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زیرذرهبین
 مدیرکل امور مالیاتی استان، از تشکیل پرونده مفسدان اقتصادی 

در اصفهان خبرداد:

قرار نیست همه طرح های آبی 
ازطریق زاینده رود پیاده سازی شود

3

مستند »فرمانده مسلم« تولید می شود4

کشف ۴۰۹ میلیون ریال تنباکو، 
توتون و سیگار قاچاق در اصفهان

8

 
رییس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری استان:

صفحه11

۱۵ هزار زائر اصفهانی اربعین به مرزهای عراق اعزام شدند

3

نصف جهان ، در صدر فهرست 35 شهر زیبای جهان؛

11قبل از مرگتان، اصـفـهان را ببینید

اصفهان،حقابه داربزرگ زاینده رود 
است

11

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: خودکشــی 
۲ دختر اصفهانی هیــچ ارتباطی با چالش نهنگ آبی 
نداشــته و این مطلب را هم پلیس و هم دادســتان 

اصفهان اعالم کرده است.
محمدجواد آذری جهرمی با حضور در غرفه خبرگزاری 
ایمنا در بیســت و ســومین نمایشــگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا در مورد 
مؤلفه هــای نشــاط اجتماعی در بین شــهروندان و 
راهکارهای ایجاد نشــاط در جامعه، اظهار کرد: باید 
ابزارهــا و امکانات ایجاد نشــاط اجتماعی در جامعه 
فراهم شــود؛ همچنین باید بتوانیم هیجان جوانان را 
مدیریت کنیــم  و فضایی برای آنــان فراهم آوریم تا 
بتوانند به صورت سالم به تفریحات خود بپردازند.وی 
ادامه داد: باید برای عالقه مندی های مختلف جوانان 
المان هایی فراهم شود و ناهنجاری هایی که روح انسان 
را معذب می کند را در قالــب المان ها و طراحی های 
شهری از بین ببریم.آذری جهرمی افزود: در جمرات 
ســه گانه منا، فضا به گونه ای طراحی شده که انسان 
فکر می کند در یک محیط شیطانی قرار گرفته است 
و این فضا تداعی کننده حضور شــیطان اســت.وزیر 
ارتباطات تاکید کرد: وقتــی در علوم معماری چنین 
موضوعاتی وجود دارد و به آن پرداخته می شود نظام 
مدیریت و طراحی شــهری باید به گونه ای باشد که 
آرامش را به مردم القــا و هیجانات آنان را تخلیه کند.
آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا خودکشی 
۲ دختر اصفهانی ارتباطی با چالش نهنگ آبی داشته 
است یا خیر، تصریح کرد: این موضوع ربطی به چالش 
نهنگ آبی ندارد و پلیس و دادستان اصفهان نیز این 

مطلب را اعالم کردند.

وزیر ارتباطات باردیگر تاکید کرد:
خودکشی دختران اصفهانی 

ربطی به نهنگ آبی نداشته است

پلیس فتای اصفهان از کاربران گوشی های اندروید خواست مواظب پیام خطرناک باشند؛

ویـروستاییدشد
5

ادارهکلزندانهایاستاناصفهان

آگهیمناقصهعمومی)نوبتاول(

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه گوشت گوساله و مرغ موردنیاز به شرح زیر:
گوشت گوساله منجمد دوتیکه ران و سردست:  210/000 کیلوگرم

مرغ منجمد با وزن حداقل 1600 و حداکثر 1800 گرم:  385/000 کیلوگرم 
کلیه اقالم مواد غذایی می بایست از نوع درجه 1 و با کیفیت مطلوب باشد

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان به مبلغ 3/500/000/000 ریال تضمین شرکت در مناقصه

دریافت اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات 

از تاریخ 1396/08/09 لغایت 1396/08/15

تحویل اسناد
دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان 

تا پایان وقت اداری 1396/08/27

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

مورخ 1396/08/29 ساعت 10 صبح 

م الف: 1۰۰7۰3

2

رییس جمهور در مجلس:

موشکساخته،میسازیموخواهیمساخت
 حسن روحانی، رییس جمهور در جلسه بررســی صالحیت غالمی و اردکانیان، 
وزرای پیشــنهادی علوم و نیرو در صحن مجلس ، اظهار کرد: معرفی وزیر علوم 
کمی به تاخیر افتاد؛ البته شاید این تاخیر، خاصیت هایی هم داشت. این تاخیر 
نشان داد فضای جامعه ما و به ویژه دانشگاهیان نسبت به سرنوشت دانشگاه و علم 

تا چه حد حساس است...
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آمانو درخواستی برای بازدید از سایت های هسته ای ایران نداشت
علی اکبر صالحی پس از دیدار با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی  انرژی اتمی در جمع 
خبرنگاران گفت: آمانو درخواستی برای بازدید از سایت های هسته ای ایران نداشت. ایشان  

به درخواست خودشان به ایران آمدند.

دیدگاه

 سفیر ســابق ایران در آلمان گفت: ترامپ در حوزه روابط
 بین الملل بســیار کم دانش اســت و وقتی حرف می زند 

گنجینه لغاتش محدود است، چون مطالعه ندارد.
علیرضا شیخ عطار، سفیر سابق ایران در آلمان و کارشناس 
مسائل بین الملل با اشاره به اینکه راهبرد آمریکا نسبت به 
ایران در حال تغییر اســت گفت: ترامپ، ایران امروز و نیز 
منطقه خاورمیانه ویژگی هایــی دارند که موجب تحوالت 
فعلی شــده اســت؛ به طوری که ترامپ هیچ اعتقادی به 
بدنه بروکراتیک آمریکا ندارد. وی افــزود: ترامپ به دنبال 
اوبامازدایی است و معتقد است هرکاری که اوباما انجام داده 
نوعی خیانت اســت؛ به همین خاطر تمام توافقات را ملغی 
اعالم کرد، اما برجام را برای بازتعریف رابطه با ایران به عنوان 
یک اهرم و ابزار قرار داد. شیخ عطار با بیان اینکه ایران همواره 
یک تهدید برای آمریکا به شمار می رود و از نظر آنها باید با 
این تئوری امام)ره( و روش های رهبری سرنگون شود گفت: 
نظام حاکم بر ایران مذهبی است و به همین دلیل است که 
از نظر آمریکایی ها باید از بین برود. شخصیت ترامپ، بیش 
از رؤسای جمهور قبلی اثرگذار است چون سیستم را قبول 

ندارد و رگه های نژاد پرستی و اسالم ستیزی دارد.

نماینده   حکومت اقلیم کردســتان عــراق در ایران گفت: 
مدت ریاســت مســعود بارزانی در اقلیم کردستان عراق 
تا ســه روز دیگر )اول نوامبر( به پایان می رسد و شایعات 
مبنی بر کناره گیری وی صحت ندارد زیــرا به دلیل پایان 
دوره ریاســت، نیازی به کناره گیری او در این مدت کوتاه 
نیســت. »ناظم دباغ« افزود: مدت ریاست دو ساله مسعود 
بارزانی اقلیم کردستان عراق سه روز دیگر پایان می یابد و 
وی دیگر نامزد ریاست اقلیم کردستان نخواهد شد. وی در 
خصوص آخرین تحوالت اقلیم کردستان عراق گفت: اکنون 
رهبری کل و حکومت اقلیم کردستان عراق پذیرفته است 
که در چارچوب قانون اساسی عراق و حفظ وحدت عراق به 
توافقاتی برسند و اخیرا با برگزاری جلسه ای، توافقاتی بین 
ارتش عراقی، نیروهای حشد الشعبی و پیشمرگه به وجود 
 آمد. نماینده اقلیم کردســتان عراق در ایران تصریح کرد: 
بر اساس توافق انجام شده در این جلسه، جنگ متوقف شده 
و سپس نیروهای پیشمرگه به خط سبز یعنی مرزهای قبل از 
2003 برمی گردند. وی یادآور شد: حکومت اقلیم کردستان 
عراق، ارتش عراق و پیشمرگه اکنون در حال مذاکره هستند 

تا در باره حدود مناطق مورد مناقشه به توافق برسند.

سفیر سابق ایران در آلمان: 

ترامپ به دنبال اوبامازدایی 
است

نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران: 

ریاست بارزانی، 3 روز دیگر تمام 
می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

 حماس نشان داد هیچ مخالفتی
 با مواضع ایران ندارد

عضو سابق تیم مذاکره کننده: 

رآکتور اراک را جوان  مرگ 
کردند

علیرضا رحیمی، نماینده مجلس در خصوص جلسات 
فتح و حماس گفت: این دو گروه فلسطینی در مبارزه 
با رژیم صهیونیســتی در محور مقاومت نقش غیرقابل 
انکاری دارند. نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: فتح و حماس در وحدت و هماهنگی 
مردم فلسطین در مواضعی که قرار است از طریق جهان 
اسالم به صورت متحد اتخاذ شود، نقش غیرقابل انکاری 
دارند. عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای 
اسالمی افزود: سفر نماینده ارشــد حماس به تهران، 
سفری ســازنده و گامی به جلو بود و آن را به فال نیک 
گرفتیم که ایــن دو گروه دارای چنیــن درایت و بلوغ 
سیاسی بودند که از تعمیق اختالفات جزئی پرهیز کنند 
و به نوعی نقطه توقف و پایانی بر ناپختگی های سیاسی 
بگذارنــد. وی توافق حماس و فتــح را برای جمهوری 
اسالمی امیدوارکننده خواند و گفت: جمهوری اسالمی 
نیز این توافق را قدمی ســازنده تلقی می کند. نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: سران 
حماس با سفر به ایران نشان دادند که هیچ مخالفتی با 
مواضع ایران ندارند و رویکرد واحدی را دنبال می کنند.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
بتون ریختن در صنایع هسته ای هنر دیپلماسی نیست، 

گفت: رآکتور اراک را جوان مرگ کردند.
علی باقری در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در تاالر 
حکمت با تحلیل وضعیت هسته ای کشور در چند سال 
اخیر در مذاکره با کشــورهای طرف مقابل اظهار کرد: 
برخی فکر می کنند که هنر دیپلماســی این است که با 
بتون صنعت هسته ای را پر کنیم تا دشمن راضی شود، 
در حالی  که این هنر نیست و هرکســی قادر به چنین 
مذاکره ای خواهد بود. مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران 
در دولت دهم با اشــاره به ترفند آمریکایی ها در ناتوان 
کردن کشور در طول سال های پس از انقالب خاطرنشان 
کرد: در هر مقطعی که آمریکایی ها در تقابل با ایران قرار 
گرفته اند، روی نقاط قوت ما دســت گذاشته اند که در 
چندساله اخیر می توان به بحث هسته ای و توان نظامی ما 
اشاره کرد. وی افزود: بحث تقابل ما با آمریکا از آن  جهت 
مهم اســت که اگر ما از توان خود اطالع نداشته باشیم 
ممکن اســت در راهبردها دچار مشکل شویم و دشمن 
قدم به قدم جلو خواهد آمد و نقاط قــوت نظام را از بین 

خواهد برد که این مسئله مبنای عقلی ندارد.

