم  فاطمه   1396/09/11 مورخ   139660302027009932 شماره  راي   -63
خوراسگاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291261311 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5056 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 69/74 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زاده  عابدي  رضا   1396/09/11 مورخ   139660302027009943 شماره  راي   -64
خوراسگاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 116 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291407537 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6302 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 83/53 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شماره 139660302027010006 مورخ 1396/09/13 عباس ناهیدي نژاد فرزند 
چهار  در   1282226495 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   29895 شناسنامه  بشماره  علي 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4148 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
66- راي شماره 139660302027010009 مورخ 1396/09/13 اشرف هرندي زاده فرزند 
علي اکبر بشماره شناسنامه 898 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286718562 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4148 فرعي 
مترمربع. خریداري طي  به مساحت 18  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي 15190  از 

سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027010012 مورخ 1396/09/13 بتول نفرده سرخي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 100 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287812090 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 178/19 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرزند  برزمهري  طلعت   1396/09/13 مورخ   139660302027010017 شماره  راي   -68
نوراله بشماره شناسنامه 12064 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283822539 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 319/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین برزمهری فرزند غالم .
69- راي شماره 139660302027010022 مورخ 1396/09/13 غالمرضا روان خواه فرزند 
سه  در   1289428522 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   413 شناسنامه  بشماره  صفرعلي  
زمین پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ 
4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027010025 مورخ 1396/09/13 غالمعلی روان خواه فرزند 
سه  در   1283522241 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   420 شناسنامه  بشماره  صفرعلي 
زمین پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ 
4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/56 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
فرزند  المدرس   عباس   1396/09/14 مورخ  شماره 139660302027010070  راي   -71
مصطفي بشماره شناسنامه 713 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287519431 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11791 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 230/34 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

مصطفی المدرس .
هاروني   آقاخاني  سعید   1396/09/15 مورخ   139660302027010091 شماره  راي   -72
در   1291070133 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   61 شناسنامه  بشماره  خانبابا  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی خدادی .
پایین  محسن خشوعي   1396/09/15 مورخ   139660302027010092 شماره  راي   -73
دروازه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 72335 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281823351 
در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 108 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حیدر علی زارع.
فرزند  باروتي   بهنوش   1396/09/15 مورخ   139660302027010097 شماره  راي   -74
و  در یک  ملي 1285896793  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 2081 صادره  بشماره  حبیب 

نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
مترمربع.  به مساحت 202/54  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 11549  از  فرعي   9

خریداري طي سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027010099 مورخ 1396/09/15 محمود رشیدي نیا  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 57829 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281676391 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9 فرعي 
به مساحت 202/54 مترمربع. خریداري  از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

طي سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027010102 مورخ 1396/09/15 محمدرضا خوئي خولنجاني 
فرزند جهانگیر بشماره شناسنامه 306 صادره از لنجان بشماره ملي 5419903369 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
مترمربع.  به مساحت 202/54  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 11549  از  فرعي   9

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027010118 مورخ 1396/09/15 حسین حقوقي فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 773 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287818811 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري  از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

طي سند رسمي.
78- راي شماره 139660302027010119 مورخ 1396/09/15 محمد حقوقي فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 1743 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288186827 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري  از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

طي سند رسمي.
79- راي شماره 139660302027010120 مورخ 1396/09/15 مجید حقوقي فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 1146 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287933416 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري  از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

طي سند رسمي.
80- راي شماره 139660302027010121 مورخ 1396/09/15 محسن حقوقي فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 37891 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282306367 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي 
به مساحت 241/50 مترمربع. خریداري  از اصلي 11878 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

طي سند رسمي.
عابدیني  حسین  امیر    1396/09/15 مورخ   139660302027010126 شماره  راي   -81
پزوه  فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 685 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291534751 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 141/14 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سلطانی  بتول  خانم   1396/09/16 مورخ   139660302027010133 شماره  راي   -82
فرانی به شناسنامه شماره 2558 و شماره ملي 1286764793 صادره اصفهان فرزند علی 
و خانم زهره سلطانی قرانی به شناسنامه شماره 796 و شماره ملي 1286803993صادره 
اصفهان فرزند علی و خانم سکینه سلطانی فرانی به شناسنامه شماره 2449 و شماره ملي 
1286877652 صادره اصفهان فرزند علی و خانم زهرا سلطانی فرانی به شناسنامه شماره 
187 و شماره ملي 1286649668صادره اصفهان فرزند علی و خانم فاطمه سلطانی فرانی 
به شناسنامه شماره 7 و شماره ملي 1189761106 صادره اردستان فرزند علی و آقای حسن 
سلطانی فرانی به شناسنامه شماره 2186و شماره ملي 1286591392 صادره اصفهان فرزند 
علی و آقای محسن سلطانی فرانی به شناسنامه شماره 2779 و شماره ملي 1286850401 
صادره اصفهان فرزند علی کما فرض اله )طبق قانون ارث( در ششدانگ یکباب خانه قسمت 
مالکیت احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3739 فرعي از اصلي 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/1 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
فرزند  رحمت   فاطمه    1396/09/18 مورخ   139660302027010153 شماره  راي   -83
محمد آقا بشماره شناسنامه 9605 صادره از خور و بیابانک بشماره ملي 5409675479 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 5928 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بتول امام جمعه زاده .
فرزند  اخالقي  مهناز    1396/09/19 مورخ   139660302027010165 شماره  راي   -84
عباس بشماره شناسنامه 12012 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283822016 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 263/28 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
85- راي شماره 139660302027010173 مورخ 1396/09/19  اکبر هادي پیکاني فرزند 
در  ملي 1287666231  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1264 صادره  محمد حسین 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 136/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بمانعلی جعفری سنجوانمره فرزند میرزا هاشم .
86- راي شماره 139660302027010182 مورخ 1396/09/19 محبوبه شب انگیز فرزند 
در سه  ملي 1282844997  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 6056 صادره  بشماره  اسماعیل 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10353 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/3 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي رسمی محی الدین کاشفی .
انگیز  شب  محمدرضا   1396/09/19 مورخ   139660302027010185 شماره  راي   -87
 1287830870 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1979 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/3 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي رسمی محی الدین کاشفی .
88- راي شماره 139660302027010200 مورخ 1396/09/19 رضا زارعي فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 10490 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283806770 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 324/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صادق 

نجفی.
فرزند  صالحي  عباس   1396/09/19 مورخ   139660302027010217 شماره  راي   -89
در سه  ملي 1281867586  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 77295 صادره  بشماره  بختیار  
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسین کشاورز فرزند یداله .
فرزند  مهدوري  مرضیه   1396/09/19 مورخ  شماره 139660302027010218  راي   -90
حسینعلي بشماره شناسنامه 223 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287169473 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 114/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین کشاورز فرزند یداله .
91- راي شماره 139660302027010248 مورخ 1396/09/20 علی زارعی فرزند قربانعلي 
بشماره شناسنامه 433 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287967809 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12378 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 144/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي قربانعلی قربانیان .
92- راي شماره 139660302027010249 مورخ 1396/09/20 علي زارعي فرزند قربانعلي 
دانگ  چهار  در   1282369164 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   44698 شناسنامه  بشماره 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12378 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي قربانعلی قربانیان .
عبدالهیان  محمود   1396/09/20 مورخ   139660302027010250 شماره  راي    -93
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   7942 شناسنامه  بشماره  تقي  فرزند  خوراسگاني 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1283781212
مترمربع.   154/87 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9336 پالک  زمین  قطعه 

خریداري طي سند رسمي.
94- راي شماره 139660302027010252 مورخ 1396/09/20 یاسر عبدالهیان خوراسگاني 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 273 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291579346 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9336 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
رسول حجه   1396/09/11 مورخ  شماره 139660302027009924  اصالحی   راي   -95
فروش فرزند رضا بشماره شناسنامه 2799 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286737540 
در سه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4860 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 174/46 مترمربع خریداري طي سند رسمي صحیح می باشد.
که در رای شماره 139560302027016109 مورخ1395/12/03 به اشتباه ثبت شده بود.

دمساز  وجیهه   1396/09/11 مورخ   139660302027009925 شماره  اصالحی  96-راي 
در سه  ملي 1290375240  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 487 صادره  فرزند علي 
از قطعه زمین پالک 4860 واقع در بخش 5  دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
باشد  می  رسمي.صحیح  سند  طي  خریداري  مترمربع.   174/46 مساحت  به  اصفهان  ثبت 
شده  ثبت  اشتباه  به  مورخ1395/12/03   139560302027016112 شماره  رای  در   که 

بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/26

م الف: 31381 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان 
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اجراييه
10/544 شماره ابالغنامه:9610100351110909  شماره پرونده:9609980351100351 
شماره بایگانی شــعبه:960392 محکوم له: علی قربانی ســینی، محکوم علیه: عباس قربانی 
سینی، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به عباس قربانی سینی که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شــود طبق اجرائیه صادره از شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در 
پرونده کالسه 96/392  به موجب دادنامه شماره  9609970351100936   صادره از شعبه 11 
حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب مغازه به پالک ثبتی 28/6767 بخش 14 ثبت اصفهان به نام محکوم 
له به عنوان اصل خواســته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 213/325 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 238/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی و پرداخت مبلغ 
یکصد هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل طبق مبلغ منــدرج در وکالتنامه در حق محکوم له و 
پرداخت 1/050/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. پرداخت نیم عشر 
حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.  بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم 
له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود.)آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال، خ شــهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 356(  م الف: 32239 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )291 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

10/545 شماره اجراییه:9610420352200366  شــماره پرونده:9609980352200375 
شماره بایگانی شــعبه:960396 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609970352200981  محکوم علیه  1- بهروز عطارد به نشــانی اصفهان 
شهرک صنعتی محمودآباد حد فاصل خیابان 16 و 18- کارخانه آنتیک سنگ نوآوران پالک 
1 و 2- علیرضا زهدی فرزند رحیم به نشــانی مجهول المکان محکومند متضامنا به پرداخت 
مبلغ 520/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/908/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان عارف کبیریان ورنوسفادرانی فرزند 
اکبر به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 16 سنگبری سامان پالک 1 کدملی 
1130383369 با وکالت مسرور گیتی فر فرزند مهدی به نشانی اصفهان خیابان حکیم نظامی 
نرســیده به چهار راه امین جنب بانک انصار پ 781 تلفن همراه 09131053509  و نیم عشر 
اجرایی به مبلغ 26/000/000 ریال در حق صندوق دولت،  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 32248 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )477 کلمه، 

5 کادر(

اجراييه
10/546 شماره اجراییه:9610426796900083  شــماره پرونده:9509986796900391 
شماره بایگانی شعبه:950391- 547/95  بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976796901930  محکوم علیه  حمید میرزائی فرزند رحیم به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون ریال بابت چک به 
شــماره 094173 مورخ 1394/08/10 و مبلغ هفتاد و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال 
بابت رسید عادی و خسارت تاخیر تادیه رسید عادی 1395/05/30 و خسارت تاخیر تادیه چک 
از تاریخ 1394/08/10 و مبلغ 4/475/000 ریال هزینه دادرسی و نیم عشر حق االجرا در حق 
محکوم له احمد عباســی محمودآبادی فرزند رضا به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی فلکه 
دانشگاه صنعتی روستای محمودآباد خیابان انقالب،   محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 32223 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )425 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرايی

10/547 شماره: 960016 به موجب رای شــماره 9609976795800797 تاریخ 96/7/25 
حوزه 28 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مریم 
شیروانی فرزند محمد شغل خانه دار به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 820/000 ریال بابت خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/1/16 لغایت زمان وصول طبق نرخ شاخص و 
هزینه نشر آگهی ابالغ طبق تعرفه در حق محکوم له سعید عبدلی فرزند احمد شغل آزاد به نشانی 
خمینی شهر خ امیرکبیر کوچه 101 بن بست ایمان درب آبی و پرداخت نیم عشر اجرایی پرونده 
در حق صندوق دولت، ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن 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:32275 شعبه 

28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/548 شماره: 960532 به موجب رای شــماره 9609976794301328 تاریخ 96/7/29 
حوزه 13 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید 
اسدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 96/5/3( 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له حسین ابراهیمی به نشانی اصفهان خ شاهپور جدید 
خ مشیرالدوله جنب تعمیرگاه سپاهان گلچین یدک به وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان 
به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد 18 صادر 
بانضمام نیم عشر دولتی) پرونده دارای قرار تامین خواسته شماره 96/5/16-960997-0818 
و فاقد اعسار می باشــد(. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:32254 
 شعبه 13 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )226 کلمه، 

3 کادر(
اخطار اجرايی

10/549 شــماره: 418/95 به موجب رای شــماره 1080 تاریخ 95/11/27 حوزه 39 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه راضیه فرهادی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/625/000 ریال خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/9/25 و نیم 
عشر حق االجرا بابت چک به ش 261/8221 -89/9/25 در حق محکوم له علیرضا رئیسی به 
نشانی اصفهان خ جابر انصاری روبروی بانک سپه امالک کنگره، ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:32266 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/550 شــماره: 419/95 - 950298به موجب رای شــماره 778 تاریخ 95/8/2 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مریم صبوری نکو 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 2/385/000 ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 380721-

93/9/20 تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له علی رضا رئیسی با وکالت 
خانم جلیلی به نشانی اصفهان خ جابر انصاری روبروی بانک سپه امالک کنگره،  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 بــرای 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:32267 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/551 شماره: 960469 به موجب رای شماره 9609976797200913 تاریخ 96/8/10 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- امیرعلی 
خندان 2- علیرضا آذری هر دو فعال مجهول المکان متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ سی 
میلیون ریال بابت خسارات وارده به ســاختمان و مبلغ چهار میلیون ریال هزینه کارشناسی و 
هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال هزینه 
دادرسی به همراه خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 96/5/28 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان نسرین رکنی فرزند محمد حسن شغل بازنشســته به نشانی اصفهان خ میر خ مصلی 
کوی میالد پ 48 و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت.  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:32269 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )209 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/552 شماره: 159/95 به موجب رای شــماره 628 تاریخ 95/8/29 حوزه 53 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد ربیعی قهدریجانی فرزند 
مرتضی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال وجه 2 فقره 
چک به شماره های 247664/20 سررسید 94/1/25 و ش 247665/57 سررسید 94/3/25 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/055/000 ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیم عشــر در حق دولت و خسارات تاخیر از سررسید 

چک های موصوفه لغایت اجرای حکم در حق محکوم له حفیظ اله رضایی فرزند میرزا محمد 
به نشانی کوی راه حق خ دستغیب بعد از سفره سرای شهریاران پ 104،  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 باشــد 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:32203 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/553 شماره: 960770 به موجب رای شماره 9609976797901474 تاریخ 96/7/30 حوزه 
45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد الهیان 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 53/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/732/500 ریال بابت هزینه دادرســی و 120000 ریال بابت هزینه آگهی با احتساب 
اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 96/6/5 مبلغ هجده میلیون ریال 
96/5/16 بیست میلیون ریال 96/5/20 پانزده میلیون ریال و نیم عشر دولتی در حق محکوم 
له محمد علیخانی به نشانی اصفهان خ ابن سینا پاساژ طال و جواهر عقیق طبقه همکف واحد 
39 گالری یاســین،  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، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:32201 
 شعبه 45 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )197 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرايی

10/554 شماره: 960574 به موجب رای شماره 1940-960 تاریخ 96/7/29 حوزه 9 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا پورعلی بیدآبادی 
فرزند اصغرشغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست 
و شش میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و یکصد و 
بیست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف ) 61/000/000 ریــال - 95/6/15- 010558( و ) 65/000/000 
ریال- 96/1/15-375340( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مسعود مقصودی فرزند 
مهدی شغل آزاد به نشانی اصفهان خانه اصفهان خیابان گلخانه کوچه شیرین مجتمع شیرین 
پالک 24 طبقه دوم واحد 7  به انضمام نیم عشر دولتی،   ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:32207 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايي

10/555 شــماره: 960078 به موجب راي شــماره 1118 تاریخ 96/7/22 حوزه 20 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه خسرو عباس نیا شغل 
آزاد به نشــاني مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 60/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته بانضمام 2/530/000 ریال هزینه دادرســي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/2/9 لغایت اجراي حکم طبق 
نرخ اعالمي از ســوي بانک مرکزي در حــق محکوم له مهران مراد عباســي فوالدي فرزند 
حســین شــغل آزاد با وکالت آقاي مصطفي نوروزي مهیاري به نشــاني اصفهان خ شریف 
واقفي بعد از چهار راه گلزار،  ماده 34 قانون اجراي احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:32208 شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 )195 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکيت
10/556 شماره: 960720671583138 – 96/10/23 آقای حسن هاشم زاده فرزند محمد به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
سند مالکیت سه حبه و سه یازدهم حبه مشاع باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ پالک شماره 104/85  واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 
545 دفتر 499 امالک ذیل ثبــت 108531 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به 
موجب سند رسمی دفترخانه اسناد رسمی خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
هم انجام نشده نحوه گم شــدن 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 ســند به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6486  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

10/557 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 130/95 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/01/27، 
مشخصات خواهان: محســن مهدی فر فرزند رجبعلی به نشــانی خمینی شهر خ 17 شهریور 
اســفریز ک پا کوره 27،  مشــخصات خوانده:رحمان مالکی فرزند اصغر،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه ، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 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: 6484 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/558 آقای قنبرعلی عابدی اندانی دارای شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه  
885/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
خورشید عمادی اندانی به شناسنامه 16 در تاریخ 1396/9/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- قنبرعلی عابدی اندانی فرزند حسین، 
ش.ش 64  شصت و چهار)همســر( 2- مجتبی عابدی اندانی فرزند قنبرعلی، ش.ش 1448 
)فرزند( 3- حجت اله عابدی اندانی فرزند قنبرعلی، ش.ش 911 )فرزند( 4- زهرا عابدی اندانی 
فرزند قنبرعلی، ش.ش 3655 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6482 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

10/559 کالسه پرونده 96/1360 شماره دادنامه: 1975-96/10/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: مســعود عباسی فرزند حسن با وکالت سید 
محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم ک 136 
پالک 2 طبقه سوم، خوانده: رضا مهدوی فرزند روح الدین  به نشانی 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 شورا:در خصوص دعوی آقای مسعود عباسی فرزند 
حسن با وکالت سید محســن بنی هاشــمی به طرفیت آقای رضا مهدوی فرزند روح الدین به 
خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 1334/437185/36 
مورخ  92/12/25 عهده بانک ملت به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آ ن و با توجه به عدم 
حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/09/29  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از سوی وی و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف 
تجریدی بودن اســناد تجاری، مســتندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانــون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و 

حکم   به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/175/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و همچنین پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص 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 
شــورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.   م الف:6474 شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر )384 کلمه، 4 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/531 شــماره صادره : 1396/42/455959 – 1396/10/20 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 7027 فرعی مجزا شــده از 5000  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسن نصیری جونقانی فرزند عبداله در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1396/11/23 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 33178 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

10/537 شماره اجراییه:9610426796300123  شــماره پرونده:9609986796300457 
شــماره بایگانــی شــعبه:960458 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610096796301844 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796302159  محکوم علیه  
مهدی نویم فرزند محمود به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 62/410/000 
ریال بابت اجاره بها از 94/9/2 لغایت 96/2/27 و مبلغ 2/405/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/4/20 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم 
له مجید مرادی فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ فردوسی طبقه فوقانی 
بانک مسکن ساختمان رضا واحد 5 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت،  محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 32285 شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )413 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

10/538 شماره اجراییه:9610426793700103  شــماره پرونده:9609986793700471 
شــماره بایگانــی شــعبه:960471 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610096793701869 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793702844  محکوم علیهم 
1- محمدرضا قلیچیان فرزند علیرضا 2- میالد ناظر عدل فرزند شریف هر دو به نشانی مجهول 
المکان بصورت تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصــد و چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سه میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 95/5/5 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له سمانه شعف فرزند ابراهیم به نشانی اســتان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
مشتاق دوم خ جی شیر محله جی شیر بن بســت بهار پالک 132 کدپستی 8143114544 با 
وکالت حسین محمدیان فرزند یداله به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی نویدبخشان عدالت و مهری 

نمازیان فرزند جواد به نشانی دهاقان گلشــن خیابان امام حسین )ع( روبروی بانک ملت جنب 
خانه بهداشت طبقه فوقانی مغازه یوسفی و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. م الف: 32273 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )490 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

10/541 شماره اجراییه:9610426794500112  شــماره پرونده:9609986794500305 
شــماره بایگانــی شــعبه:960305 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره 
9610096794500786 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794500857  محکوم علیه  
صمد مرســلی فرزند حجت اله به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
29/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره به شماره 868564 مورخ 1395/03/26 
و پرداخت مبلغ 442/500 ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له مسعود مالاحمدی فرزند مصطفی به نشانی 
استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه شهر شاهین شهر شهرک صنعتی مورچه خورت 
خیابان شیخ بهایی پ 210 با وکالت سید هادی حسینی فرزند سید حسین- به نشانی شهرضا 
چهار راه شهرداری مجتمع زنبق طبقه دوم و پرداخت حق الوکاله وکیل و نیم عشر هزینه حق 
االجرا.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار 
 به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت

 می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان
 منــوط بــه موافقــت محکوم لــه یــا تودیع وثیقــه یــا معرفی کفیــل توســط محکوم 
 علیه خواهــد بــود )تبصره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 
 م الف: 32276 شــعبه 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )440 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

10/542 شماره ابالغنامه:9610100350611863  شماره پرونده:9509980350600249 
شماره بایگانی شعبه:950289 محکوم له: مهدی صادقی فرزند بخشعلی ، محکوم علیه: بتول 
و مهین و رضا و عباسعلی فخاری زاده، پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به بتول و 
مهین و رضا و عباســعلی همگی فخاری زاده فرزندان غالمعلی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه ششــم حقوقی در پرونده کالسه 950289 ح 6 به 
موجب دادنامه 9609970350600463 مورخ 96/04/03 صادره از شعبه ششم محکوم علیه 

محکوم به انتقال سند بابت اصل خواســته و نیز پرداخت در حق محکوم له می باشد. پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در 
اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این 
صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 
اقدام خواهد نمود.)آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال، خ شــهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 220(  م الف: 32262 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )232 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

10/543 شماره ابالغنامه:9610100351110939  شماره پرونده:9109980351101163 
شماره بایگانی شعبه:911164 محکوم له: حسن قاسمی چم طاقی فرزند بهمن، حسین قاسمی 
چمطاقی فرزند بهمن، ژیال قاسمی چمطاقی فرزند بهمن، حمیدرضا قاسمی فرزند بهمن، زهرا 
قاسمی چمطاقی فرزند بهمن، ماه سلطان نجفی چمطاقی فرزند عباس، میترا قاسمی چمطاقی 
فرزند بهمن، رویا قاســمی چمطاقی فرزند بهمن، آذر قاســمی چمطاقی فرزند بهمن، فاطمه 
قاسمی چمطاقی فرزند بهمن، محکوم علیه: ســید احمد عقیلی، پیرو آگهی های منتشره در 
جراید بدینوسیله به سید احمد عقیلی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه 
صادره از شعبه 11 حقوقی در پرونده کالسه 911164 به موجب دادنامه شماره 95/1959 مورخ 
95/12/15 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ یکصد و شصت و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 4/730/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت دو میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی  در حق محکوم له  
و پرداخت 8/150/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. پرداخت نیم عشر 
حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم 
له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 
خواهد نمود.)آدرس: اصفهان خ چهار باغ باال، خ شــهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 356(  م الف: 32237 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )299 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

10/563 شماره نامه: 1396009000993228 شماره پرونده: 9609983735600515 شماره 
بایگانی پرونده: 960526 نظر به اینکه در پرونده کالســه 960526 این شعبه آقای علی بیدار 
نسب به اتهام فحاشی و ایراد صدمه بدنی عمدی حسب شکایت آقای جعفر مرادی و تحقیقات 
دادســرا تحت تعقیب قرار گرفته اســت و با عنایت به مجهول الکان بودن و عدم دسترسی به 
وی در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور 
کیفری ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
 شــعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
 م الف:554 شــعبه بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان نطنز )115 کلمه،

 1 کادر(
اخطار اجرايي

10/579 شــماره: 951450 اصلــي و 960239 اعتــراض ثالــث بــه موجب راي شــماره 
9609976797900187 تاریخ 96/2/7 حوزه 45 شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- محمود جاللي به نشــاني اصفهان خ زینبیه خ آیت 
ا... غفاري شــهرک ســرو کوي گل آوا پالک 356 ،  2-زرین تاج قدیمي به نشاني مجهول 
المکان محکومند به صورت تضامني به پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 3/252/500 ریال هزینه دادرســي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانوني و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 95/9/16 تا اجراي حکم به انضمام نیم عشر دولتي در حق محکوم 
له بانک قرض الحسنه رسالت به مدیر عاملي آقاي محمد حسین حسین زاده با وکالت مهري 
نمازیان و حسین محمدیان به نشاني اصفهان خ شیخ صدوق شمالي ساختمان بانک تجارت 
طبقه سوم واحد 18،  ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:32233 
 شعبه 45 حقوقي مجتمع شــماره یک شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان )226 کلمه، 

3 کادر(



 حضور حافظ قرآن اصفهانی در مرحله نهایی

پیشنهاد سردبیر:

نماز با حضور قلب يا نماز 
جماعت؟

ســوال: اگر كســى در نماز جماعت توجه كافى 
نداشــته باشــــد، ولى در منزل و به طور فرادی 
نمازش از توجه بيشــتری برخوردار باشد، آيا بهتر 

نيست كه در منزل نماز بخواند؟
پاسخ: نمــاز در منزل اشكال ندارد، ولى نمازجماعت افضل است.