 واکنش مدیر یک روزنامه اصولگرا به غیبت روحانی
 در نمایشگاه مطبوعات؛

خدا قبول کند!
مدیر مســئول روزنامه جوان، با انتشــار توئیتی به غیبت رییس 
جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات واکنش نشان داد. عبدا... 
گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان با انتشار توئیتی به غیبت رییس 
جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات واکنش نشان داد. گنجی 
نوشت: رییس جمهور همزمان با افتتاح نمایشگاه مطبوعات مشغول 
دریافت استوارنامه سفرای سریالنکا، تانزانیا و فنالند بود، خدا قبول 

کند! رسانه کیلو چند؟

 افشاگری خبرنگار فرانس 24
 از پشت پرده آمدنیوز

جام نیوز: امید حبیبی نیا، خبرنگار فرانس 24 و از دوستان گذشته 
روح ا...زم، با اشــاره به ماجراهایی که آمدنیوز منتشر کرده، تاکید 
کرد، تمامی این داســتان ها جعلی و دروغ اســت و هیچ ارزشی 
ندارد. خبرنگار فرانس 24 تصریح کرد که بی توجهی ضدانقالب و 
اپوزیسیون به روح ا... زم موجب شد وی آمدنیوز را راه اندازی کند و 
برخالف اصول خبرنگاری بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی، داستان 
پردازی کرده و اخبار جعلی منتشــر می کند. به گفته حبیبی نیا، 
حضور روح ا...زم در صدای آمریکا نیز به کمک امیرعباس فخرآور 

بوده و البته فخرآور هم پیشینه ای پر از ابهام و دروغگویی دارد.

فرانسه:

 ایران دامپروری ما را نجات داد
رییس فدراسیون ملی گوشت فرانسه، از نجات دامپروران فرانسوی 
توسط ایران و چین خبر داد. »الکساندر بوردو« در گفت وگو با فرانس 
24 با اشاره به وضعیت نه چندان خوب دامپروران فرانسوی، گفت: 
ایران و چین با وارد کردن گوشت از فرانسه، دامپروران این کشور را 
نجات می دهند.وی ادامه داد: پرورش دهندگان گاو، گوسفند و خوک 
بازار جدیدی را برای عرضه محصوالت خود پیدا کرده اند؛ در حالی که 
مصرف گوشت در فرانسه کاهش یافته، این موضوع موجب دلگرمی 
دامپروران فرانسوی شده است. اکنون مردم فرانسه کمتر از گذشته 
گوشت خریداری می کنند و سرانه مصرف آنها در 10 سال اخیر تا 
25/2 درصد معادل 7/86 کیلو در سال به ازای هر نفر کاهش یافته 
است، به همین علت پرورش دهندگان دام در جست وجوی بازارهای 
جدید برای فروش محصوالت خود هستند.ایران با خرید گوشت گاو 
و گوسفند و چین با خرید گوشت خوک نمونه هایی از این بازارهای 

جدید محسوب می شوند.

 دستگیری دو صیاد ایرانی 
توسط گارد ساحلی عربستان

دو صیاد جزیره خــارگ که برای ماهیگیری بــه دریا رفته بودند، 
توسط گارد ساحلی عربستان دستگیر شدند. دو صیاد اهل جزیره 
خارگ به نام های محمد اکبری و مهرزاد نصیب زاده، روز ششم آبان  
برای صید ماهی به دریا عازم شــده بودند که توسط گارد ساحلی 
عربستان دستگیر شدند. نماینده مردم بوشــهر، گناوه و دیلم در 
مجلس شــورای اســالمی در این زمینه به مهر گفت: به منظور 
پیگیری وضعیت صیــادان خارگی، امروز یــک صبحانه کاری با 
قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه 
داشتیم. قشقاوی، جهت رسیدگی فوری به موضوع قول قطعی داد.

شناسایی و انهدام تیم فضای مجازی 
ضد انقالب

دیده بان: یکی از اهداف جریان ضدانقــالب، ایجاد واگرایی در بدنه 
جامعه ایرانی با بحران سازی های تصنعی در کشور است. طی دوسال 
اخیر، جریان ضد انقالب به بهانه روز بزرگداشت کوروش در هفتم 
آبان، خواهان اقداماتی متناسب با اهداف از پیش طراحی شده مانند 
ایجاد تجمع غیرقانونی و آسیب به اموال عمومی هستند.در همین 
راستا برای صیانت از امنیت روانی جامعه و ممانعت از عملیاتی کردن 
رفتارهای آسیب زا، خطوط اصلی تولید محتوا و هدایت آنان مورد 
رصد قرار گرفت. منابع خارجی به هدایتگری اعضای اصلی در فضای 
مجازی می پرداختند.پس از تالش های فراوان، کنشگران الیه اصلی 

فعال، از سوی وزارت اطالعات شناسایی و منهدم شدند.

 نسخه استرالیا 
برای حل مسائل دیگر با ایران

وزیر خارجه استرالیا از دولت آمریکا خواســت توافق هسته ای با 
ایران را لغو نکند تا مسائل دیگر با این کشور از طریق »کانال های 
دیگر« حل شود. »جولی بیشاپ«، وزیر خارجه استرالیا گفت که 
تهدیدهای »دونالد ترامپ«، رییس جمهور آمریکا برای لغو توافق 
هســته ای با ایران )برجام( می تواند تالش ها برای رسیدن به یک 
راه حل مسالمت آمیز بر سر بحران کره شــمالی را مختل کند.به 
گزارش رسانه های اســترالیا؛ »بیشــاپ« گفت که او از مقام های 
دولت ترامپ، از جمله »رکس تیلرســون«، وزیــر خارجه آمریکا 
درباره نحوه مقابله با این استدالل که کره شمالی در صورت خروج 
 از برجام حاضر به مذاکره با آمریکا نخواهد شــد، ســوال پرسیده

 است.

داعش، پرنس جورج را تهدید کرد
داعش با انتشار تصویری از پرنس جورج چهار ساله در تلگرام نوشت: 
مدرسه آغاز شده است و حتی خانواده ســلطنتی انگلیس هم در 

امان نمی مانند.

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

 تهدید جدی امارات 
به حمله با موشک بالستیک

تسنیم نوشــت: ســخنگوی جنبش انصارا... یمن در 
مصاحبه ای گفت که ابوظبی، هدف اصلی و مســتقیم 
موشک های بالستیک نیروهای یمنی است. سخنگوی 
جنبش انصارا... در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اعالم 
کرد که نیروهای یمنی عملیات خود در مرزها را افزایش 
 خواهند داد و عمق عربســتان را هــدف قرار می دهند.
وی همچنین گفت که ابوظبــی، پایتخت امارات هدف 
نظامی اصلی و مستقیم برای موشک های بالستیکی بوده 
که در اختیار نیروهای یمنی است.ســخنگوی جنبش 
انصارا...در ادامه این مصاحبه گفت: فرستاده ویژه سازمان 
ملل در امور یمن هیچگونه ابتــکاری برای یک راه حل 

سیاسی در یمن ارائه نکرده است. 

 شغل جدید باراک اوباما 
در شیکاگو

از باراک اوباما درخواست شده  تا به عنوان یکی از اعضای 
هیئت منصفه دادگاه های شیکاگو حضور داشته باشد.

تیم اوانــز، قاضی ارشــد کوک کانتی در جلســه ای به 
کمیســیونرهای این شــهر گفت، باراک اوباما، رییس 
جمهور ســابق آمریکا که در واشنگتن دی.سی و محله 
کنوود ایالت شــیکاگو صاحب چند خانه  است، در ماه 
نوامبر کار خود را به عنوان عضو هیئت منصفه آغاز خواهد 
کرد.  اوانز اظهار کرد: امنیــت اوباما در زمان فعالیتش، 
»باالترین اولویت« در ذهن ما خواهــد بود. افرادی که 
به عنوان هیئــت منصفه در دادگاه خوانده می شــوند 

می توانند در پرونده های جنایی یا مدنی حاضر باشند. 

پاکستان باید طالبان را پای میز 
مذاکره بکشاند

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا تاکید 
کرد، واشنگتن از پاکستان می خواهد تا فورا حسن نیت 
خود را در حمایت از تالش ها برای مقابله با شبه نظامیانی 
که در افغانســتان فعالیت دارند و همچنین کشــاندن 
طالبان به پای میز مذاکرات نشان دهد. روزنامه نیشن 
نوشــت: معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور جنوب 
آسیا گفت: واشنگتن می خواهد شاهد اقدامات عملی از 
جانب پاکستان باشد. وی افزود: تیلرسون تاکید کرده که 
پاکستان هرچه سریع تر حسن نیت و تالش های خود را 
برای استفاده از نفوذش در ایجاد شرایطی که منجر شود 

طالبان به پای میز مذاکرات بیاید، نشان دهد.