وجود کودکان در صف نماز جماعت
سوال: در صف جماعت اگر اطراف مأموم بچه مميز و غير مميز نمازگزار 

باشد، حكم نماز شخص مكلف چيست؟
جواب: در فرض سوال اگر بچه مميز فاصله شود و ندانند نماز او باطل 
است، نماز جماعت اشكال ندارد؛ همچنين اگر يک يا چند بچه غير مميز 
يا بچه مميزی كه نمازش باطل است فاصله شود ولى از جلو و يا طرف 
ديگر اتصال باشد و يا اينكه فاصله بين دو مأموم بيش از يک قدم نباشد، 

نماز جماعت اشكال ندارد.
چرک های زیر ناخن در غسل

سوال: آيا در غسل چرک هايى كه زير ناخن پا وجود دارد، مانع جذب 
آب است؟ )حتى مقدار كمى از آن(

جواب: اگر ناخن از حد معمول بلندتر باشد )جلوتر از گوشت انگشت 
آمده باشد( و زير آن مقداری كه از حد معمول بلندتر است چركى باشد 
كه مانع رسيدن آب به ناخن مى شود، بايد برطرف كند و اگر ناخن بلند 

نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.
مطابق با فتاوای آيــت ا... خامنه ای، احكام عبادات.

احکام

امام علی )ع(:

آنچه از دنیا به سویت می آید، بگیر و ا ز آنچه به تو پشت می کند روی بگردان 

و اگر نمی توانی چنین باشی، در طلب دنیا معتدل باش.
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فتونکته

سمیه مصور

  الگوخواهي و سرمشق داشتن، از نيازهاي اساسي و 
طبيعي انسان است؛ نيازي كه ضرورت آن از آغاز طفوليت 
احساس مي شود و به مرور زمان، الگوهاي جديد به تناسب 
شرايط و نيازها جايگزين الگوهاي قبلي مي شود و اين 

تغيير و تحول ها، روند تكامل انسان را درپي دارد.
از آنجايى كه هر انســانى به طور فطری به دنبال الگويى 
برای زندگى خود مى گردد، قرآن مجيد به معرفى الگو ها 
مى پردازد و در واقع با طرح قصص انبياء، الگوها را معرفى 
مى كند؛ برای نوجوانانى كه در جامعه ای جهل زده زندگى 
مى كنند، نوجوانى ابراهيم را مطــرح و معرفى مى كند؛ 
برای كسانى كه ناخواســته در مسير گناه قرار مى گيرند 
يوســف را سرمشــق قرار مى دهد؛ برای جوانانى كه در 
جامعه ای زندگى مى كنند كه كاری از دست موحدان بر 
نمى آيد، سرگذشت  اصحاب كهف را يادآور مى شود و... .

طرح الگوها در آيات كالم وحى، بيانگر اهميت شــناخت 
الگو در آيين اسالم اســت؛ به گونه ای كه الگوي مناسب 

براي هدايت انسان ها  و رسيدن به  سرمنزل مقصود و سير 
از ملک تا ملكوت درقالب كلمات، به صورت »قرآن« ظهور 

يافته و در قالب اعمال، به صورت  اسوه حسنه.
نكته ای كه در شــناخت الگوها حائز اهميت اســت )كه 
هيچ الگويى حتى پيامبر گرامى اسالم)ص( كه به عنوان 
اسوه حسنه در قرآن معرفى شــده، از قرآن جدا نيست( 
اين قرآن اســت كه الگوها را مى سازد، پيامبر اكرم)ص(، 
اميرالمومنين)ع( و حسين بن على)ع(، همه دست پرورده 

قرآن هستند.
قرآن كتابى است كه به انسان ها ساختار جسمى، روحى 
و معنوی شــان را معرفى مــى كند: اينكــه وجود آدمى 
چگونه است و اينكه همه انســان ها فطرت و نياز مندی 
های فطری و همانندی داشــته و ابزار تعقل وتفكر و تدبر 
را در اختيار دارند؛ پس همه به عنوان انســان بودن، يک 
 كرامت انسانى دارند و به عنوان اهل تقوی بودن، كرامتى 

ثانويه.
قرآن به بشــر تذكر مى دهد كه تو آزادی )اّما شاكراً واًما 

كفورا( اما بايد از عنصر عقل كــه در اختيار تو قرار دارد به 
بهترين نحو استفاده كنى و به ســعادتى كه مدنظر قرآن 
است، دست يابى؛ از اين رو برای هدايت آدمى، به معرفى 

الگوهای خوب و بد مى پردازد و سرانجام آنها.
الگوهای قرآنى مشخصاتى دارند كه قرآن با آنها شناخته 

مى شود كه از جمله اين مشخصات عبارت است از:
1. الگوهای قرآنى، انســان های نمونه ای در انديشه الهى 
و خواهان تعالى مادی و معنوی بشرند. »الر ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه 
ِِّهْم إِلَى  ُلَماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َرب إِلَْيَک لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
ِصَراِط الَْعِزيِز الَْحِميد« )ابراهيــم /1( پيامبران مردم را از 
تاريكى های جهل ونادانى واســارت تفكــرات انحرافى و 
بيهوده و اوهام نجات داده و آنها را به روشــنايى نور وارد 
مى كنند. جايى كه همه چيز پيداست هيچ مبهمى وجود 
ندارد؛ آن هم با اجازه پروردگارشان، در چارچوپ مقرراتى 
كه خدا تعيين نموده است و نه از راه دروغ يا نفاق و... بايد 

جامعه را نجات دهند.
2. الگوها عمل كننده آنچه مى گويند هستند »إِنّا أَْرَسلْنا 
إِلَْيُكْم َرُسوالً شــاِهداً َعلَْيُكْم« )مّزمل / 15(  شاهد يعنى 
الگويى روشــن و پيدا، كسى كه مجســمه عملى انسان 
كامل اســت، هركســى به او نگاه مى كند همه چيز را از 
چهره و سخن و عملش مى فهمد. »َو يَْوَم نَْبَعُث فِى ُكلِّ أُمٍَّة 
َشِهيداً َعلَْيِهْم ِمْن أَنُْفِسِهْم َو ِجْئنا بَِک َشِهيداً َعلى هُؤالِء« 
)نحل/89( ای پيامبر روز قيامت هر امتى شاهدی دارد و 
تو الگو وشاهد ومجســمه عملى برای همه، انسان كاملى 
هستى كه ميزان سنجش با تو مشخص مى شود  و مشخص 
مى شود  كه چه كسانى عمل و گفتارشان با تو انطباق پيدا 

كرده و به چه مقدار همانند تو عمل كرده اند.
3. الگوها حقانيت كالم وپيشگويى خود را در عمل به اثبات 
ِّى  مى رسانند، نه در حرف »ُقْل يا َقْوِم اْعَمُلوا َعلى َمكانَِتُكْم إِن
عاِمٌل...« )انعــام /135(  ای پيامبر به مردم بگو هر طوری 
كه مى خواهيد عمل كنيد؛ هركس به فراخور حال خويش 
من هم به چيزهايى كه مى گويم عمل مى كنم »َفَسْوَف 
تَْعلَُموَن َمْن تَُكوُن لَُه عاقَِبُه الّداِر« به زودی مى فهميد كه 
سرانجام نيكو برای چه كســى است ودر نهايت چه كسى 

خوشبخت وسعادتمند خواهد بود.
4. الگوها برهان قول وعمل خــود را از طريق تطبيق آن 
با فطرت وعقل مخاطبان خود تبيين مى كنند؛ يعنى به 
مخاطبان خود مى گويند برويــد وگفته ما را با عقل وفكر 
َُّروَن  خود بسنجيد كه آيا درست مى گوييم يا نه  »أََفاليََتَدب
الُْقْرآَن أَْم َعلى ُقُلوٍب أَْقفالُهــا« )محمد/ 24( »َقْد بَيَّّنا لَُكُم 

اْلياِت إِْن ُكْنُتْم تَْعِقُلوَن« )آل عمران / 118(
5. الگوها از طريق تبليغ ايجاد تحول مى كنند و به ابزارهای 
ُسوِل إاِلَّ  تهديدی وتطميعى متوسل نمى شوند. »ما َعلَى الرَّ

الَْبالُغ...« ) مائده/99(
خداوند از زبان پيامبران چنين مطلبى را بيان مى كند كه 
پيامبران فقط وظيفه تبليغ و خيرخواهى مردم را بر عهده 
داشتند ودر سوره شعرا همه پيامبران قوم خود را با ابالغ، 

انذار و بشارت به دين دعوت مى نمودند.
6. الگوها تحــول در جوامع بشــری را امــری تدريجى 

مى دانند.
خداوند در قرآن يكــى از ويژگى های مهــم پيامبران را 
تدريجى بودن معرفى مى كند تا مردم كم كم ياد بگيرند 
و عمل كنند و قوت قلبى برای پيامبر)ص( باشند. اصوال 
امر تعليم وتربيت امری تدريجى است كه زمان مى طلبد 
وهيچ انسانى يكباره واز راه های معمولى علوم را به دست 
نمى آورد؛ همان گونه كه خداوند هــم جهان آفرينش را 
به تدريج آفريد و جنيــن نيز در 9 ماه بــه تدريج  كامل 

مى گردد.
7. الگوها ثبات انديشــه و قدم دا شته و در راه خود بسيار 
َِّذيَن آَمُنوا بِالَْقْوِل الثَّابِِت فِى  پايدار هســتند. »يَُثبُِّت اهلُل ال

نَْيا َوفِى اْلِخَرِه « )ابراهيم /27( الَْحَياِة الدُّ
قرآن پس از برشمردن مشخصات وخصوصيات الگوها از 
دو پيامبر به عنوان اسوه ياد مى كند: يكى ابراهيم)ع( كه 
بنياد توحيدی و خداپرستى را بر پا كرد و ديگری پيامبر 
عظيم الشأن اسالم)ص( كه پايان دهنده سلسله توحيدی 
و آخرين پيامبران است كه پيروی از آنها يعنى آدمى را نه 
 تنها در اين دنيا بلكه در آخرت نيز  به ســرمنزل سعادت 

مى رساند.

بررسی علل الگوخواهی و مشخصات الگوهای برتر در قرآن کریم

رسیدن به سعادت در گرو پیروی از الگوهای نمونه قرآنی است

اخبار 
قرآنی  هنگامى كه »طلحه« و »زبير« پيمان شكنى كردند و به »بصره« آمدند و آنجا را زير سلطه خود قرار دادند، بعضى معتقد بودند كه اگر امام با آنها درگير نشود، آنها را به 

حال خود رها سازد و پايه های خالفت را محكم كند، چيزی نمى گذرد كه آنان تسليم مى شوند.
امام )ع( در خطبه ششم نهج البالغه در پاسخ كسانى كه اين پيشنهاد را مطرح كردند، مى فرمايد: »به خدا سوگند من همچون كفتار نيستم كه با ضربات آرام و ماليم 
ُبِع تَناُم َعلى ُطوِل اللَّْدِم، َحّتى  )در برابر النه اش( به خواب مى رود تا اينكه صياد به او مى رسد و دشمنى كه در كمين اوست غافلگيرش مى كند!« )َواهللِ ال اَُكوُن َكالَضّ

يَِصَل اِلَْيها طالُِبها، َو يَْخِتلَه راِصُده(.
اين ضرب المثل از آنجا پيدا شده كه معروف است كفتار حيوان ابلهى است و به آسانى مى توان او را شكار كرد؛ به اين ترتيب كه صياد آهسته با ته پای خود يا قطعه سنگ 

يا چوب دستى به در النه كفتار مى زند و او به خواب مى رود؛ سپس او را به راحتى صيد مى كند.
واقعيت های تاريخى آن زمان نشان مى دهد كه پيشنهاد عدم تعقيب »طلحه« و »زبير« بسيار ساده لوحانه بود؛ چرا كه نقشه اين بود كه آنها »بصره« و سپس »كوفه« 
را در اختيار خود بگيرند و »معاويه« با آنها بيعت كند و در »شام« از مردم نيز برای آنان بيعت بگيرد و به اين ترتيب بخش های عمده جهان اسالم در اختيار جاه طلبان 
پيمان شكن قرار گيرد و تنها مدينه در دست »على«)ع( بماند. آنها با تكيه بر شعار خونخواهى »عثمان« روز به روز مردم را به هيجان بيشتر فرا مى خواندند و تدريجا 

اين شعار كه قاتل »عثمان«، »على«)ع( است را در ميان مردم پخش مى كردند و مردم ناآگاه را بر ضد امام مى شوراندند.
واضح است كه اگر اميرمومنان، على)ع( با سرعت، ابتكار عمل را در دست نمى گرفت نقشه منافقان به زودی عملى مى شد و همان گونه كه مى دانيد با آن سرعت عملي 
كه امام)ع( در پيش گرفت، نخستين توطئه و تالش جدايى طلبان را در نطفه خاموش ساخت و به آسانى »بصره« و »كوفه« و تمام عراق را نجات داد و اگر برنامه امام)ع( 
در مورد ظالمان »شام« با مخالفت بعضى از ياران نا آگاه رو به رو نمى شد به خوبى »شام« نيز از شر ظالمان نجات مى يافت و پاک سازی مى شد و جهان اسالم يكپارچه 
در اختيار آن حضرت قرار مى گرفت. ولى متاسفانه جهل و ناآگاهى و لجاجت در برابر فريب و نيرنگ دشمن، كار خود را كرد و جنگ با »شاميان« در آستانه پيروزی كامل 
متوقف شد. سپس در ادامه اين سخن، امام)ع( به نكته ديگری مى پردازد كه گفتار اولش را با آن تكميل مى كند. ايشان مى فرمايد: »من نه تنها غافلگير نمى شوم بلكه 
با هوشياری تمام مراقب مخالفان هستم و ابتكار عمل را از دست نمى دهم و با شمشير برنده هواداران حق، بر كسانى كه به حق پشت كرده اند نبرد مى كنم و با دست 
ياری فرمان برداران مطيع، با عاصيان ناباور مى جنگم و اين روش هميشگى من است تا روزی كه زندگى ام پايان گيرد!« )َولِكّنى اَْضِرُب بِالُْمْقِبِل اِلَى الَْحِقّ الُْمْدبَِر َعْنُه، َو 

بِالّساِمِع الُْمطيِع الْعاِصَي الُْمريَب اَبَداً، َحّتى يَاْتى َعلََىّ يَْومى(.
امام)ع( در اين گفتار تاريخى خود درسى به همه زمامداران بيدار و با ايمان و مسئولين كشورهای اسالمى داده است كه برای مقابله با خطرات دشمن، گاه روزها، بلكه 

ساعت ها و لحظه ها سرنوشت ساز است. نبايد فرصت را به سادگى از دست بدهند و تسليم پيشنهادهای سست عافيت طلبان گردند.
منبع: پيام امام علي)ع(، جلد1، ص 451.

در محضر
امیر

کاله سرتان نرود!امام علي)ع( در کدام ماجرا از تشبيه »کفتار« استفاده کرد؟!

روزی عده ای از بازاريان به ديدن عالمه شيخ محمدتقى شوشتری)ره( رفتند. از وضعيت بازار، احكام خريد و فروش، معامالت حالل 

و حرام، احكام قرض و وام سخن گفتند. ايشان با حوصله به ســواالت حاضرين جواب مى دادند. در آخر كه حضار مى خواستند مجلس را 

ترک كنند، از شيخ خواستند كه با جمله ای آنها را راهنمايى كند. آقا فرمودند: حواستان جمع باشد روستاييانى كه به شهر برای خريد و فروش 

مى آيند سرتان كاله نگذارند!چند نفری از بازاريان از شگردهای خاص خودشان گفتند كه چگونه اجناس روستاييان را ارزان مى خرند و كاالهای خود را چند 

برابر به آنها مى فروشند! شيخ بعد از سكوتى كوتاه فرمود: همين نكته مورد نظر من است، شما به خيال خودتان سر آنها كاله مى گذاريد، در حالى كه اين نوع 

معامالت حرام است و شما در جهان آخرت بار اين گناهان را به دوش خواهيد كشيد و حسنات شما به قيمت اندک ضايع مى شود.آن زمان مى فهميد كه در 

اصل كاله بر سر شما رفته است، اما ديگر دير شده و پشيمانى سودی نخواهد بخشيد.

وضع ما پيش خدا چگونه است؟

آيت ا... مجتبى تهرانى:از اميرالمومنين على)ع( منقول است كه فرمودند: هر كس از شما مى خواهد جايگاه و منزلت خود را در نزد خداوند بداند،  پس بايد 

ببيند كه جايگاه و منزلت خداوند، در آن هنگام كه به گناهى مى رسد، چگونه است. جايگاه او نزد خداوند تبارک و تعالى، به همان مقدار است كه جايگاه 
خداوند در نزد او است.

اگر كسى بخواهد ببيند جايگاهش در نزد خداوند، جايگاهى بلند و رفيع است يا پست و حقير، بايد دقت كند و ببيند جايگاه خدا نزد او در جايى كه به گناهان 

مى رسد چگونه جايگاهى است. فرض كنيد كه ـ  نعوذ باهلل  ـ زمينه و شرايط معصيتى پيش آمده و همه  شرايط هم مهياست و انسان مى تواند مرتكب معصيت 

شود. اينجا بايد ببيند كه خداوند در نظرش چقدر اهميت دارد و چه جايگاهى دارد؛ اگر جايگاهى عظيم و رفيع دارد، اين موجب مى شود خوف از خدا پيدا 

كند و دستش به طرف اين معصيت دراز نشود. چرا؟ چون خداوند نهى كرده و گفته اين كار را نكن.

اگر خدا پيش من بزرگ باشد، مرتكب گناه نمى شوم. اين يک راه شناخت خويشتن است. انسان مى تواند خودش را امتحان كند. اگر خدا پيش تو عظمت 

دارد، بدان كه تو هم پيش خدا عظمت داری. اما اگر ديدی نه، خدا در نزد تو كوچک جلوه كرد و  عظمتى نداشت كه به سمت گناه رفتى،  بدان كه تو در نزد 

خدا پست و حقير هستى. نگاه كنيد اميرالمومنين على)ع( به چه نحوی رابطه را درست كرد!

اندکی 
تامل

طرح ملی قرآنی ۱۴۵۲ با محوريت يکی از 
سوره های مفصالت اجرا می شود

 پنجمين جلسه شــورای انديشه ورزی شــبكه قرآن و معارف سيما، 
در اين شبكه برگزار شد. در ابتدای جلســه محمدزاده رييس شورای 
انديشه ورزی شــبكه قرآن و معارف ســيما، ضمن خير مقدم به دكتر 
فقهى زاده معاون جديد قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
به ارائه گزارشى از روند اجرای طرح های فراگير قرآنى از 1441 تا 1451 
پرداخت. وی گفت : اين طرح از 11 سال پيش با عنوان 1441 آغاز شد 
و ماه رمضان و تابستان امسال تحت عنوان بشارت 1451 با محوريت 
2 سوره ملک و واقعه به اجرا درآمد كه با استقبال قابل توجهى از سوی 

مخاطبان مواجه شد.
همچنين محمدزاده گزارشى از چگونگى تشكيل شورای انديشه ورزی و 
كاركرد آن به معاون جديد قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ارائه كرد. در اين جلسه بررســى ها پيرامون سوره محوری طرح قرآنى 
1452 ادامه يافت كه مقرر شد يكى از ســوره های مفصالت به عنوان 
محور اين طرح ملى و قرآنى باشد و در نشستى خبری با حضور اهالى 

رسانه، نام آن سوره اعالم شود.

نتایج آزمون اعطای مدرک به حافظان اعالم شد؛
 حضور حافظ قرآن اصفهانی در مرحله نهايی

نتايج مرحله ســوم دوازدهمين دوره آزمون های ارزيابى و اعطای مدرک 
تخصصى به حافظان قرآن كريم، از سوی سازمان دارالقرآن اعالم شد. در 
مرحله نخست يازدهمين دوره آزمون های ارزيابى و اعطای مدرک تخصصى 
به حافظان قرآن كريم، بيش از 6 هزار نفر نام نويسى كردند و ارديبهشت ماه 
آزمون كتبى برگزار شــد. مرحله دوم آزمون های ارزيابى و اعطای مدرک 
تخصصى به حافظان قرآن كريم نيز تابستان سال جاری به صورت شفاهى 
با حضور برگزيدگان مرحله نخست در اســتان های مختلف كشور، برگزار 
و نتايج اين مرحله نيز 11 آبان ماه از ســوی ســازمان دارالقرآن اعالم شد. 
براساس نتايج اعالم شده 66 نفر با كسب حد نصاب نمره به مرحله سوم اين 
آزمون ها راه يافتند كه پس از بررسى اعتراضات در نهايت 75 نفر موفق به 
راهيابى به مرحله بعدی آزمون های اعطای مدرک به حافظان شدند. مرحله 
سوم يازدهمين دوره آزمون های طرح ارزيابى و اعطای مدرک تخصصى به 
حافظان قرآن كريم، 17 دی ماه به صورت هماهنگ با حضور 75 حافظ كل 
قرآن كريم برگزار شد و در نهايت پس از اعالم نتايج 5 نفر به مرحله چهارم 
و نهايى راه يافتند و 6 نفر نيز با كسب حدنصاب نمره، حائز مدرک درجه دو 

حفظ قرآن كريم شدند.
اسامى حافظان كل راه يافته به مرحله نهايى اين آزمون ها به شرح ذيل است: 
روح اله حيدری از استان اصفهان، محمد سعيد خواجه احمدی از خراسان 
جنوبى، سيدمهدی موسوی نسب از خوزستان، سيدمحمدصادق اديانى راد 

از استان مازندران، مسعود داودی همراز از استان همدان.
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دین و اندیشه
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صالحی امیری، رییس کمیته 
ملی المپیک  شد

مجمع انتخابات پســت هــای مختلف کمیته 
ملی المپیک با دقایقی 
تاخیــر در محــل 
ســالن همایــش 
های آکادمی ملی 
المپیک برگزارشد.

دراین مجمع ســید 
رضا صالحی امیری توانست 
عنوان رییس مدیریــت کمیته ملی المپیک را 
برای چهارســال برعهده بگیرد. گفتنی است 
پس از انصراف محمود خسروی وفا از حضور در 
انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک، کیومرث 
هاشمی از اعضای مجمع خواســت اگرموافق 
ریاست صالحی امیری هستند به صورت قیامی 
موافقت خود را اعالم کنند که اعضا با برخاستن 

از روی صندلی موافقت خود را اعالم کردند. 

احتمال بازگشت طهماسبی به تراکتورسازی

پیشنهاد سردبیر:

 نایب رییــس فدراســیون هندبــال درخصوص 
اعتراضاتی که درمورد رختکن ســالن هندبال در 
دیدار فوتسال ایران و بالروس از سوی بالروسی ها 
روی داده بود، اظهار داشت: سه نکته را باید توضیح 
دهم. اول اینکه وقتی می خواهیم یک رویداد ورزشی 

داخلی و یا خارجی را میزبانی کنیم کمیته ای باید 
تشکیل شود و از امکانات، تجهیزات، سخت افزار و 
نرم افزار و هر آنچه برای میزبانی الزم است، بازدید 
کند.وی در ادامه افزود: نکته دوم این است که ما در 
سالن هندبال میزبان مسابقات هندبال قهرمانی آسیا 

بودیم و کمیته ای که به ایران آمد و از امکانات بازدید 
کرد، اجازه این میزبانی را به ایران داد.

نایب رییس فدراســیون هندبال خاطرنشان کرد: 
نکته سوم اینکه تجهیز و نگهداری از اماکن ورزشی 
 بخش بسیار مهمی است که مدیران باید به آن توجه 
کنند.برای ســاخت یک مجموعه ورزشی زحمت 
کشیده می شود و هزینه صرف می شود و همه باید 

تالش کنیم تا این سرمایه حفظ و نگهداری شود. 

فدراسیون هندبال هم در جهت نگهداری از سالن 
تالش می کند و هر ســال کفپــوش آن را تجهیز 
 می کند به همین دلیل کیفیــت این کفپوش عالی

 است.
نوری درخصوص انتقاداتی که در مورد سالن رختکن 
ســالن هندبال عنوان کرد: این نقد به دوستان وارد 
اســت و باید قبل از گرفتن میزبانی ها هر آنچه الزم 

است را تایید کنند.