روحانی افزود: همه نکاتی که در روزهای اخیر راجع به دانشگاه 
و لزوم حساسیت دولت نسبت به اســتقالل دانشگاه، آینده 
دانشجویان و شیوه فعالیت تشکل های دانشجویی مطرح شد، 
نشان داد که دانشگاه زنده است. اساتید ما فعال هستند و به 
سرنوشت خود توجه دارند. مفهوم آن اهمیت علم و دانشگاه و 
سرزنده بودن نسل جوان و دانشگاه هاست. از همه آنهایی که 

در این زمینه سخن گفتند و نقد کردند سپاسگزارم.
رییس جمهور خطاب به ملت و به ویژه دانشجویان و اساتید 
گفت : دولت از راه خود در زمینه احترام به علم و دانشگاه، غیر 
امنیتی بودن دانشگاه، احترام به دانشجویان، احترام به آزادی 

اندیشه و بیان ذره ای کوتاه نخواهد آمد.
روحانی تاکید کرد: هر آنچه در انتخابــات 92 و 96 راجع به 
محیط دانشــگاه، امن بودن و نه امنیتی بودن دانشــگاه ها ، 
فضای آزاد و امنیت الزم برای دانشجو و اساتید مطرح کردیم، 

همچنان به این عهد خود وفادار خواهیم بود.
رییس جمهور در ادامه بیان کرد: در اینجا در محضر نمایندگان 
ملت ایران عرض می کنم، مبنای من در نحوه سلوک با وزرایی 
که تا امروز انتخاب شده اند و دو وزیری که ان شاءا... به کمک 
شما امروز انتخاب خواهند شد،  پیوست حکم است.وی تصریح 
کرد: تمام وزرای ما در دولت دوازدهم در کنار حکم وزیری، یک 
پیوست حکم هم دارند و در آن پیوست حکم دقیقا مشخص 

شده که قدم به قدم اولویت دولت دوازدهم در اجرای ماموریت 
آنها چیست و به طور منظم دولت این پیوست را پایش خواهد 

کرد و سه ماه به سه ماه آن را ارزیابی می کند.
وی در ادامه تاکید کرد: ما صبر و حوصله و تعامل کردیم،  اما 
معامله نکردیم. من بر سر دانشگاه، آزادی آن، امنیت و آینده 
دانشجویان و خطی که دولت از ابتدا اعالم کرده با هیچ کس 
معامله نکردم .روحانی اضافه کرد: نیازی نیست با عجله راجع 
به افراد قضاوت کنیم. من از هیچ کدام از معیارهایی که برای 
انتخاب وزیر علوم بود، کوتاه نیامدم. ممکن است انتخاب ها و 
زمان طوالنی شده و ایجاد هماهنگی این فرصت 60 – 70 روزه 

بود، اما من پای همه اصولم ایستاده ام .
رییس دولت دوازدهم افزود: اولین شرط من با وزیر علوم این 
بود که محیط دانشگاه از آِن همه دانشجویان، احزاب، جناح ها 

و تفکرهای مختلف است.
رییس جمهور گفــت: غالمی یک شــخصیت علمی،  مدیر،  
متدین و انقالبی است که بی تردید فضای دانشگاه را در همان 
مسیر سال 93 و94 قرار می دهد. دانشگاه 96 با 93 متفاوت 
نخواهد بود و من این وعده را به دانشجویان و اساتید می دهم و 

شخصا روند دانشگاه را پایش می کنم.
باید در وزارت نیرو بیشتر از تدبیر سخن بگوییم

روحانی در ادامه سخنانش که به دفاع از وزیر پیشنهادی نیرو  

اختصاص داشت ، با بیان اینکه بعد از جنگ تحمیلی اقدامات 
فراوانی برای مهار آب انجام شد و تا امروز تقریبا بیشتر کارها 
انجام شده است، خاطر نشان کرد: در مقطعی در دنیا 46 هزار 
سد بزرگ ساخته شد که نصف آن در چین بود،  بعد از جنگ 

تحمیلی نیز ما سدهای فراوانی برای مهار آب ساختیم.
وی  افزود: در برخی ســدهایی که ساخته ایم اکنون به اندازه 
کافی آب نداریم که در آنجا ذخیره کنیم. تا آنجایی که می شد 
سد ساخته ایم و اکنون دیگر دست ما خیلی باز نیست. زمانی 
مطرح بود که وارد کننده آب باشیم که در این زمینه مذاکرات 
فراوانی صورت گرفت و امروز نیز صورت می گیرد و این مورد 
منتفی نیســت، اما درعین حال خیلی نباید به این موضوع 
امیدوار بود . رییس جمهور با اشاره به اینکه باید در وزارت نیرو 
بیشتر از تدبیر سخن بگوییم،گفت: همه می دانیم که آب یکی 

از مسائل مهم امروز و فردای ماست.
وی همچنین عنوان کرد: من حقابه دریاچه ها و تاالب ها را هم 
فراموش نمی کنم. رییس جمهور با اشــاره به پیشنهادش به 
اردکانیان برای وزارت نیرو خاطر نشان کرد: علت دعوت من از 
آقای دکتر اردکانیان به خاطر مهارت، تخصص و دانش ایشان 

در زمینه مسئله آب بود. 
روحانی در ادامه خطــاب به نمایندگان مجلــس گفت: در 
بودجه سال های آینده یکی از برنامه های اصلی مسئله مهار 
تقاضا در بحث آب باشد تا آب کشــور را به سامان برسانیم. 
رییس جمهور با تشــکر از نمایندگان به خاطر رای اعتماد به 
16 وزیر پیشنهادی خود در مرحله تشکیل کابینه دوازدهم 
گفت: دو وزارت باقی مانده باید هر چه زودتر کار خود را شروع 
کنند، چون این به نفع کشور است. هر دو وزیر معرفی شده افراد 
صاحب صالحیتی هستند که دارای تخصص و تجربه الزم بوده 
و امیدواریم هرچه زودتر کابینه تکمیل شود تا ما سریع تر راه 

خود را طی کنیم.

 حسن روحانی، رییس جمهور در جلسه بررسی صالحیت غالمی و اردکانیان، وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در 
صحن مجلس ، اظهار کرد: معرفی وزیر علوم کمی به تاخیر افتاد؛ البته شاید این تاخیر ، خاصیت هایی هم داشت. این 
تاخیر نشان داد فضای جامعه ما و به ویژه دانشگاهیان نسبت به سرنوشت دانشگاه و علم تا چه حد حساس است.

یک کانال تلگرامی به نام کانال کره شــمالی به فارسی، به گفت وگوی 
حمید رسایی واکنش نشان داد و نوشت: در پاسخ به اظهارات این نماینده  
سابق پارلمان ایران به این نکته اشاره می کنیم که در وطنمان کره؛ هدف،  
رضایت ملت قهرمان کره هستند و مسئوالن کشورمان با توجه به عدم 
وجود منابع نفتی و گازی، تمام تــالش خود برای تولید ثروت معتدل و 
رفاه متوازن برای همه  مردم را به طور یکسان انجام می دهند. در وطنمان 
کره آموزش، درمان و مسکن برای مردم رایگان است. هیچ طبقه  خاصی 
در کره وجود ندارد و همه  مردم از ارتشی تا کشاورزان تا مسئوالن حزب 
حاکم کره همه از حقوق یکســان برخوردار هستند و اختالس و چپاول 
اموال عمومی در حد صفر اســت. در آخر انتظار می رود که این نماینده  
 اسبق پارلمان تحت تاثیر بمباران رسانه های شیطانی امپریالیسم به رابطه 

 دو ملت کره و ایران قرار نگیرد!

 پاسخ کانال کره شمالی 
به رسایی!

عباس امیری فر، یکــی از نزدیک ترین روحانی ها بــه احمدی نژاد ، در 
یادداشتی ارسالی به یکی از ســایت های خبری نوشت: االن برای دکتر 
الهام در تلگرام نوشتم به احمدی نژاد بفرمایید پایین نامه ننویسد »خادم 
ملت«، بهتراست بگوید خادم »بقایی« چون از یاران سابق و الحقش فقط 
و فقط بقایی و مشایی هستند و دیگران، محلی ازاعراب ندارند و شخصیت 
خودش را فدای یک متهم بی منطق کرده است. این تذهبون؟ تا این اندازه 
تضعیف قوه قضائیه و انواع اتهامات سخیف و بی معنا. اگر با این کار باطل، 
حمایت بی منطق از بقایی را ادامه بدهد قطعا به زودی ایشان هم بازداشت 
خواهد شد و به خاطر تخلفاتش که به گردن هم گرفته، محاکمه می شود.
ایشان در این چند ساله  اخیر استحاله  بقایی شده، مشکل پیدا کرده واال 
قبال هیچ مشکلی نداشته است.لطف کنید خدمات گذشته اش که مورد 

تایید رهبری بود را زیر سوال نبرید!

به احمدی نژاد بگویید 
ننویسد »خادم ملت«!

دیپلماسیمنطقهپارلمان

رییس جمهور در مجلس:

موشک ساخته، می سازیم و خواهیم ساخت

***
روحانی در بخش دیگری از صحبت های خود به مسئله 
تخلفات پیاپی آمریکا اشاره کرد و گفت: اصل وفای به عهد 
یک اصل فراملی و فرادینی است که همه انسان های عاقل 
و با تدبیر در هر مذهب و دینی به آن احترام می گذارند. 
این اصل معیاری بــرای تمدن ملت هــا و قانونی بودن 
دولت هاســت. اگر دولتی وفای به عهد نکرد، اعتبار خود 
را در افکار عمومی به حراج گذاشته است. رییس جمهور 
تاکید کرد: ما هر سالحی از هر نوعی که نیاز داشته باشیم 
می سازیم و انبار می کنیم و هر زمان که الزم باشد برای 
دفاع از خود از آن اســتفاده کرده و تردیدی نمی کنیم. 
موشک ساخته، می ســازیم و خواهیم ســاخت، زیرا با 
هیچ یک از قوانین بین المللی یا قطعنامه 2231 در تضاد 
نیست.روحانی در پایان گفت: ما راه دفاع از منافع و امنیت 
ملی خود را با قدرت ادامه می دهیــم و آمریکا هر نقض 
عهدی که کند به ضرر خودش است و جمهوری اسالمی 

ایران پاسخ قاطعی به آن می دهد.
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کافه اقتصاد

روزانهسههزارو500تنشیرخامدراصفهانتولیدمیشود
رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان با اشاره به میزان شیر تولید شده در این استان گفت: 
روزانه سه هزار تا سه هزار و 500 تن شیرخام تولید می شود و پیش بینی می کنیم همین مقدار 

به صورت روزانه تا پایان سال خریداری شود.