واکنش نایب رییس فدراسیون به اعتراض بالروسی ها به رختکن سالن هندبال؛
نقد دوستان وارد است

اتفاق روز

گل محمدی قید 50 درصد 
قراردادش را زد

باشــگاه تراکتور ســازی و یحیی گل محمدی 
به دلیل اختالفاتی که بین 
سرمربی و مدیرعامل 
بــه وجــود آمد به 
بن بست رسیدند 
تا اینکــه جدایی 
گل محمدی از این 
تیم قطعی شــود.در 
همین راســتا گل محمدی نامه تسویه حساب 
خود را برای انجام کارهای جدایی به باشــگاه 
فرســتاد و منتظر اســت مصطفی آجورلو این 
نامه را امضا کنــد تا کارهای جدایــی را انجام 
دهد. گل محمدی حاضر شده 50 درصد مابقی 
قراردادش را به تراکتورسازی ببخشد.اگر کارهای 
تسویه حساب گل محمدی انجام نشود او اقدام به 

فسخ یک طرفه می کند.

سوژه روز

هفته بیستم لیگ فوتبال به  یاد 
آتش نشانان و دریانوردان

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال خبر داد 
که در بازی های  هفته 
بیســتم لیگ برتر 
ســالگرد شهدای 
آتــش نشــان در 
حادثه پالســکو و 
درگذشت شماری از 
 دریانــوردان نفتکش ایرانی 

گرامی داشته می شود. 
حجت ا... بهمنی گفت: به مناســبت  ســالگرد 
حادثه پالســکو و جانفشــانی ماموران آتش 
نشــانی دیدارهای هفته بیســتم لیگ برتر به 
 گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای آتش نشان 
در این حادثه اختصــاص دارد ، جامعه  بزرگ 
 فوتبال، باشگاه ها، هیئت های فوتبال همراه با 
مردم عزیز باردیگر ثابــت می کنند که قدردان 
 فداکاری ها و ایثارگری مامــوران خدوم آتش 
نشانی هستند.  ضمن اینکه کشور عزیزمان  در 
حادثه تلخ نفتکش ایرانی و درگذشت شماری 
از دریانوردان و نیروهای متخصص عزادار شده و  
سازمان لیگ فوتبال ایران و جامعه فوتبال ضمن 
ابراز همدردی با  خانواده های این عزیزان ، یاد و 

خاطره دریانوردان فقید را هم گرامی می دارد. 

خبر روز

  قاب روز

میل زنی شاگردان خادم روی تشک کشتی
پس از قبول هدایت تیم ملی کشتی آزاد توسط رسول خادم، آزادکاران حاضر در اردوی تیم 
ملی این بار هنگام تمرینات در خانه کشتی و روی تشک  با میانداری خادم به انجام حرکات 

زورخانه ای و میل زنی پرداختند.

نمایش نه چندان خوب پژمان منتظری بعد از مصدومیت، باعث 
ایجاد حرف و حدیث هایی شــده است. مثال اینکه گفته می شود 
خودش مدعی شــده مصدومیتش کامال رفع نشده و به همین 
دلیل کمی محتاط بازی می کند. این نقل قولی بود که پژمان آن 
را تکذیب کرده است. او گفته است: »من زیاد اهل مصاحبه کردن 

نیستم و  با هیچ رسانه ای صحبت نکرده ام«.

با هیچ رسانه ای حرف نزده ام
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تیم فوتبال تراکتورسازی با وجود جذب »ژوزه آلمیدا« در وازه بان 
برزیلی، ســعی دارد یــک درواز ه بــان دیگر بــرای تقویت خط 
دروازه بانی جذب کند.حاال شنیده می شــود مهرداد طهماسبی 
که سابقه بازی در تیم تراکتورسازی، فوالد خوزستان و صبا را در 
کارنامه خود دارد، با حضور در تبریز قرار است در چند روز آینده با 

مسئوالن تراکتورسازی به توافق نهایی برسد. 

 لیگ برتر فوتسال ایران در حالی با قهرمانی تیم مس سونگون و سقوط هیئت فوتبال قم و پارسیان شهر 
قدس به پایان رسید که یک هفته بعد از اتمام این رقابت ها، تخلف در لیگ تایید شده است.

در لیگ برتر و برای ایجاد توازن قدرت بین تیم ها، قانونی وجود دارد که هر تیم فقط می تواند چهار بازیکن 
لیگ برتری به خدمت بگیرد ولی این قانون این فصل نادیده گرفته شد و جالب اینکه کمیته فوتسال هم 
نقش انفعالی در قبال این تخلف داشت. کاظم سلیمانی که اولین سال حضورش در سمت دبیری کمیته 
فوتســال را تجربه می کرد، بدون توجه به این تخلف، برای بازیکنان یادشــده کارت بازی صادر کرد و در 
نهایت جلوی این تخلف تا آخر فصل گرفته نشد.کریم منصوری، عضو هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال 
یکی از افرادی بود که در هفته های نخست لیگ برتر این موضوع را به کمیته فوتسال گوشزد و حتی بر سر 
مسئوالن این کمیته داد و فریاد می کند. منصوری در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: هفته دوم یا سوم 
بود که متوجه شدم یک تیم بیش از سهمیه مجاز، بازیکن لیگ برتری به خدمت گرفته است. حتی در جلسه 
هیئت رییسه با کاظم سلیمانی جر و بحث کردم که چرا کنترل الزم را روی انتقال و جابه جایی بازیکنان 
صورت نداده است.وی گفت: آقایان گفتند ما سابقه بازیکنان را نداشتیم و برای همین، این اتفاق رخ داده 
است. قرار شد برای فصل بعد برنامه ریزی صورت بگیرد و فرم هایی تهیه شود که دیگر شاهد چنین تخلفاتی 
نباشیم. عضو هیئت رییسه سازمان لیگ درباره تیم متخلف هم گفت: این تخلف از تیم مقاومت البرز شروع 
شد. این تیم هفت بازیکن سرباز گرفت. اگر با این موضوع برخورد نشود، ناخوشایند خواهد بود. برای همین 
قانونی پیش بینی کردیم که سال آینده هر تیم به ازای هر بازیکن اضافه بر سهمیه لیگ برتر در مسابقاتی 
که به میدان رفته است، ۳ بر صفر بازنده می شود. ما هم این موضوع را به اطالع باشگاه ها خواهیم رساند و 

مسئولیت هر اتفاقی با خودشان خواهد بود.

احتمال بازگشت طهماسبی به تراکتورسازی
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داد و فریادی که شنیده نشد؛

سازمان لیگ فوتسال، تخلف در لیگ برتر را تایید کرد!

انتقاد تند قلعه نویی از صدا و 
سیما به خاطر حادثه سانچی

امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در برنامه حاال خورشــید با اجرای رضا 
رشــیدپور، به پخش برنامه طنز در شــب عزای 

عمومی از سازمان صدا و سیما انتقاد کرد.

بلیت ها روی دست فدراسیون؛ 
استقبال خوب نیست

مدتی پیش و بــا رایزنی فدراســیون فوتبال و 
فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا(، بلیت فروشی 
جایگاه های مربوط به کشــور ایران در سه بازی 
دور گروهی به فدراســیون فوتبال ایران واگذار 
شد تا هواداران ایرانی که محدودیت هایی برای 
ثبت نام از ســامانه بلیت فروشــی فیفا دارند، با 
 ســهولت بیشــتری اقدام به تهیه بلیــت کنند.
  با این حال هــواداران ایرانی اســتقبال خوبی
 از ایــن اقــدام فدراســیون فوتبال بــه عمل 
 نیاوردند و نیمی از بلیت هــای جام جهانی باقی
 مانــده اســت.علی خطیــر، معــاون دبیرکل 
فدراســیون فوتبال با رد ثبت نــام ۲۲ هزار نفر 
برای تهیه بلیت بازی های ایران گفت: »تاکنون 
۲۶00 بلیت برای بازی های ایران به فروش رفته 
و مبالغ هم واریز شده اســت . انتظارمان این بود 
که هواداران اســتقبال خوبی از بلیت فروشــی 

داشته باشند.«

اختالف همسر کاوه با »شارلروا«؛ 
من حجاب دارم

فرنوش شــیخی، ملی پوش ســابق تیــم ملی 
والیبال بانوان کشورمان که بعد از ازدواج با کاوه 
رضایی، مهاجم سابق استقالل از دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرده بود مذاکراتی با تیم باشگاهی 
شارلروا برای بازی در لیگ بلژیک داشت. او شرط 
اصلی برای بازی در این تیم را »حجاب« عنوان 
کرده بود؛ اما رسانه های بلژیک اعالم کردند همسر 
مهاجم فوتبال کشورمان، نمی تواند با حجاب در 
مســابقات قهرمانی بلژیک بازی کند؛ چرا که در 
این کشور حجاب توسط قوانین ممنوع است. این 
در حالی است که فدراسیون بین المللی والیبال 

آن را مجاز می داند.

در حاشیه

 خیز مدیر اینتر
 برای جذب ستاره بارسا

مدیر ورزشــی اینتر برای جذب هافبک بارسلونا 
راهی اسپانیا شد.

با پیوستن کوتینیو  به 
بارسلونا و بازگشت 
دمبلــه  عثمــان 
بــه شــرایط بازی 
وضعیت چند بازیکن 
نیمکت نشــین بارســلونا 
سخت تر از قبل می شود  و یکی از این بازیکنان 
»رافینیا« اســت.رافینیا که چند هفته ای است 
به خاطر آســیب دیدگی نتوانسته به میدان برود 
به شرایط بازی رســیده اما او شانس کمی برای 
حضور در ترکیــب اصلی بارســا را دارد.روزنامه 
گاتزتا دلواسپورت ایتالیا اعالم کرد اوسلو، مدیر 
ورزشی اینتر برای جذب رافینیا به صورت قرضی 
راهی اسپانیا شده تا مذاکرات نهایی خود را با آبی  
اناری ها انجام دهد. بارسلونا رقم فروش این بازیکن 
را ۲۳ میلیون یورو اعالم کرده اما پیشنهاد اینتر 

جذب قرضی و تا پایان فصل است.

فوتبال جهان

پیشخوان

 سرمربی تیم پرسپولیس که روز گذشته مدرس مربیان در 
تمرین پرسپولیس بود در این خصوص به آنها گفت: مایه 
مباهات و خوشحالی من است که مربیان باشگاهی و ملی 
را در تمرین پرسپولیس می بینم. هر گونه کمکی هم برای 

پیشرفت فوتبال ایران در توانم باشد، دریغ نخواهم کرد. امیدوارم مربیان ایرانی، هم در عرصه باشگاهی و هم 
ملی همیشه موفق باشند.

برانکو ایوانکوویچ با اشاره به شرایط پرسپولیس افزود: پرسپولیس هم در دو سال اخیر نتایج خوبی کسب کرده 
است. ما هم در تیم مان بازیکنان خوبی داریم و همیشه توانسته اند انتظاراتی را که ما از آنها داریم، برآورده کنند.

سرمربی پرسپولیس سپس نوع تمرینات تیمش را برای مربیان شرح داد و اظهار داشت: امروز ما یک تمرین 
فشرده داریم. فوتبال درون تیمی هم در تمرین مان خواهیم داشــت و می توانید از این  تمرین نکات خوب و 

فنی زیادی را کسب کنید.

برانکو، مدرس مربیان 
لیگ برتری شد

 ســید حســین حســینی به تازگی صاحب رکورد 
طوالنی ترین دقایق گل نخــوردن در تاریخ برگزاری 
رقابت های لیگ برتر شده اســت و حاال یکی از ارکان 
موفقیت در تیم اســتقالل  اســت. دروازه بان جوان 

آبی پوشــان فاصله نیمکت نشینی تا ستاره و حتی فوق ســتاره شــدن در فوتبال را در مدت زمانی نسبتا 
کم، پیمــود. از روزی که بــرای اولین بار به عنــوان دروازه بان ثابت در دروازه آبی پوشــان قــرار گرفت تا 
روزی که صاحب این رکورد خارق العاده شــد، تنها ۳5 هفته فوتبالی می گذرد، درخشــش حسینی با اوج 
گرفتن محبوبیت او نزد هواداران اســتقالل همراه شد. همه اینها دست به دســت هم می دهد تا مسئوالن 
اســتقالل به صورت جدی به تمدید قرارداد با این ستاره جوان تیمشــان فکر کنند.برخی شواهد حکایت 
 از آن دارد که احتمال تمدید قرارداد با ســید حســین حســینی قبل از اتمام رســمی فصل جاری وجود 

دارد. 