در جهت کاهش هزینه های تولید صورت گرفت؛

ارسال تختال به روش جدید به 
واحد نورد گرم فوالد مبارکه

رییس تولید و تعمیرات واحد آماده ســازی تختال فوالد 
مبارکه گفت: در جهت کاهش هزینه های ناشی از مصرف 
انرژی در پیش گرم کردن تختال ها، استفاده از مکانیسم 
ارسال تختال به نورد گرم به روش شارژ داغ و بدون آنکه 

تختال ها سرد شوند در دستور کار قرارگرفته است.
نورالدین رییس زاده با اشاره به رشد 578 درصدی ارسال 
تختال داغ به نورد گرم اظهار کرد: ارسال تختال به نورد 
گرم به روش شارژ داغ )HOT CHARGE( از 709 عدد 
تختال در ماه با تناژ 14 هزار و 58 تن، به 3 هزار و 790 
عدد تختال و تناژ 81 هزار و 376 تن در مهرماه رسید و 

رشد 578 درصدی را در این بخش رقم زد.
رییس تولید و تعمیرات واحد آماده ســازی تختال فوالد 
مبارکه بیان داشــت: عالوه بر ثبت رکورد فوق، کارکنان 
ناحیه فوالدسازی نیز موفق شدند با ثبت رکورد روزانه، 
ارســال 240 عدد تختــال داغ  به نورد گــرم را به ثبت 

برسانند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان خبر داد:

ساخت کشتارگاه در نجف آباد 
با ظرفیت 2هزار و200 رأس دام 
مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: ســاخت 
کشتارگاه در نجف آباد با ظرفیت دو هزار و 200 رأس دام 

سبک و سنگین در دستور کار است.
شــهرام موحدی اظهار داشــت: ساخت کشــتارگاه در 
نجف آباد ســبب حل بسیاری از مشــکالت و معضالت 
کشتارگاهی می شود که این شهرستان و شهرستان های 
اطراف با آن درگیر هســتند و مطمئنا این کشــتارگاه 
ظرفیت کشــتار دام شهرســتان های اطراف را خواهد 

داشت.
وی بیان داشت: این کشتارگاه با ظرفیت 200 رأس دام 
سنگین و دو هزار رأس دام ســبک، با پیشرفت فیزیکی 
 50 درصــد در شهرســتان نجف آباد در حال ســاخت 

است. 
مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
برخی از کشتارگاه های تازه تاسیس که بعد از بهره برداری 
به مشکالتی برخورد کردند، افزود: شست وشوی روزانه 
کشتارگاه و روش کار در آن، نیازمند استفاده از مصالحی 
اســت که در برابر ضربات شــدید و شست وشوی مداوم 
مقاوم باشد و عدم رعایت آن می تواند طول عمر بهداشتی 

مفید یک واحد را تحت تاثیر قرار دهد.

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
قانون بودجه سال 96 تالش شد ســهم استان اصفهان از محل وصول 
مالیات بر ارزش افزوده، از 9 درصد به 2درصد کاهش یابد که این روند 

در سال 97 هم اجرا می شود.
سمیه محمودی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت مالیاتی برخی از 
اصناف شهرضا با بیان اینکه مالیات یکی از روش های حاکم برای تامین 
هزینه های اداره کشور است، اظهار کرد: پرداخت مالیات یکی از بهترین 

راه ها برای پیشرفت کشور است.
وی اضافه کرد: در قانون بودجه سال 96 تالش شد سهم استان اصفهان 
از محل وصول مالیات بر ارزش افــزوده از 9 درصد به 2 درصد کاهش 

یابد که این روند در سال 97 هم اجرا می شود.

پیگیری کاهش سهم 
اصفهان از مالیات بر ارزش 
افزوده در بودجه سال 97 

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: پرونده تراکنش های مالی 70 
نفر از افرادی که با وجود درآمدهای میلیاردی، هیچ گونه سابقه پرداخت 
مالیات نداشته اند، در استان تشکیل شده و از سوی ماموران مالیاتی در 

دست پیگیری است.
مراد امیری با بیان اینکه استان اصفهان تنها استان کشور است که در آن 
مجوز ادغام مالیات بر ارزش افزوده با مالیات بر عملکرد وجود دارد، اظهار 
کرد: مالیات به عنوان یک ابزار مالی و اقتصادی، کمک شایانی به توزیع 

مناسب ثروت در کشور می کند.
وی با بیان اینکه پرداخت مالیات سبب ارائه خدمات با کیفیت و عادالنه و 
ارتقای سطح عمومی کیفیت زندگی همشهریان می شود، افزود: پرداخت 
مالیات باید در کشــور به یک فرهنگ تبدیل شده و در جامعه گسترش 

پیدا کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان، از تشکیل 
پرونده مفسدان اقتصادی در اصفهان 

خبرداد:

زیر ذره بین

ایســنا: اگر چه طرح کارورزی قرار نیست در بهترین حالت 
بیش از 150هزار نفر نیــروی کار را به خود جذب کند، ولی 
کارشناســان معتقدند که این طرح، منجر به ارزان تر شدن 
نیروی کار خواهد شد. فرشاد اسماعیلی کارشناس اقتصاد 
اجتماعی، در نشســت بررســی طرح کارورزی در دانشگاه 
صنعتی اصفهــان گفت: درباره بحــث کارورزی باید بگویم 
هرجایی که بحث »کار« و »روابط کار« در میان باشد، پایگاه 
ما »حقوق کار« است. حقوق کار نیز تاریخچه ای داشته، از 
جایی شروع شده و مسیری را طی کرده است. کارفرمایان، به 
دلیل اینکه صاحب سرمایه و ابزارآالت تولید بودند، همواره 
در مناسبات کاری، قدرت بیشتر و دست باالتری داشته اند؛ 
درنتیجه همه مبارزات کارگری با این هــدف بوده که این 

میزان را بیشــتر و وزنه حقوق کارگران را سنگین تر کنند تا 
تناسبی ایجاد و حفظ شود؛ چرا که به دلیل نداشتن وسایل 
تولید و ابزارآالت کار، همیشــه کارگران زیردست محسوب 
شده  و دست پایین تری در مناســبات کاری داشته اند. وی 
ادامه داد: در ابتدا روابط کارگری به شــکل اجاره اشخاص و 
موجری مستاجری بود؛ به این ترتیب که یک نفر، دیگری را 
به بیگاری می گرفت و بابت آن دســتمزد پرداخت می کرد. 
این دوره »حقوق خصوصی« در حقوق کار نام دارد که ما از 
آن گذر کرده و به دوره »حقوق عمومی« در مناســبات کار 
رسیده ایم؛ یعنی شرایطی که دولت قانونی را وضع می کند. 
دو اصل در این موضــوع قابل تامل اســت: ابتدا »حمایتی 
بودن« قانون کار که مبنای آن حمایــت از کارگر به منظور 

ایجاد تعادل و تناسب در کار بوده و اصل دیگر »آمره بودن« 
حقوق کار است که ویژگی دیگری برای تضمین امری بودن 
قوانینی اســت که بین کارگر و کارفرما تعیین می شود. این 
مسیر هموار برای کارفرماها و اقتصاددان هایی که وابسته و 
نزدیک به کارفرمایان بزرگ بوده اند، خوشایند نبوده است. 
این قوانین به دنبال دست اندازی به حقوق کار بودند، یعنی به 

دنبال اینکه کار را به سمت حقوق خصوصی ببرند. 
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: ویژگی حقوق خصوصی 
این است که »آزادی قراردادها« در آن در اولویت قرار دارد؛ 
یعنی فردی با دیگری قراردادی )مثل قرارداد خرید ماشین 
یا کاال( می بندد که طی این قرارداد، دو نفر از آزادی و تساوی 
اراده برخوردارند و کسی قرار نیست دخالت کند د درنتیجه 
هر دو از حقوق مساوی برخوردارند؛ ولی حقوق عمومی یا هر 
شاخه ای که در حقوق عمومی ایجاد می شود، این است که 
قانون گذار باید از کارگر حمایت کند تا در وضعیت کارگر و 
کارفرما تناسب ایجاد شود. ما می خواهیم این روند را جلوتر 
ببریم و برســیم به وضعیت کارورزی. در کشور ما قانون کار 
در سال 1369 تصویب شــده و تنها تبلور حمایت از کار در 
کشور ما فعال قانون کار است که ما هم به آن انتقاداتی داریم؛ 
 چون ســندیکاها در این قانون اصال به رســمیت شناخته
 نشده است. وی طرح کارورزی را یکی از طرح هایی دانست 
که قانــون کار در آن رعایت نشــده و دربــاره ویژگی های 
اقتصاد نئولیبرال بیــان کرد: چهار ویژگــی عمده اقتصاد 
نئولیبرال عبارت است از »مقررات زدایی«،  »آزاد سازی«،  

»ارزان سازی نیروی  کار« و »کاالیی سازی«.
همچنین موسوی معاون سازمان مهارت های فنی وحرفه ای 
در همایش راهبردهای هدایت و توسعه آموزش های مهارتی، 
به این موضوع اشاره کرد که آنچه در آموزش فنی وحرفه ای 
به آن نیاز داریم تغییر نگرش است. بحث تغییر نگرش بحثی 
جدی اســت که توســط کارگزاران این سیاست ها مطرح 
می شود. موسوی همچنین گفته است: گروه های آموزشی 
آزاد باید متحول و به روز شوند؛ به عنوان مثال شرکت تیوتا 
در آموزش پیشتاز است و تکنولوژی پیشتازی دارد که قبل 
از تولید آموزش می دهد؛ ولی امروزه درحالی وارد کشور ما 
می شود که هیچ آموزشــی با آن همراه نیست. ما معتقدیم 
الزم است آن نوع تکنولوژی که پیشــتاز است، در تغییرات 

وارد شود و توسعه یابد. 

طرحی که نیروی کار را ارزان می کند ؛

اشتغالدرحاشیه

سکه تمام بهار آزادی
12،730،000 ریال)طرح جدید(

6،640،000 ریالنیم سکه

3,727,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،222،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

معاون برنامه ریزی و اقتصاد راه آهن تصریح کرد:

فاینانس آلمانی ها برای تامین ناوگان 
خط سریع السیر تهران-اصفهان

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل شــرکت راه آهن با تشریح 
جزئیات فاینانس 3 میلیارد یورویی آلمــان و 10 میلیارد دالری 
ژاپن، گفت: فاینانس 3 میلیارد یورویــی آلمان ها، در پروژه هایی 
چون تامین سیستم ســیگنالینگ و ارتباطات خطوط پرسرعت و 

تامین ناوگان خط سریع السیر تهران-قم-اصفهان مطرح است.
نورا... بیرانوند افزود: البته آلمان ها پیشنهاد تامین واگن مسافربری 
را مطرح کردند که شــرکت راه آهن پیشــنهاد آنهــا را منوط به 
مشارکت برای تولید واگن در کشور می داند؛ لذا تاکنون توافقی بر 

سر پیشنهاد آلمان ها حاصل نشده است.
معاون برنامه ریــزی و اقتصاد حمل ونقل شــرکت راه آهن گفت: 
پیشنهاد تامین مالی این مجموعه از پروژه ها توسط کنسرسیومی 
متشــکل از بانک های آلمانی ارائه شده اســت که قرارداد تامین 
 مالی برخی از این موارد نهایی شده و الباقی در دست مذاکره قرار 

دارد.
بیرانوند در ادامه به تشریح جزئیات عالقه مندی ژاپن برای تامین 
فاینانس 10 میلیارد دالری پرداخت و خاطرنشان کرد: مواردی که 
مربوط به پروژه های شرکت راه آهن می شود شامل مذاکره بر سر 
تامین سیستم های سیگنالینگ بخشی از شبکه ریلی از جمله خط 
آهن تهران- تبریز و لیزینگ ناوگان ریلی است که مسئله لیزینگ 

در مراحل اولیه قرار دارد.