استقالل؛ خواهان تمدید 
قرارداد با حسینی

رحمتی : اولین کسی 
بودم که به حســینی 

تبریک گفتم

اسماعیلی:  فرشید   
اشک های قربانی دلمان را 

شکست
امروز شاگرد  سجاد 

قلعه نویی می شود

 گل نزن ها یکی یکی 
تسلیم می شوند

یاران جدید حلقه ها 
در راهند

 میزبانی با چاشــنی 
آبروریزی
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لیگ برتر جام خلیج فارس

تیــم فوتبــال 
سپاهان که همچنان با 5 عنوان قهرمانی در لیگ 

برتر ، پر افتخارترین تیم حاضر در این مسابقات است، با خطر سقوط به لیگ 
دسته اول مواجه است. فاصله تیم فوتبال سپاهان با صدر جدول ۲۴ و با قعر جدول تنها ۷ 

امتیاز است؛ اما این تیم با مرز سقوط به دســته اول تنها ۴ امتیاز فاصله دارد و برای حفظ سهمیه لیگ 
برتری اش حاشیه امنیتی زیادی ندارد. شاگردان کرانچار در هفته هفدهم با یک پیروزی ۴ بر صفر مقابل پدیده تقریبا 

به جدول بازگشتند؛ اما در هفته های هجدهم و نوزدهم تنها یک امتیاز از ۶ امتیاز ممکن گرفتند تا با توجه به امتیازگیری نفت 
تهران، استقالل خوزستان و سپیدرود، آنها فقط یک حاشیه امنیت ۴ امتیازی تا مرز سقوط به دسته پایین تر داشته باشند. شاگردان 

کرانچار در هفته بیستم هم کار سختی برای فرار از منطقه خطر و رسیدن به مرز آرامش دارند. آنها باید در رشت با سپیدرودی دیدار کنند 
که در خطر سقوط از مرز خطر قرار دارد و حاال به نظر می رسد با علی کریمی به شرایط نسبتا مطلوبی رسیده است. سپیدرود در هفته نوزدهم 

توانست پیکان را در تهران متوقف کند و حاال علی کریمی به دنبال نخستین پیروزی خانگی اش با این تیم است. این مسابقه در واقع یک بازی ۶ 
امتیازی محسوب می شود. در صورتی که سپاهان بازنده این دیدار باشد، سپیدرود به فاصله یک امتیازی سپاهان می رسد و آنگاه این خطر سقوط 

سپاهان را تهدید می کند.
البته در این هفته برخی از رقبای مستقیم سپاهان برای فرار از منطقه خطر، کار سختی در پیش دارند. استقالل خوزستان باید در جم به مصاف پارس 

جنوبی برود که این بازی روی کاغذ برای آنها سخت و پیروزی تقریبا دشوار است.
از سوی دیگر نفت و سیاه جامگان نیز باید در تهران با هم دیدار کنند. این بازی هم برای این دو تیم و هم برای تیم های دیگری مثل سپیدرود و 

سپاهان مهم است. نفت و سیاه جامگان خودشان هم از تیم هایی هستند که خطر سقوط را احساس می کنند. به خصوص سیاه جامگان 
که با ۱۳ امتیاز در انتهای جدول قرار دارد. این بازی از آن دست بازی هایی است که نتیجه اش در هر صورت برای سپاهان خطرناک 

است. به خصوص اگر آنها در رشت بازنده بازی باشند. اگر نفت برنده بازی باشد کامال از نظر امتیازی به سپاهان می رسد و اگر 
سیاه جامگان برنده این بازی باشد فاصله امتیازی این تیم قعر نشین هم با همه تیم های باالسری اش از جمله سپاهان 
کاسته می شود و آنگاه رقابت در انتهای جدول بسیار فشرده تر خواهد شد. ضمن این که فاصله امتیازی نفت و سپاهان 
هم روی همان ۳ امتیاز خواهد ماند. این آمار نشان می دهد سپاهان یکی از ضعیف ترین دوران حیات خود در 
تاریخ برگزاری مسابقات لیگ برتر را تجربه می کند. تیمی که با 5 بار رسیدن به قهرمانی لیگ برتر از این حیث 

پر افتخارترین تیم حاضر در این مسابقات است، در هفدهمین دوره برگزاری این مسابقات رسما بین 
تیم های پایین جدول قرار گرفته و عمال برای بقا در این مسابقات تالش می کند.

عجیب اما واقعی؛ 

خطر سقوط به لیگ 
یک، سپاهان را 
تهدید می کند!
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آلودگی صوتی دراصفهان بیش ازحد استاندارد 
است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

انهدام باند حرفه ای فروشنده 
خودروهای مسروقه 

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام ۲ باند 
ســرقت خودرو و کشف ۵۲ دســتگاه اتومبیل 
مسروقه خبر داد و گفت: اعضای یکی از این باندها 
به صورت کامال حرفه ای و پیچیده، خودروهای 
مســروقه مدل باال را با هویت جعلــی به افراد 
دیگر می فروخت. سردار مهدی معصوم بیگی با 
اعالم این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت 
خودروهای پژو پارس، 40۵، مزدا و پراید در شهر 
اصفهان، یک تیم مجــرب از کارآگاهان پلیس 
آگاهی تشکیل شــد و با کار علمی و تخصصی 
توانستند اعضای ۲ باند سرقت خودرو را به همراه 
مالخران، شناســایی و طــی عملیاتی پیچیده 

دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه یکی از این باندها در زمینه سند 
نمره کردن خودروها فعال بود، بیان کرد: متهمان 
پس از سرقت خودروهای مدل باال، اقدام به خرید 
خودروهای تصادفی کردند و با استفاده از سند 
خودروهای تصادفی مشابه، خودروهای مسروقه 
را به اصطالح سند نمره کرده و با هویت جعلی به 

افراد دیگر می فروختند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: تا کنون 
۲۲ دستگاه خودروی مســروقه با سند جعلی 
شناسایی و از دســت خریداران خارج شده که 

آماده تحویل به مال باختگان است.

 2500 کودک در اصفهان 
سبد غذایی دریافت می کنند

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه 
۲ هزار و ۵00 کودک سوءتغذیه ای در قالب طرح 
بهبود تغذیه کودکان زیر ۵ سال، تحت حمایت 
این نهاد هستند، اظهار داشت: در 9ماهه سال 
جاری یک میلیــارد و ۲3۵ میلیون تومان برای 

این کودکان هزینه شده است.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه سوءتغذیه به 
علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند 
ماده غذایی بروز می کند، بیان کرد: سوءتغذیه با 
نمودهای مختلفی از جمله چاقی، کم خوری و 
بدخوری دیده می شود و بزرگ ترین عامل مرگ 

 و میر در کودکان است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان، مقوله 
پیشــگیری را یکی از زیربناهای تداوم سالمت 
در خانوارها برشــمرد و افــزود: افزایش آگاهی 
افراد، شــرکت در طرح های غربالگری، رعایت 
بهداشــت فردی و رعایت اصول تغذیه مادر در 
زمان بارداری، در کاهــش بیماری ها به ویژه در 

کودکان مبتال به سوءتغذیه نقش موثری دارد.
وی ادامه داد: ۲ هزار و ۵00 کودکی که مشمول 
طرح تغذیه و دریافت ســبد غذایی هســتند، 
همگی به دلیل نداشــتن توان مالــی خانواده 
 برای تامین مواد غذایــی، از این طرح بهره مند 

می شوند.

 راه اندازی دستگاه های 
 غربالگری کیفیت خون 

در اصفهان 
دستگاه های غربالگری کیفیت و سالمت خون، 
پس از سخنرانی مدیر عامل سازمان انتقال خون 

به صورت ویدئو کنفرانس راه اندازی شد.
راه اندازی این دستگا ه ها می تواند در یک ساعت

30 تا 40 فرآورده خونی را از لحاظ شاخص های 
کیفی و سالمت مورد سنجش قرار دهد.

به گفته مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان، 
استفاده از دســتگاه های غربالگری کیفیت و 
سالمت خون، میزان آلودگی خون های دریافتی 

ذخیره شده در بانک خون را به صفر می رساند.
مجید زینلی ادامه داد: همزمان با اصفهان، این 
دســتگاه ها در ادارات انتقال خون شــهرهای 

تهران، شیراز و تبریز نیز راه اندازی شد. 
وی با اشــاره به اینکه دســتگاه های غربالگری 
کیفیت و ســالمت خون، از شــرکت هیتاچی 
ژاپن به صورت رایگان دریافت شده است، اضافه 
کرد: این شــرکت خارجی در ازای تحویل این 
دستگاه ها، تنها هزینه لوازم و مواد مصرفی آنها را 

دریافت کرده است.

نایب رییس شورای شهر می گوید درخواست 
 جدید تامین اجتماعی، باعث 

می شود همچنان سایه رکود بر سر شهر بماند؛
هزینه های زورکی!

نایب رییس شــورای شــهر اصفهان اظهار کرد: 
تمامی ارگان ها و سازمان ها باید در راستای رونق 
ساخت و ساز همراهی الزم را داشته باشند، اما با 
مشکالتی که سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده، 
شاهد موج عظیمی از نارضایتی میان انبوه سازان 
هستیم.علیرضا نصر اصفهانی اضافه کرد: زمانی 
که سازنده ای پروانه ساختمانی دریافت می کند، 
بر مبنای محاسبات شهرداری، بخشی از هزینه 
تراکمی که اخذ کرده را طبق قانون باید به حساب 

اداره بیمه واریز کند.
 این موضوع در ســال های گذشــته هــم انجام 
می شــده، اما در حــال حاضر ســازمان تامین  
اجتماعی درخواســت کرده اســت کــه تمامی 
محاسبات اداری و شهرســازی برای اداره بیمه 
ارســال شــود. با توجه به این موضوع، بخشی از 
هزینه ای که از سوی سازنده، اخذ و برای تامین 
نیازهای عمومی شــهری صرف می شده نیز باید 
به حساب تامین اجتماعی واریز شود. نصر ادامه 
داد: با این شرایط دوباره آثار رکود در شهر نمایان 
می شــود و اندک تحرکی هم که با این شــرایط 
ایجاد شــده از میان می رود؛ البته ناگفته نماند 
در شــرایط رکود نمی توان ُمر قانون را اجرایی 
کرد، زیرا در این صورت همچنان ســایه سنگین 
رکود بر سر شــهر خواهد ماند.وی با بیان اینکه 
مسئوالن استانی باید جلوی زیاده خواهی اداره 
بیمه را بگیرند، گفت: جالب توجه است که بیمه 
تامین اجتماعی هنــوز اعالم نکرده چه خدماتی 
بابت هزینه هــای دریافتی ارائــه می کند، این 
درحالی است که اکنون با این شرایط هیچ کارگر 
و ساختمانی بیمه نمی شــود؛ اما اگر شهرداری 
عوارضی دریافــت کند خدماتــی ارائه می دهد 
که در شهر مشــهود اســت. نایب رییس شورا 
گفت: رویه ای که پیش از این توسط بیمه انجام 
می شده طبق توافقات شهرداری با اداره بیمه بوده 
و متاســفانه با تغییرات مدیریتی، توافقات قبلی 
نادیده گرفته شده است؛ از این رو ضروری است 
نشستی میان مسئوالن شهرداری و بیمه برگزار و 

درنتیجه این مشکالت رفع شود.

رییس شورای شهر اصفهان خبرداد:
هزینه 1/5میلیارد تومانی برای 

فضای سبز و نظافت اصفهان
رییس شــورای شــهر اصفهان در اولین کنگره 
بین المللــی و تکنولوژی های نویــن در فضای 
سبز شهری، با اشــاره به فضای سبز تفرجگاهی 
در شــهرها بیان داشــت: این نوع فضای سبز با 
وضعیتی که در کالن شهرها داریم، جزو مواردی 
است که به مدیران شــهری تحمیل شده و جزو 
ضرورت هایی است که مدیران شهری مجبورند 

به آن توجه کنند. 
فتح ا... معین ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح 
در زندگی شهری، فاصله گرفتن نسل امروزی از 
طبیعت خدادادی اســت. در بسیاری از کشورها 
مدرسه طبیعت را تعریف کرده اند تا برخی اوقات 
دانش آموزان به این مــدارس بروند و با طبیعت 

خدادادی آشنا شوند.
وی توجه به فضای سبز شــهری را جزو الزامات 
غیرقابل تبدیل شهری دانست و گفت: هزینه های 
فضای سبز شهر و خدمات نظافت شهر، بیشترین 
هزینه های شهری شهرداری اصفهان را تشکیل 
می دهند. در هر ۲4 ســاعت در اصفهان بیش از 
1/۵میلیارد تومان برای نگهداری فضای ســبز و 
خدمات نظافت هزینه می کنیــم و این از هزینه 

توسعه فضای سبز شهری جداست.
رییس شورای شهر اصفهان تاکید کرد: در زمینه 
فضای سبز شــهری الزاما باید از تکنولوژی های 
روز اســتفاده کنیم؛ چون بجز این روش، تامین 
هزینه ها و نگهداری فضای سبز غیرممکن خواهد 

بود.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل ســازمان آرامســتان های 
شهرداری اصفهان، با اشاره به در دسترس نبودن باغ رضوان برای مردم 
همه مناطق شهر اصفهان اظهار داشت: الزم است قبرستان های محلی 
در مناطقی که با باغ رضوان فاصله زیادی دارند، با هدف افزایش رفاه 

مردم و بازماندگان در نظر گرفته شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه یکی از اشکاالتی که در 
گذشته اعالم کرده بودم تفاوت قیمت قبرها با یکدیگر بود، افزود: نباید 
فردی که پول  دارد و افرادی که از نظر مالی توانایی ندارند در مکان های 
متفاوت به خاک سپرده شوند، همچنین الزم است تا چینش قبرها و 

سنگ آنها به صورت یکسان انجام شود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه دفن اموات در فضای 
امامزادگان اشکالی ندارد، تصریح کرد: باید این نکته شرعی را متذکر 
شوم که بهتر است براساس قراردادی به بازماندگان گفته شود که این 
قبور فروخته نمی شود و پول دریافتی به عنوان حق دفن است؛ چرا که 
اگر قبر فروخته شود برای همیشه این قبر، متعلق به میت است و پس 

از صد سال هم نمی توان در آنجا کسی را دفن کرد.
وی گفت: قیمت قبرها باید به گونه ای مناسب و عادالنه باشد تا برای 
افرادی که توانایی مالی کمی دارند، مشکلی وجود نداشته و همچنین 

رعایت نظافت قبرستان مورد توجه مدیران باشد.
تالش برای احداث آرامستان غرب اصفهان تا سال آینده

مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 

باغ رضوان اصفهان محلی معنوی برای خدمت رسانی به مردم است، 
اظهار داشت: جلســاتی با هیئت مدیره آرامستان های محلی برگزار 
 شده تا این آرامستان ها، ســاماندهی و خدمات بهتری به مردم ارائه 

شود.
ســید رضا جعفریان افزود: قانونمند شدن آرامســتان های محلی، 
ســاماندهی، رعایت بهداشــت و زیباسازی آرامســتان ها، یکسان 
ســازی قیمت ها در فازهای مختلف باغ رضوان، تجهیز غســالخانه 
قبرستان رهنان، نظارت روحانیون بر غسل کردن میت، برپایی نماز 
جماعت در ســالن غســالخانه باغ رضوان و راه اندازی مرکز بهداری 
برای رســیدگی به بازماندگانی که ضعف جســمانی پیدا می کنند، 
 از جمله اقدامات اخیر ســازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان 

است.
وی با بیان اینکه در تالش هســتیم تا بُعد معنوی در آرامســتان ها 
گسترش یابد چراکه قبرســتان، جایگاهی برای تنبه و عبرت است، 
تصریح کرد: در تالش هســتیم که آرامســتان غرب اصفهان برای 
سال آینده احداث شود تا ساکنان غرب و جنوب اصفهان دسترسی 
آسان تری به آرامستان داشته باشند که این اقدام، همچنین در کاهش 

ترافیک و آلودگی هوا موثر است.

امام جمعه اصفهان:
آرامستان های محلی برای رفاه حال 

شهروندان در اصفهان ایجاد شود

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان، با اشاره به رســالت های روابط 
عمومی گفت: روابط عمومی، چراغ و وجهه سازمان 
در جامعه و پل ارتباطــی بین مردم و دولت بوده و 
یکی از وظایف اصلی آن، شفاف سازی فعالیت ها و 

خدمات سازمان برای عموم مردم است. احمدرضا پرنده افزود: استفاده از ابزارهای مختلف اطالع رسانی 
برای جامعه مخاطب و تبادل اطالعات بین مدیران روابط عمومی های دستگاه های تابعه وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در سطح اســتان، از اقدامات مفیدی اســت که با طرح در این جلسه منجر به انجام 
فعالیت های شاخصی خواهد شد. وی با اشــاره به نزدیک بودن دهه مبارک فجر گفت: دهه فجر فرصتی 
است برای ایجاد نشاط اجتماعی همکاران و خانواده های آنان که می توان با برنامه ریزی مناسب نسبت 

به اجرای برنامه های مختلف برای کارکنان اقدام کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
اعزام تیم بین المللی B.H.C.U  به میانمار اظهار داشت: 
تیم 14 نفره مراقبت های بهداشــتی هالل احمر اســتان 
اصفهان در راستای تحقق اهداف عالیه جمعیت هالل احمر 
و به منظور ارائه خدمات بشردوستانه به آوارگان میانمار 

در کشور بنگالدش اعزام شد. محســن مومنی افزود: این تیم متشکل از پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت 
محیط، کارشناس تغذیه، روان شناس، کارشناس بهداشت مادر و کودک بوده و عالوه بر آن متخصصان عفونی 
نیز به دلیل شیوع بیماری های عفونی در منطقه در ترکیب تیم حضور دارند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با بیان اینکه این تیم بر اساس اعالم نیاز فدراسیون بین المللی صلیب سرخ فراخوان داده و به 
منطقه روهینگیا در مرز میانمار- بنگالدش اعزام شده است، گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که واحد 

B.H.C.U در سطح بین المللی دارد.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان:

روابط عمومی، چراغ 
هرسازمان در جامعه است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان خبرداد:

اعزام تیم بین المللی 
B.H.C.U به میانمار

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه توجه به آلودگی 
صوتی در کالن شهرها اهمیت دارد، اظهار کرد: این موضوع تاکنون فراموش 
شــده بود در حالی که به دلیل تاثیــر آن بر اضطــراب و بیماری هایی مانند 

بیماری های قلبی عروقی از اهمیت خاصی برخوردار است.
علیرضا صلواتی افزود: اصفهان نخستین شهر بزرگ در کشور است که به صورت 
ساماندهی شده و در قالب طرح پایش و کنترل کیفی هوای شهر، به سنجش 

میزان آلودگی صوتی نیز می پردازد.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسی های صورت گرفته تاکنون آلودگی صوتی 

در اصفهان از میزان استاندارد بیشتر است، گفت: میزان استاندارد و متوسط 
آلودگی صوتی در شهرها بین 4۵ تا ۵۵ دسیبل است در حالی که این شاخص 

در اصفهان به طور متوسط بین 7۵ تا 8۵ دسیبل است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: میزان آلودگی صوتی در 
نقاط مختلف شهر متفاوت است اما در مناطقی مانند خیابان کاوه، پل غدیر و 

خیابان شیخ صدوق از سایر مناطق باالتر است.
صلواتی همچنین گفت: هم اینک سامانه پایش و کنترل کیفیت هوای شهر 
اصفهان مراحل آزمایشی خود را طی می کند و در آینده نزدیک به طور رسمی 

رونمایی می شود.
وی افزود: این سامانه با هدف ارائه آمار دقیق از کیفیت هوای کالنشهر اصفهان 
و میزان گازهای آالینده و ذرات معلق و با نصب 9 ایستگاه سنجش آلودگی هوا 

در این شهر ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح، تجهیزات مربوط به 10 ایستگاه سنجش آلودگی 
هوا خریداری شده اســت، اظهار کرد: تا کنون تجهیزات مربوط به 9 ایستگاه 
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیســت اصفهان و کارشناسانی از تهران، 

جانمایی و نصب شده است.

صلواتی با اشاره به اینکه این ایستگاه ها در کنار 1۲ ایستگاه متعلق به سازمان 
حفاظت محیط زیست و یک ایستگاه هواشناسی اصفهان به سنجش آلودگی 
هوای کالنشــهر اصفهان می پردازند، گفت: این ایستگاه ها، قادر به سنجش 

آلودگی صوتی نیز هستند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهار امیــدواری کرد که 
راه اندازی سامانه پایش و کنترل کیفی هوای شهر اصفهان، به مطالعات جامع 
و تهیه سیاهه آالیندگی ها به منظور تعیین سهم منابع آالینده از جمله سهم 

کارخانه ها، منازل، خودروها و موتور سیکلت ها کمک کند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
آلودگی صوتی دراصفهان بیش ازحد استاندارد است

محسن مهرعلیزاده بیان داشت: چطور امکان دارد در شرایطی که 800 
خیریه مدرسه ساز و سالمت در اســتان وجود دارد و این میزان بودجه 
هزینه می شود، ما همچنان شــاهد وجود مدارس کانکسی و آفتابی در 
سطح استان اصفهان باشیم؟ استاندار اصفهان با بیان اینکه تا کی قرار است 
وابسته به مرکز کشور باشیم و نگاهمان به باال دست باشد، تصریح کرد: 
الزم است آران و بیدگل و کاشان را که میانگین بیکاری خود را نزدیک به 

صفر رساندند و باالترین میزان اشتغال زایی را دارند، سرلوحه کار خویش 
قرار دهیم.وی با بیان اینکه درآمدها در کشور از فروش نفت خام، مالیات، 
صادرات غیر نفتی و فروش اموال دولتی و غیره است، گفت: در کشور ما 
توسعه از تهران آغاز می شود و هر استانی که نزدیک به تهران باشد از این 
توسعه بیشتر نصیب برده و آبادتر است و هرچه از این مرکز دورتر می شویم 

شاهد شهرهای فقیرتر هستیم.

هیچ گاه فکر نمی کردم در اصفهان مدارس کانکسی وجود 
داشته باشد

مهرعلیزاده اضافه کرد: زمانی که در تهران بــودم و از تهران به اصفهان 
نگاه می کردم، اصفهان را شهری شیک و تمیز، استانی صنعتی، با انسان 
های بسیار پیشرفته و سرمایه دار و توسعه یافته می دیدم که بیکاری در 
آن بسیار محدود است؛ اما امروز که استاندار اصفهان هستم هیچ گاه فکر 
نمی کردم در این استان شاهد مدارس کپرنشین و کانکسی باشم و نرخ 

بیکاری آن دو درصد باالتر از میانگین کشوری باشد.
وی گفت: یکی از وظایف اصلی شوراهای آموزش و پرورش، مشارکت دادن 
مردم در اداره آموزش و پرورش است و چطور امکان دارد با وجود شوراها 

و مردم خیر اصفهان، مدارس کانکسی در این استان وجود داشته باشد؟
کسری ۲۵۰ میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش در سال 

آتی
اســتاندار اصفهان اظهار داشت: گرچه ســاخت مدارس بر اساس قانون 
اساسی بر عهده دولت است، اما بهتر است که خود مردم آستین ها را باال 

بزنند و مدرسه بسازند و منتظر بودجه های دولتی نشوند.
وی ادامه داد: حتی وجود یک مدرسه کپرنشین و کانکسی در استان هم 

زیاد است و نباید وجود داشته باشد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه در کشــور وقتی یک نفر کار می کند 18 نهاد 
نظارت می کنند اما هیچکس را نداریم که روی کاری که انجام نمی شود 
نظارت و پیگیری و آن را بازخواست کند، گفت: امروز از بُعد کمی، با آمار 
خوبی در حوزه آموزش و پرورش مواجهیم اما از نظر کیفی نیاز به کار است 
و باید شوراها در این عرصه وارد شــوند. وی خواستار نظارت بیشتر روی 
مدارس روستایی شد و اظهار داشت: شوراها در حوزه پرورشی بیشتر وارد 
شوند. استاندار اصفهان از کسری ۲۵0 میلیارد تومانی بودجه آموزش و 
پرورش در سال 97 خبر داد و اظهار داشت: بهتر است مردم ورود بیشتری 

به حوزه آموزش و پرورش داشته باشند.

استاندار:

مدارس کپرنشین و کانکسی از اصفهان برچیده شود

استاندار اصفهان روز گذشته در همایش سراسری شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: ۶۰ درصد از بودجه استان اصفهان متعلق 
به آموزش و پرورش است.

در صحبت های مســئوالن، معموال »وعده« جایگاه خاصی دارد! 
»تحقق عدالت فضایی« یکی از همین وعده هایی اســت که قرار 
بود حتی در دورترین نقاط کشور هم مورد تاکید قرار گیرد. حاال 
می شنویم که در مرکزی ترین استان کشور، در صنعتی ترین استان 
کشور، در یکی از کالنشهرهای کشور، در استانی که به حق یا ناحق 
به »دارا بودن« شهره است، مدارس »کپری« و »کانکسی« وجود 

دارد! 

استاندار اصفهان، سوال خوبی را مطرح کرده است: »چطور امکان 
دارد در شرایطی که 800 خیریه مدرسه ساز و سالمت در استان 
وجود دارد و این میزان بودجه هزینه می شود، ما همچنان شاهد 
وجود مدارس کانکسی و آفتابی در سطح استان اصفهان باشیم؟« 

مهرعلیزاده این را هم گفته که »۶0 درصد از بودجه استان اصفهان 
متعلق به آموزش و پرورش است«.