بازار

قیمت انواع جي پي اس

 3,149,000
تومان

جي پي اس گارمين 
Map 276cxGar�مد ل 
min Map 276cx GPS

 1,160,000
تومان

جي پي اس گارمين 
Gps Map 78sGar�مد ل 
min Gps Map 78s GPS

 275,000
تومان

جي پي اس سانرود 
 SR304Sunroad مد ل

SR304 Mini GPS

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: بهتر است 
نیازهای آبی کشــاورزی، صنعتی و شرب استان ها و بخش های 
دیگر، از منابع آبی دیگری تامین شــود؛ زیرا قرار نیســت همه 
طرح های آبی از طریق زاینده رود پیاده ســازی شود. حمیدرضا 
فوالدگر افزود: حقابه کشاورزان اصفهان که در شورای عالی آب و 

شورای هماهنگی زاینده رود مشخص شده، باید محترم شمرده 
شود؛ قرار بوده که حقابه داران و سهم آبه داران به تناسب یکدیگر 
از آب زاینده رود برداشــت کنند.وی گفت: اینکه یک بخش یا 
استان به راحتی بتواند تمامی ســهم خود از آب را دریافت کند 
و اســتان اصفهان از حقابه خود محروم بماند، عادالنه نیست و 

همه باید به یک میزان از حقابه ها استفاده کنند. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اگر در منابع آبی 
کمبودی هم وجود دارد، باید به صورت عادالنه از ســهم آبه های 
استان ها کسر شود؛ اینکه برخی استان ها باوجود برداشت کامل 
حقابه خود معترض و طلبکار باشد، قابل قبول نیست. فوالدگر 
عنوان داشت: اگر اجرای پروژه های جدید آبرسانی، در راستای 
سهم آبه استان ها تعریف نشده باشــد، تخصیص آنها به مشکل 
برمی خورد؛ برای مثــال، پروژه »بن بروجــن« اگرچه به عنوان 
آب آشامیدنی تعریف شــده، اما در کنار آن مباحث صنعتی نیز 

مطرح است. وی خاطرنشــان کرد: اجرای پروژه »بن بروجن« 
که از سقف 237میلیون متر مکعب آب نیز بیشتر است، نیازمند 
منابع آبی بیشتر و راه اندازی تونل سوم کوهرنگ است تا پس از 
آغاز بهره برداری این طرح، منابع آبی مورد نیاز برای بهره برداری 
وجود داشته باشد. نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در پایان تاکید کرد: اعتبارات پروژه تونل سوم کوهرنگ 
باید هرچه زودتر تخصیص یافته و این پروژه اجرایی شود؛ بیش 
از 20 سال است که این پروژه دارای مصوبه بوده که مقدار کمی از 

آن باقی مانده و نیازمند اعتباراتی ناچیز است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

قرار نیست همه طرح های آبی ازطریق زاینده رود پیاده سازی شود

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با انتقاد بــر اینکه نرخ بلیت 
پروازهای نجف و بغداد چند برابر بلیت پروازهای سفر به ترکیه یا 
دیگر کشورهاســت، گفت: زائران اربعین اگر در بازار آزاد ارز تهیه 
کنند، قیمت ها برای آنها مناسب تر خواهد بود. سیدناصر موسوی 
الرگانی با انتقاد از افزایش نرخ ارز در آســتانه سفر زائران اربعین 
حسینی اظهار داشت: دولت باید هر ســاله کمک های خود را به 

مسافران اربعین بیشتر کند نه اینکه مشکالت بیشتری را سر راه آنها 
قرار دهد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد، از رقمی که برای زائران 
اربعین اعالم شده، مناسب تر است، تصریح کرد: مردم اگر در بازار 
آزاد ارز تهیه کنند، قیمت ها برای آنها مناسب تر خواهد بود تا اینکه 
بخواهند ارزی که دولت برای آنها در نظر گرفته است را تهیه کنند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکالت مسافران برای تهیه 

ارز اشاره کرد و گفت: دولت باید ویزا را برای زائران عتبات عالیات 
حذف کند، این درحالی است که ویزای برخی از کشورها که مراوده 
چندانی با آنها نداریم، حذف شده؛ اما هنوز برای حذف ویزای عراق و 
ایران بسترهای الزم فراهم نشده است؛ باتوجه به اینکه شیعیان عراق 
مشتاق زیارت امام رضا)ع( در ایران و شیعیان ایران مشتاق زیارت 
عتبات عالیات هستند. وی با تاکید بر اینکه 95درصد زائران اربعین 
از قشر متوسط و پایین جامعه هستند، گفت: باید به زائران اربعین 
کمک شود اما می بینیم که در حق آنها اجحاف شده و تعداد زائران 

مشتاق سفر به علت مشکالت مالی کمتر می شود.

انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ارز دولتی برای زائران اربعین، گران تر از ارز آزاد است

رییس کمیســیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی 
اصفهان، با اشاره به رتبه 120 ایران در رنکینگ کسب و کار 
کشورهای جهان، گفت: متاسفانه موانع پیش روی کسب و 
کار به صورت ساختاری برطرف نشــده و فعاالن اقتصادی 
به ویژه تولیدکنندگان، همچنان با مشــکالت متعددی در 

این زمینه روبه رو هستند.
مرتضی بیشه در هشتمین جلسه کمیسیون سیاست گذاری 
و پایش اتاق بازرگانی اصفهان، به تشریح فعالیت های این 
کمیسیون پرداخت و اظهار داشــت: راه اندازی  مدیریت 
راهبردی بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی، با هدف  
تهیه فرآیند الگوســازی مدیریت راهبردی بهبود مستمر 
محیط کسب و کار با ارتباط دوطرفه در چهار محور مجلس 
شورای اســالمی، دســتگاه های اجرایی، مراکز آموزش و 

پژوهش و تشکل های اقتصادی راه اندازی شد.
وی از امضای تفاهم نامه کمیســیون با مجمع نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی خبر داد و افزود: اجرایی 
شدن قانون بهبود مستمر  محیط کســب و کار، با نظارت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سرعت بیشتری خواهد 

داشت.
رییس کمیســیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: امارات  با رتبــه 35، مالزی با رتبه30 و کره 
جنوبی با رتبه 24، همواره در زمینه های مختلف کسب و 

کار،  شرایطی بهتر از ایران دارند.
وی تاکید کرد: متاســفانه موانع پیش روی کسب و کار به 
صورت ساختاری برطرف نشده اســت و فعاالن اقتصادی 
به ویژه تولیدکنندگان همچنان با مشکالت متعددی در این 

زمینه روبه رو هستند. 
به عنوان مثال یک واحد تولیدی برای گرفتن پســت برق 
یا ارتقای آن در شهرک های صنعتی، عالوه بر هزینه های 

بسیار، باید مدت زیادی منتظر  بماند.
بیشه تاکید کرد: دفتر مدیریت راهبردی کسب و کار اتاق 
تالش می کند شــاخص های مربوط به کســب و کار در 
استان را شناسایی کرده و به مسئوالن تصمیم ساز و فعاالن 

اقتصادی ارائه دهد.

مدیر صنایع کشاورزی جهادکشــاورزی استان اصفهان 
گفت: در مهر ماه امســال 15 طرح صنایع تبدیلی برای 
استفاده از تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش، با مبلغی 
بیش از 142 هزار میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاه های 

کوچک و متوسط به بانک ها معرفی شدند.
منصور قماشــی با اشــاره به مهم ترین فعالیت های این 
مدیریت در مهر ماه، اظهار داشت: این مدیریت در راستای 
صدور جواز تاسیس، اقدام به بررســی و تایید طرح های 

صنایع تبدیلی و تکمیلی کرده است.
وی افزود: ازجمله این طرح ها، طرح سردخانه دو مداره به 
ظرفیت 10هزار تن در سال در شهرستان اصفهان، طرح 
فرآوری سیب زمینی و انواع میوه های آجیلی به ظرفیت 
سه هزار و 120 تن در سال در شهرستان بویین میاندشت، 
طرح تولید گالب و عرقیات به ظرفیت 110 تن در ســال 
در شهرستان کاشان، طرح خدمات انبارداری به ظرفیت 
10هزار تن در سال در شهرستان اصفهان، طرح فرآوری 
پســته و بادام به ظرفیت 600 تن در سال در شهرستان 
اصفهان و طرح انواع فرآورده های غذایی بر پایه کنجد به 
ظرفیت 600 تن در سال در شهرستان مبارکه را می توان 

نام برد.
قماشی بیان داشــت: مدیریت صنایع کشاورزی استان 
اصفهان برای صدور پروانه بهره برداری، به بررسی و تایید 

طرح سردخانه دو مداره به ظرفیت 6هزار تن در سال در 
شهرستان اصفهان، طرح بسته بندی خرما به ظرفیت 15 
هزار تن در سال در شهرســتان اصفهان و طرح سردخانه 
دو مداره به ظرفیت پنج هزار تن در ســال در شهرستان 
اصفهان اقدام کرده اســت. وی به پیگیــری برای جذب 
تسهیالت سرمایه ثابت از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی سال 96 با مبلغی بیش از 33 هزار میلیون ریال برای 
دو طرح، معرفی 15 طرح صنایع تبدیلی برای اســتفاده 
از تسهیالت ســرمایه ثابت و در گردش از محل اعتبارات 
بنگاه های کوچک و متوسط )شامل سرمایه ثابت سه طرح 
با مبلغی بیش از 8 هزار میلیون ریال و سرمایه در گردش 

12طرح با بیش از 133 هزار میلیون ریال(، اشاره کرد.

مدیر صنایع کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد:

معرفی ۱۵طرح صنایع تبدیلی به بانک ها در اصفهان

بامسئوالن

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان:

ایران در رتبه ۱20 کسب و کار جهان قرار دارد

خبر
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مستند»فرماندهمسلم«تولیدمیشود
مستند »فرمانده مسلم« با هدف پرداختن به مظلومیت شهدای مدافع حرم و به ویژه سبک 

زندگی شهید خیزاب از شهدای مدافع حرم اصفهانی تولید می شود.

استراحت از نوع سوپر استاری!
 محمدرضــا گلزار با انتشــار این عکــس در صفحه اش نوشــت:

Love you

اینستاگردی

چهره

واکنش تند همسر »زیبا بروفه« به کارگردان »هاتف«: 

از بارداری همسرم معجزه نسازید!
صحبت های کارگردان سریال »هاتف« در خصوص معجزه ای که 
در سریال رخ داد، واکنش زیبا بروفه را در پی داشت. از این رو پیام 
صابری، همسر زیبا بروفه در این خصوص یادداشتی در اختیار بانی 

فیلم قرار داده که در ادامه می خوانید:
داریوش یاری عزیز، زندگی خصوصی هنرمندان وســیله ای برای 
دیده شدن شما نازنین و تحت تاثیر قرار دادن مردم عزیزمان نیست 
تا با ذهنی خــاق و قصه پرداز خود، از بارداری همســر هنرمند و 
مهربانم برای مردم معجزه بسازید. جهت اطاع حضرتعالی عرض 
می کنم که از تصمیم تا خبر بارداری همسرم چهارماه هم نمی گذرد 
و اگر عاقه مند هستید دقیق تر توضیح دهم که ۲۷ اردیبهشت ۹۶ 
تصویب و روز ۲۲ شــهریور ۹۶ دکتر، بارداری یک ماهه همسرم را 
اعام کرد. با قصه پردازی،  با احساسات مذهبی مردم بازی نکنیم 
برای آن دســته از عزیزان که می خواهند بدانند چرا همسرم برای 
پرواز به کربا از طرف پزشک اجازه پیدا نکرد، تشکیل قلب بچه در 

تاریخ پرواز و فشارخون پایین مادر عنوان شده است.
داریوش عزیز؛

معجزه زیبای سریال شما فقط همزمانی بارداری زیبا بروفه و نقش 
ریحانه در فیلم است.

در پناه سیدالشهدا)ع(

درشهر

دبیر اجرایی همایش ملی شبیه خوانی جوی آباد 
اصفهان:

 »تعزیه« تلفیقی 
از رنگ و موسیقی است

دبیر اجرایی همایش ملی شبیه خوانی جوی آباد اصفهان 
اظهار کرد: همایش ملی شــبیه خوانی جوی آباد اصفهان 
برای نهمین سال متوالی توسط نخبگان و هنرمندان تعزیه 
از سراسر کشور برگزار می شود؛ قزوین، تهران، قم، اصفهان 
و مرکزی از جمله استان هایی هستند که در این همایش 
حضور دارند و چکیده و عصاره هنر شبیه خوانی را 1۲ شب 
در منطقه خمینی شهر اصفهان به نمایش می گذارند و قرار 
است به مجالسی از واقعه عاشــورا پرداخته شود که کمتر 

مورد توجه واقع شده است.
حجت ا... سلطانی افزود: تعزیه خوانی با شبیه خوانی متفاوت 
بوده و معنی گسترده تری دارد و کمتر به آن پرداخته شده 
است. فقط عزاداری در شبیه خوانی مطرح نیست و اهداف 
دیگری را هم دنبال می کند، برای مثال شبیه خوانی جنگ 
خندق و دالوری هــای حضرت امیر)ع( یا شــبیه خوانی 
حجه الوداع از این دست است که البته در میان آن به عاشورا 
هم گریزی خواهد داشت. برای این همایش ۶ ماهی است که 
شورایی تشکیل شده و برنامه ها را به صورت تخصصی دنبال 
می کند.دبیر اجرایی همایش ملی شبیه خوانی جوی آباد 
اصفهان تصریح کرد: فعاالن این حوزه در صدد هستند تا 
با ایجاد یک موسسه مردم نهاد با گرایش هنر شبیه خوانی 
از صفر تا صد، این هنر را از آموزش تــا اجرا دنبال کرده و 
اقدامات الزم برای ساخت یکی از بزرگ ترین تکایای تعزیه 
در اصفهان را مدیریت کنند که در سال های آینده خواستگاه 
تعزیه باشد.سلطانی با انتقاد از مسئوالن ارشاد خمینی شهر 
پیرامون عدم حمایت از تعزیه در این شهرستان اذعان کرد: 
به نظر می رسد به خاطر آســیب ها و شکایاتی که از تعزیه 
در خمینی شهر وجود داشته است و تا دیروقت در بعضی 
محات ادامه داشته، صدور مجوز را دشوار کرده است، اما 
این رویه پاک کردن صورت مســئله است و باید با نگاهی 
اصاحی به این قضیه توجه شود.وی ادامه داد: تعزیه فقط 
خواندن متن نیست بلکه موسیقی هم در آن اهمیت دارد.

در تعزیه سه رنگ مهم وجود دارد که هر کدام نشان دهنده 
یک چیز است، رنگ قرمز خطوط قرمز و شقاوت ها را نشان 
می دهد، رنگ سبز نشانه عبور و رفتن به این سمت است و 
رنگ زرد هم در تعزیه مختص جناب حر بوده که تردید و 
دودلی را نشان می دهد؛ روان شناسی رنگ ها در این هنر هم 
لحاظ شده است و تعزیه خوان اجازه ندارد هر لباسی را به تن 
کند؛ در موسیقی هم حساسیت هایی وجود دارد که باید با 
نظر مراجع موافق باشد، حتی هر اسبی هم اجازه حضور در 

مراسم تعزیه را ندارد.

ابالغ وقت رسیدگی
8/199 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1421/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ساعت 4/45 بعداز ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1396/9/29، مشخصات خواهان: سید یعقوب دادور فرزند محمد حسین به نشانی 
خمینی شهر جوی آباد خیابان محمدی کوچه فرعی 14 پالک 24،  مشخصات خوانده: 
علی خسروی فرزند شکراله،  خواسته و بهای آن:  انتقال سند، گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5488 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/200 شماره نامه: 9610113633101297 شــماره پرونده: 9609983633100701 
شماره بایگانی شعبه: 960712 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 960712 ح 1 به آقای حمید محمودی عالمی خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن عبدالرحیم رحیم پور با وکالت 
حمید شفیعی به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز 
یکشنبه مورخ 96/11/01 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی 
شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیاباً  رای صادر خواهد نمود 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5494 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/202 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1197/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
1396/9/18، مشخصات خواهان: خسرو علی گلی فرزند حسن به نشانی خمینی شهر خ 
مدرس محله میریان کوی شهید یداله مختاری پ 29، مشخصات خوانده: علی عباسی 
قلعه تکی فرزند علی نقی،  خواسته و بهای آن: مطالبه یک فقره چک بانک ملی به شماره 
9136/288154-12 مورخ 95/3/15 شــعبه ابن سینا اصفهان گواهینامه عدم پرداخت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان:  چک شماره 12-9136/288154 
مورخ 95/3/15 و گوهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5496 شعبه 

سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/203 شــماره: 960720671512769 – 96/8/4 نیره عرب فروشانی فرزند شکراله 

به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسمًا گواهی شده  مدعی 
است ششدانگ پالک شــماره 1543 فرعی از 103 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 4 
ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 139505302006006396 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابجایی 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 مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 5497 نبی اله یزدانی اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )186 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/204 شماره: 960720671512776 – 96/8/4 نیره عرب فروشانی فرزند شکراله به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسماً گواهی شده  مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک شــماره 103/1402  امالک ذیل واقع در خمینی شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که  دفتر الکترونیکی 139520302006003897 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن جابجایی 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 مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5498 نبی اله یزدانی اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )202 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/213  رضوان پاســنگ دارای  شناسنامه شماره 332 به شــرح دادخواست به کالسه  
2331/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه بوسعیدی اشترجانی به شناســنامه 1125 در تاریخ 96/5/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پســر 
و سه دختر: 1- محسن پاسنگ، ش.ش 830 نسبت با متوفی فرزند 2- افسانه پاسنگ، 
ش.ش 99 نسبت با متوفی فرزند 3- ایران پاسنگ، ش.ش 264 نسبت با متوفی فرزند 
4- رضوان پاسنگ، ش.ش 332 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 24497 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)145 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/214  آقای ســید مهدی مجیدی هرســتانی دارای شناسنامه شــماره 399 به شرح 
دادخواست به کالســه  643/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید محسن مجیدی هرســتانی به شناسنامه 1002 در 
تاریخ 1395/12/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- شهناز حیدری هرســتانی فرزند رجبعلی،ش.ش 12115 )همسر( 

2- سید محمود مجیدی هرستانی فرزند ســید محسن، ش.ش 1130142221 )فرزند( 
3- سید احمد مجیدی هرستانی فرزند سید محسن، ش.ش 401 هرستان )فرزند( 4- سید 
مهدی مجیدی هرستانی فرزند سید محسن، ش.ش 399 )فرزند( 5- سید جواد مجیدی 
هرستانی فرزند سید محسن، ش.ش 579 )فرزند( 6- سمیه مجیدی هرستانی فرزند سید 
محسن، ش.ش 2436 )فرزند( 7- زهرا مجیدی فرزند سید محسن، ش.ش 18 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5507 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )188 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/215  مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1082/96 ح 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/50 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 
1396/9/20، مشخصات خواهان: بهنام سدهی فرزند نوروز به نشانی خمینی شهر خیابان 
شریعتی شمالی کوچه حجاران پ 46،  مشخصات خوانده: مسلم سیدی مرغکی فرزند 
علی،  خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5508 شعبه دوم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )165 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/216 شماره نامه: 9610113633600720 شــماره پرونده: 9609983633600664 
شماره بایگانی شعبه: 960671  از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 960671  به  1- حسن 2- حسین 3- فاطمه 4- صدیقه همگی 
ســلیمانی فرزندان محمد علی خواندگان  پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم 
شده است و خواهان آن آقای حمیدرضا باباصفری فرزند عبدالحسین به خواسته الزام به 
انتقال پالک ثبتی و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 
96/09/20 ساعت 9  صبح در دادگاه شــعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم 
و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت 
نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی 
وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در 
یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 5509 شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )178 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/217  آقای عباسعلی انوشی دارای شناسنامه شماره 154 به شرح دادخواست به کالسه  
639/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین انوشی به شناسنامه 8322 در تاریخ 1396/3/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- حبیبه ذبیحی فروشانی 
فرزند حسین، ش.ش 258 )همسر( 2- عباسعلی انوشی فرزند حسین، ش.ش 154 )فرزند( 
3- محمد انوش فرزند حسین، ش.ش 58 )فرزند( 4- صدیقه انوش فرزند حسین، ش.ش 