در گزارش هایی که از آمار مدرسه سازی و کمک های خیرین در 
زمینه مدرسه سازی منتشر می شود، اصفهان همیشه رتبه باالیی 
دارد. سال گذشته، رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه  ساز 

استان اعالم کرد که اصفهان، رتبه سوم خیرین مدرسه ساز کشور را 
دارد. همین مسئول یک سال قبل تر از آن، آمار خیرین مدرسه ساز 
در اصفهان را 800 نفر اعالم کرده بود. سال 94 مدیرعامل مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان گفته بود که این مجمع  بیش از دو هزار 
عضو دارد.  800 یا دوهزار فرقی نمی کند وقتی می شنویم با وجود 
این همه خیر و آموزش و پرورشی که ۶0درصد بودجه استان را در 
اختیار دارد، بازهم دانش آموزانی هستند که باید در کپر و کانکس 
درس بخوانند آن هم در »اصفهان«! آدم یاد نفتکشی می افتد که در 

دل آب، آتش گرفت و سوخت! 

وقتی استان »دارا«، با بیش از 8۰۰ خیر مدرسه ساز و آموزش و پرورش پولدار، مدارس کانکسی و کپری دارد!
دقیقا کجایید؟!

سمیه پارسادوست 
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امام حسن عليه  السالم :
در مجازات خطا كار شتاب مكن و ميان خطا ومجازات، راهى براى عذرخواهى 

قرار بده. 
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همان طور که می دانیــد، مزایای تفکر خالقانه 
بی شمار اســت. داشــتن این مهارت ها کمک 
می کند که مشــکالت را از چشم انداز جدیدی 
ببینید، ایده های بهتری داشته باشید و درنتیجه 
عملکرد ســازنده تری برای رفع مشکالت ارائه 

دهید.
 کسب مهارت  خالقیت، کار آسانی نیست و حتی 
شاید خیلی ها یاد گرفتن مهارت های مهندسی 
نرم افزار را راحت تر از این موضوع بدانند، اما این 
روزها شــرکت ها به افرادی با تفکرات خالقانه 
احتیاج دارند؛ کســانی که بتواننــد ایده های 

خالقانه و جدید ارائه دهند. 
یکــی از راه هــای پــرورش تفکــر خالقانه 
این اســت که ســعی کنیــد در جلســات از 
 راه های جدیــد و خاص برای حل مشــکالت

 اقدام کنید. 
دانستن این موضوع و اینکه یاد بگیرید چگونه 
ایده های خــود را مطرح کنیــد، باعث تقویت 
اعتمادبه نفــس و درنتیجه افزایــش احتمال 

پذیرش آن از سوی دیگران خواهد شد.
 در ادامه به بررســی راه هایــی می پردازیم که 

کمک می کنند تفکر خالقانه ای داشته باشید.
۱- کتاب بخوانید

نویســندگان حاصل ســال ها تجربه در کار و 
زندگی خود را در قالب کتاب می نویسند و در 

اختیار دیگران قرار می دهند. 
بیشتر دانستن و آشنا شدن با دیدگاه دیگران 
باعث افزایش خالقیت می شود. با خواندن کتاب 
می توانید با دانش، ایده ها و تجربه های دیگران 
آشنا شــوید و آنها را روی وضعیت فعلی خود 

پیاده کنید.
 کتاب خوانــدن بهتریــن راه افزایش دانش و 
آشــنایی با طرز فکر دیگران است. همه  ما این 
روزها مشــغله های زیادی داریــم و به دلیل 
کمبود وقت، از کتاب خواندن طفره می رویم؛ 
اما اگر کتاب خوانــدن را به عنوان یک اولویت 
 در نظــر بگیریــد مطمئنــا وقــت آن را پیدا 

خواهید کرد.
۲- یک هنر جدید یاد بگیرید

فعالیت هــای هنری و تولید آثــار هنری یکی 
دیگر از راه های تقویت تفکر خالقانه هســتند. 
جالب است بدانید بســیاری از ایده های بزرگ 
آلبرت انیشتین هنگام نواختن ویولن به ذهنش 

رسیده بود.

مهارت زندگی

راه هایی برای تقویت تفکر خالقانه

نفیسه دختر حسن بن زید بن امام حسن مجتبی )ع(: 
سیده نفیسه، دختر حسن بن زید بن امام حسن مجتبی علیه السالم 
با فرزند با فضل و ورع امام جعفر صادق علیه الســالم  به نام اسحاق 

موتمن، ازدواج کرد.
 نفیســه از زنان نادره زمان و اعصار و از نظر بندگی و یاد حق ممتاز 

بوده است. 
زینب، برادر زاده سیده نفیســه گوید: چهل سال عمه ام را خدمت 
کردم، در این مدت ندیدم شبی را بخوابد یا روزی ر ا افطار کند. روزی 
گفتم: خوب است با خود مدارا  کنید؟ فرمود: چگونه مدارا کنم که 
گردنه هایی در برزخ و قیامت در پیش دارم و از آن عبور نتوان کرد 

مگر رستگاران!
ثروتمند بود وبه خاطــر خدا آن را بــه زمین گیــران و بیماران و 

درماندگان انفاق می کرد.
 سی مرتبه به حج مشرف شد که بیشتر سفرها پیاده به خانه خدا رفته 
است. از مدینه برای زیارت قبر حضرت ابراهیم)ع( به اتفاق همسرش 

به فلسطین و از آنجا به مصر رفتند. 
مردم مصر درخواست کردند در آنجا بمانند قبول کردند او در خانه 

خود قبری کنده بود و پیوسته مشغول عبادت و یاد خدا بود. 
گویند هزاران مرتبه در قبر قرآن را ختم کرد، خداوند چون می بیند 
بنده ای یادش می کند، طبق روایت قدسی حق او در میان بندگان 

یاد می کند و عزیز و مکرم می دارد. 
در همسایگی نفیسه یهودی بود که دخترش نابینا بود ، از آب وضوی 
او بینا شد، به همین سبب بسیاری از یهودیان مصر مسلمان شدند. 
وقتی با حالت روزه با خواندن سوره مبارکه انعام ) لهم دارالسالم عند 
ربهم( را می خواند، دعوت الهی را لبیک گفت. شــوهرش خواست 
جنازه را به مدینه ببرد. مردم مصر خواســتند در مصر دفن شود او 

قبول نکرد. 
شــب پیامبر)ص( را به خواب دید که فرمود: با اهل مصر  در مورد 
دفن نفیسه مخالفت نکن که خدا به برکت او رحمت را بر مردم مصر 

نازل می فرماید.

باغ 
کاغذی

چاپ پنجم کتــاب »درپرتــو آفتــاب« خاطراتــی از امام               
خمینــی)ره( اثــر حجــت االســام »هــادي قطبــي«را 
انتشــارات»بهاردل ها« چاپ کرده اســت. این کتاب شامل 
خاطراتی از بنیان گــذار جمهوری اســامی ایران حضرت 
امــام خمینی )ره( اســت که با زبانی ســاده وجــذاب برای 
عاقه مندان نوشته شده است. در بخشــی از مقدمه این اثر 
می خوانیم:»انقاب شکوهمند اسامی ایران در عصر حاضر، 
با همت یکی از مردان الهی و در عین ناباوری جهانیان پدیدار 

شد که نه تنها یک جنبش سیاسی و شــورش مردمی برای 
ســرنگونی نظامی ســتمگر بود؛ بلکه پیش از رســتاخیری 

فرهنگی و اخاقی در واقع ایجاد حکومت دینی بود.
 حضور ملکوتی امــام خمینی)ره( و رهنمودهــای او از آغاز 
نهضت تا هنگام وداعش راهگشــا بود. او با خروش ابراهیمی 
و روح مسیحایی خود، عظمت فراموش شــده امت اسام را 
بر آنان برگرداند و به همه مسلمانان درسرتاسر عالم، هویتی 

دیگر بخشید«.

در پرتو آفتاب 
یاد خدا

هتل ها همیشـه فقط جایی برای اقامت در شـهر نیستند، 
آنها مـی توانند خودشـان به جاذبـه های تاریخـی تبدیل 
شـوند.از »ریـزورت آبگـرم« در ژاپـن کـه زمانـی میزبـان 
سـامورایی ها بـود گرفتـه تـا یـک مسـافرخانه در آلمان، 
با مـا همـراه باشـید تـا قدیمی ترین هتـل های جهـان  را 

بشناسـید.
یاماناشـی » ژاپـن « تاسـیس در سـال 705 

میالدی
این هتل قدیمی بـا اسـتخرآبگرم در رکوردهـای جهانی 
گینس، عنـوان قدیمـی ترین هتل جهـان را به نـام خود 
ثبـت کـرده اسـت. ایـن هتـل کـه در سـال 705 افتتاح 
شـده طی این سـال ها توسـط 52 خانـواده از یک نسـل 

اداره شـده است.
کوماتسـو »ژاپـن« تاسـیس در سـال 7۱7 

میالدی
ریوکان هـا خانه هـای سـنتی ژاپنی هسـتند کـه داخل 

آنهـا کفپـوش تاتامـی ، تختخـواب هـای فوتـون ) روی 
زمین ( قرار دارد و غذاهای سـنتی در آن سـرو می شـود. 
در گذشـته تصـور مـی شـد کـه هتـل هوشـی ریـوکان 
قدیمی تریـن هتل جهان باشـد، اما بـا فاصله یـک پله از 
هتل نیشیاما اونسـن کیونکان در لیسـت قدیمی ترین ها 
قـرار گرفت. این هتـل نیز هماننـد هتل قبل توسـط یک 

خانـدان و تا 46 نسـل اداره می شـده اسـت.
نورویچ »انگلسـتان« تاسـیس در سـال ۱090 

میالدی
هتل »میـدز هد« قدیمی ترین هتل در انگلسـتان اسـت 
که قدمت آن بـه بیش از 800 سـال پیش بـاز  می گردد.

 ایـن هتـل در مرکـز تاریخـی نورویچ قـرار گرفتـه و یک 
هتـل چهـار سـتاره اسـت؛ اگرچـه تمـام این مـدت این 
هتـل پابرجـا بـوده اسـت امـا بـا ورود بـه آن مـی توانید 
چهـره ای جدیـد و مـدرن تـر از سـاختمانی کـه عنـوان 

قدیمـی تـر را یـدک مـی کشـد، ببینید.

قدیمی ترین هتل های جهان
دانستنی ها

حرف حساب

از خود معمولیت لذت ببر
خود معمولیت را پیدا کن، خود معمولیت را نشان 
بده. به دنبال بهترین و برترین نباش تا از زندگیت 
و از هر آنچه داری لــذت ببری، از خود معمولیت 

لذت ببر و به آن عشق بورز.
»شیر سیاه«
الیف شافاک

 فرود وحشتناک هواپیمای مسافربری
 در ساحل دریا

خلبان ماهر شرکت هواپیمایی»پگاســوس« ترکیه با فرود موفقیت 
آمیزش در ساحل دریای سیاه، 162 مسافرو 4خدمه وحشتزده هواپیما 
را از مرگ نجات داد.به نقل از میرر؛ این هواپیما که ازشهر آنکارا راهی 
فرودگاه ترابزون شده بود پس ازفرود درباند، به دلیل یخ زدگی ، به شدت 
لغزید.به همین خاطر خلبان که می دانست حادثه Incident مهیبی 
درچند قدمی شان قراردارد با تالش فراوان پرنده آهنین را برفرازدریای 
سیاه به پروازدرآورد وپس ازطی مسافتی سرانجام با دماغه روی ساحل 
شــنی فرود آمد. خلبان گفته برای جلوگیری از ســقوط هواپیما در 
دریا،آن را به سختی تا 
منطقه ساحلی هدایت 
کــرده و در نهایت در 
ساحل به زمین نشانده 
است.دقایقی بعد هم 
تیم های امدادی خود 
را بــه محــل حادثه 
رســانده ومسافران را 

نجات دادند.
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 ۵۰ دقیقه کار کنید
 و یک وعده غذای رایگان بخورید

رستوران »میرای شوکودو« که  در سال 2015 افتتاح شد به مشتریان 
اجازه می دهد 50 دقیقه در آن کار کنند تا یــک وعده غذای گرم از این 
رستوران کوچک دریافت کنند که در واقع فقط 12 صندلی دور یک کانتر 
کوچک دارد.»کوبایاشــی«، صاحب رستوران که قبال مهندس نرم افزار 
بوده، این سیستم را به عنوان بخشــی از مفهوم رستوران منبع باز خود 
می بیند که به مشارکت مشتریان به کسب و کار کمک می کند. این ایده 
در حال کار روی یک وبسایت آموزش آشپزی به ذهن او رسید. او با تشویق 
همکارانش تصمیم گرفت کار مهندسی نرم افزار را ترک و یک رستوران 
باز کند. اکنون بعد از 
گذشــت دو سال، این 
رستوران هیچ کارمند 
دائمی نــدارد و بیش 
از 500 نفــر در یــک 
شــیفت کاری بــه او 
کمک کرده و به ازای 
کارشان یک وعده غذا 

دریافت می کنند.

  قاب روز

زیبا ترین پل های جهان

سیره بزرگان
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