252 )فرزند( 5- عزت انوش فرزند حسین ،ش.ش 9991 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 5510 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/218  خانم طوبی ماهوش محمدی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 198 به شرح 
دادخواست به کالسه  638/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد تقی مومنی ورنوسفادرانی به شناسنامه 12539 در تاریخ 
1396/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 است به : 1- طوبی ماهوش محمدی ورنوســفادرانی فرزند علی ،ش.ش 198 )همسر(
 2-  بهــرام تقــی مومنــی ورنوســفادرانی فرزنــد احمــد، ش.ش 1088 )فرزنــد( 
3- شــهرام تقــی مومنــی ورنوســفادرانی فرزنــد احمــد، ش.ش 9994 )فرزنــد( 
4- الهــام تقــی مومنــی ورنوســفادرانی فرزنــد احمــد ،ش.ش 16254 )فرزنــد( 
5- گل انــدام تقــی مومنــی ورنوســفادرانی فرزنــد احمــد، ش.ش 478 )فرزند( و 
الغیر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 5511 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/219  آقای محمد شکرانی کوشــکی دارای شناسنامه شماره 1130166759 به شرح 
دادخواست به کالســه  651/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان احمد شکرانی کوشکی به شناســنامه 2443 در تاریخ 
1396/7/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- فاطمه مهرابی کوشکی فرزند حســین، ش.ش 7 )مادر( 2- مریم مهرابی 
 کوشکی فرزند مرتضی، ش.ش 127 )همسر( 3- محمد شکرانی کوشکی فرزند احمد، 
ش.ش 1130166759 )فرزند( 4- مهری شــکرانی کوشــکی فرزنــد احمد، ش.ش 
353 – کوشک) فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 5513 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )151 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

9610460362000006 شــماره پرونــده:  8  شــماره درخواســت:  /226
9609980362000837 شماره بایگانی شــعبه: 960851 نظر به اینکه مسعود طالبی 
نجف آبادی فرزند محمد جواد به اتهام شروع به جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود 
از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 960851 شعبه اول دادیاری تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واســطه مجهول المکان بودن امکان پذیر نبوده است بدین وسیله در 
جهت اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در یکی از جراید کثیرالنتشار 
درج تا متهم ظرف مهلت یک ماه از زمان نشــر آگهی در شــعبه اول دادیاری دادسرای 
عمومی وانقالب اصفهان جهت رســیدگی به اتهام مذکور حاضر گردد. در صورت عدم 
حضور در مهلت مقرر وفق مقررات قانونی اتخــاذ تصمیم می گردد. م الف: 23959 
 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع 4( )129 کلمه،

 3 کادر(

مشاغلی که در گذشــته نیازهای جامعه را برطرف می کردند، 
بخشی از تاریخ یک کشور هســتند و بسیاری از مشاغل که در 
دوران نه  چندان دور در بازارها دیده می شــد به  عنوان بخشی 
از فرهنگ آن جامعه مطرح اســت، شــناخت و حفظ و احیای 
این مشــاغل هم از نظر هنری و هم از نظر فرهنگی اجتماعی 

مهم است.
موزه عصارخانه شاهی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان به عنوان مرکز مطالعات فرهنگ  عامه و مشاغل سنتی 
اصفهان تاش های بسیاری در زمینه شناخت، پژوهش و حفظ 
و اشاعه مشاغلی که در حال فراموشی هستند، داشته است که 
چاپ کتاب برای سنین مختلف یکی از مهم ترین این اقدامات 

است.
محمد معماریان، مدیر موزه عصارخانه شاهی در این زمینه اظهار 
کرد: موزه عصارخانه شــاهی به  عنوان مرکز مطالعات فرهنگ  
عامه و مشاغل سنتی اصفهان، چند سالی است که فعالیت خود 
را آغاز کرده و برای شناخت مشاغل سنتی اصفهان فعالیت هایی 

انجام داده است.
مدیر موزه عصارخانه شاهی بخشی از فعالیت های این مرکز را در 
مورد شناخت و آشنایی اقشار مختلف با مشاغل دانست و بیان 
داشت: مشاغلی در بازار اصفهان وجود داشته و برخی هم کم  و 
بیش فعال هستند، برخی از مشاغل امروز در معرض خطر قرار 
گرفته اند و امکان دارد که تا چند ســال آینده اثری از آنها باقی 
نمانده و شاید هم به فراموشی سپرده شــوند؛ موزه عصارخانه 
شاهی با توجه به رسالت خود برای بزرگساالن، فیلم های مستند 
با عنوان »مستند بازار« تولید کرد که نام آن »راسته« و موضوع 

آن مشاغل در حال فراموشی بود.
وی در مــورد فعالیت انجام شــده برای کودکان خاطرنشــان 
کرد: برای کودکان کتاب هایی در نظر گرفته و ترانه و داســتان 
سفارش داده شد و بعد از آن تصویرگری کتاب انجام شد که این 
موضوعات شامل مشاغل عصاری، قالی بافی، عطاری، مسگری، 
کاشی کاری و آهن گری بود. حدود یک سال برای تصویرگری و 
نگارش متن ها به  صورت متن و شعر زمان صرف شد و مجموعه 

اول، ۶ کتاب داستان بود.
معماریان در مورد مشــاغل مورد توجه در این مجموعه گفت: 
»تلخک و شــاه با غول چراغ جادو« با موضــوع عصاری، »حنا 
و رنگ های قالی« با موضوع قالی بافی، »دوســتی مار و پونه« با 
موضوع عطاری، »دیگچه مسی مادربزرگ« با موضوع مسگری، 
»مینو، دســت ها و لک لک« با موضوع کاشــی کاری و »آتش 
خاموش نمی شــود« با موضوع آهنگری عناوین این مجموعه 

است.
وی در ادامه یادآور شــد: مجموعه اول، کتاب های مشاغل بازار 
بود که برای کودکان آماده شــد. کودکان ذهنیت درستی در 

مورد شغل هایی که در گذشته وجود داشته ندارند؛ این 
مجموعه کمک می کند تا با زبان کودکانه، این شغل ها 

را با داستان های جذاب برای آنها تجسم کنیم.
مدیر موزه عصارخانه شــاهی با بیان این موضوع که 
امروز بســیاری از مردم حتی در سنین باال اطاعات 
درست در مورد مشاغل گذشته ندارند، اظهار داشت: 
عده کمی هستند که با شغل عصاری آشنایی دارند؛ 

در مورد برخی دیگر از مشــاغل اطاعات صحیح 
وجود ندارد مانند آنکه درک صحیحی از مسگری 
نیست، تفاوت کار آهنگری و مسگری را بسیاری 
نمی دانند، این نکات ویژه هر شغل موجب شناخت 

کودک از شغل ها می شود.
وی با تاکید بر این مهم که شــناخت کودکان از 
مشاغل سبب می شود بخشی از تاریخ ایران حفظ 
شود و این بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: این 
مسائل برای ما بسیار مهم است و سعی کردیم این 
شش شغل را به  صورت کافی برای بچه ها معرفی 
کنیم و دیگــر مشــاغل در مجموعه های بعدی 
مورد توجه قرار خواهد گرفت.معماریان با اشــاره 
به اهمیت انســجام در طراحی این مجموعه بیان 
داشت: کل مجموعه با حضور دو هنرمند انجام شد، 
شیرین بدرلو نویسنده و ســیمین بدرلو تصویرگر 
۶ کتاب این مجموعه بوده اند، متن ها و نوشــته ها با 
بررسی  و کارشناسی  انجام شد و تعیین سطح برای 
مخاطبان انجام گرفت تا به  صورت کارشناسی شده 
متن هــا و تصویرگری ها انجام شــود.وی مجموعه 
کتاب های مشاغل ســنتی بازار را در دست رونمایی 
دانســت و افزود: سعی بر آن شــده تا هر ۶ کتاب به  
صورت یک بسته آماده شود تا با خرید این بسته از کل 
مجموعه بهره مند شــوند.وی ادامه داد: کارشناسان 
موزه عصارخانه ســعی کردند تا با دفتر کودک وارد 
مشاوره شــده و این دفتر بر فضای مجموعه، نظارت 
داشته باشد تا برای کودک مناســب باشد، شورای 
کارشناسی دفتر کودک ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان نیز با دفتر مطالعات عامه و مشاغل 

سنتی همکاری کرد.
معماریان در پایان خاطرنشــان کرد: این مشــاغل 
آن چنان نیست که تا چند دهه آینده ردپایی از آ نها 
در زندگی باقــی بماند. احیای این مشــاغل نیاز به 
خاقیت دارد، نمی دانیم در آینــده تا چه حد قابل 
 احیا هستند اما ما امروز تاش داریم تا این مشاغل را 

حفظ کنیم.

به همت موزه عصارخانه شاهی؛

مجموعهکتاب»مشاغلسنتیاصفهان«ویژهکودکانرونماییمیشود
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ویژه 

محققان در یک شرکت دانش بنیان، موفق به طراحی نرم افزار جدیدی برای 
تبدیل متن به گفتار در زمینه سخنگو کردن وب سایت ها شدند. استفاده از 
صفحات وب در این استقبال سهم بسیار زیادی داشته؛ به طوری که امروزه همه 
رسانه ها از جمله خبرگزاری ها، نشریات، روزنامه ها، مجالت و... در غنی سازی 
ســایت خود و جذب مخاطبین بیشتر به طرز چشــمگیری تالش می کنند. 
خواندن خبرها در وب سایت ها اگر چه راه دسترســی به اخبار را آسان کرده 
ولی همچنان خواندن اخبار ازطریــق ابزارهای دیجیتالی خصوصا تلفن های 
همراه کاری دشوار است. از این رو محققان در یک شرکت دانش بنیان، نسخه 
جدیدی از محصول خود را برای گویاسازی وب سایت ها ارائه کرده اند. با کمک 
این سایت خوان طراحی شده، نشریات و خبرگزاری ها به راحتی می توانند متون 
وب سایت خود را گویا کرده و اخبار را با صدای کامال طبیعی زن و مرد بشنوند. 
سخنگو کردن وب سایت ها به کمک نرم افزار تبدیل متن به گفتار، باعث جذب 

بیشتر مخاطبان ازجمله افراد مسن و کم بینا نیز خواهد شد.

با نرم افزار جدید؛

لباسهاخودشانسردوگرممیشوند!وبسایتهاسخنگومیشوند

 به زودی لباس هایی به بازار می آید که می تواند صاحب خود را با توجه به وضعیت 
هوا، گرم یا سرد کند.  دانشمندان کپسول کوچکی ساخته اند که قابلیت جذب و 
آزاد کردن گرما را دارد و می توان آن را به طور دائم به فیبرهای پارچه ای چسباند.

این »کپسول های نانو« که هزاران بار نازک تر  از  موی انسان هستند، از نشاسته و 
نوعی ماده موم مانند ساخته شده اند. در حقیقت نانوکپسول ها عملکرد عرق کردن 
در بدن انسان را تقلید می کند. در این فرآیند عرق روی پوست انسان مقدار زیادی 
از گرما را جذب می کند و بخار می شــود. موم طوری طراحی شده که در دمای 
باالتر از بدن انسان آب شود. بنابراین گرما داخل پارچه می ماند و صاحب لباس 
را گرم نگه می دارد.  محققان معتقدند ساخت آن به تولید طیف وسیع و نوینی از 
لباس های ورزشی منجر می شود که به طور فعال و همگام باعث خنک شدن دو 

کاربرشده و سپس در زمان توقف به آرامی بدن آنها را خنک می کند.

باتوجه به اینکه باتری موبایل به ندرت یک روز دوام می آورد، بیشتر کاربران 
همیشــه پاوربانک های کوچک همراه خود دارند. اما باید توجه داشــت که 

بسیاری از این دستگاه های کوچک، سنگین و جاگیر هستند.
اکنون گروهی از مهندســان آمریکایی در شــیکاگو، یک پنل بسیار نازک و 
ســبک به نام »کاغذ خورشیدی« ساخته اند که قابلیت شــارژ آیفون در دو 
ساعت را دارد. جالب آنکه می توان پنل های متعدد را در کنار هم قرار داد تا 

برق بیشتری تولید شود. 
این پاور بانک در ۳ نسخه ۵، ۷.۵ و۱۰واتی عرضه می شود؛ خوب است بدانید 

یک پاوربانک ۵ واتی به قیمت ۱۴۸دالر عرضه می شود.
گوشه هر پنل خورشــیدی ســوراخی وجود دارد که می توان آن را به کوله 

پشتی آویزان کرد.
نسخه  ۱۰ واتی این گجت درعرض ۴ساعت و نیم، می تواند تبلتی مانند آی پد 

ایر۲ را شارژ کند. این پنل ها همچنین قابلیت تا شدن دارند.

علم پژوهی

برندهای مشمول رجیستری موبایل معرفی می شوند
سخنگوی طرح رجیستری موبایل، از اعالم نخستین برندهای مشمول این طرح 

تا اواسط هفته جاری خبر داد.

با همت مهندسان آمریکایی؛ 

کاغذخورشیدی،شارژرگوشیشد

توسط موسسه ژئوفیزیک ؛

بیشازهزارزمینلرزه
درمهرماهثبتشد

شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه 
ژئوفیزیک در مهر۹۶ تعداد هزار و ۴۰ زمین لرزه را ثبت 

کردند.
این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی 
رخ داده و توسط شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری 
کشوری موسسه ژئوفیزیک، ثبت و تعیین محل شده اند.

در مهرماه ۹۶ تعداد ۱۰ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ 
در کشور توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده 
است که بزرگ ترین آنها در ۲۶ مهر، با بزرگی ۵.۲ریشتر، 

حوالی انار واقع در استان کرمان رخ داده است.
۹ عدد از زمین لرزه ها دارای بزرگی کمتــر از ۱، تعداد 
۵۳۰ عدد دارای بزرگی بین ۱ و ۲، تعداد ۴۰۶ عدد دارای 
بزرگی بین ۲ و ۳، تعداد ۸۵ زمین لرزه دارای بزرگی بین 
۳ و ۴ و تعداد ۱۰ زمین لــرزه دارای بزرگی بیش از ۴ در 

مقیاس امواج زمین بوده اند.

به منظور مطالعه علمی؛

شهابسنگ»۱۵۴کرمان«
بهدانشگاهتهراناهداشد

شهاب ســنگ » ۱۵۴ کرمان« توســط حجت کمالی 
جست وجوگر شهاب سنگ، به دانشکده زمین شناسی 
دانشگاه تهران اهدا شــد. برای این منظور مراسمی با 
حضور رییس و اســاتید دانشکده برگزار شــد. بعد از 
اهدای این شهاب سنگ، در دفتر آسمان شب سمیناری 
آموزشی درخصوص معرفی شهاب سنگ ها برای عموم 
مردم، برگزار شد و از ۶ شهاب سنگ کشف شده حجت 
کمالی نیز رونمایی صورت گرفت. شهاب سنگ کرمان 
۱۵۴ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در منطقه کلوت بیابان 
لوت کشف شد. اهدای این نمونه شهاب سنگ کم نظیر  
که در بولتن جهانی با نام Kerman ۱۵۴ ثبت شــده 
است، سرآغازی برای مطالعات تخصصی در رشته شهاب 
سنگ شناسی و توجه بیشتر به این رشته علمی خواهد 
بود. به گفته کارشناســان نجوم، این شهاب سنگ جزو 
شهاب سنگ های بزرگ و از جنس سنگ به شمار می رود؛ 
همچنین اطالعات اولیه پیدایش منظومه شمسی را در 
خود نهفته دارد. حجت کمالی از جســت وجوگرهای 
حرفه ای ایران اســت و تعداد زیادی شهاب سنگ دارد 
که به موزه های مختلف اهدا کرده است. وی تنها دارنده 

مجوز تاسیس موزه شهاب سنگ است.

پلیس فتای اصفهان از کاربران گوشی های اندروید 
خواست مواظب پیام خطرناک باشند

ویروستاییدشد
برابر اعالم پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از روزهای 
پیش یک ویروس پیامکی خطرناک در حال انتشــار و آلوده کردن 
گوشــی های کاربران اســت که با وعده دریافت دو گیگ اینترنت 

رایگان، کاربران را مجاب به کلیک روی یک لینک می کند.
همه چیز از یک پیامک شروع می شود. ابتدا یک پیامک از شخصی 
که شماره شما را در مخاطبان خود ذخیره کرده دریافت می کنید؛ 
جالب اینجاســت که متن پیامک مدنظر تکراری نبوده و جمالت 
مختلفی در ویروس قرار گرفته اســت تا طبیعی جلــوه کند، اما 
محتوای تمام پیامک ها شــبیه به هم بوده و یک لینک در آنها قرار 

دارد.
محتوای مدنظر طوری نوشته شــده که عالوه بر خودمانی بودن، 
وعده ۲ گیگابایت اینترنت رایگان را به کاربر داده و وی را مجاب به 
کلیک روی لینک داخل آن کند؛ اما قسمت بد ماجرا این است که 
شما ممکن اســت پیامک را از یکی از نزدیکان یا افراد مورد اعتماد 
خود دریافت کنید؛ اینجاست که کامال به لینک داخل پیامک اعتماد 

کرده و آن را باز می کنید.

قابلیتجدیدChromeاندروید
برایهمگامشدنبانسخهدسکتاپ

در آخرین آپدیتی که گوگل برای مرورگر Chrome در گوشی های 
اندروید ارائه داده است، می توانید آخرین رمزهای عبور ذخیره شده 

در نسخه دسکتاپ مرورگر کروم را از طریق گوشی مشاهده کنید.
قابلیت جدیدی که در آخرین نسخه کروم اندروید به آن اضافه شده 
است، شاید آنچنان چشمگیر به نظر نیاید و دائما مورد استفاده شما 
قرار نگیرد، اما یک ویژگی کاربردی است که در زمان های مناسب به 
کار خواهد آمد. الزم به ذکر است که به روزرسانی جدید برای همه 
کاربران در دسترس نیست، اما اگر تا امروز آن را دریافت نکرده اید، 

به زودی دریافت خواهید کرد.

سونی،گوشیهایمیانردهاکسپریا
R1وR1Plusرامعرفیکرد

شرکت سونی به تازگی از دو گوشــی هوشمند جدید خود در هند 
 Xperia R1 و Xperia R1 رونمایی کرده اســت. گوشــی های
Plus با مشخصات فنی یک گوشی میان رده و با طراحی همیشگی 
سونی، به نظر می آید که در دسته بندی گوشی های میان رده جای 

می گیرد.
Xperia R1 Plus تقریبا مشابه نسخه R1 است. ابعاد این گوشی 
۸.۸ × ۷۳.۲ × ۱۴۶ میلی متر بوده و ۱۵۴ گرم وزن دارد. تنها تفاوت 
بین این دو دستگاه این است که نســخه پالس، ۳ گیگابایت رم و 
۳۲گیگابایت حافظه داخلی دارد. هر دو دســتگاه با اندروید نوگا 
 R1 عرضه می شوند، اما آپدیت اوریو را دریافت خواهند کرد. قیمت
و R1 Plus به ترتیب ۲۱۵ و ۲۴۵ دالر است و از تاریخ ۱۰ نوامبر در 
رنگ های مشکی و نقره ای از طریق وب سایت های Amazon و 

Flipkart قابل خریداری است.

کاربراناندرویدیدرتابستان20۱7
چقدردرگوشیخودوقتگذراندند؟

App Annie یک پلتفورم تحلیل اپلیکیشــن، گــزارش مربوط 
به مصرف اپلیکیشــن ها در سه ماهه سوم ســال میالدی جاری را 
منتشر کرده است. براســاس داده های این گزارش، کاربران حدود 
۳۲۵میلیارد ساعت را در اپ های اندرویدی صرف کرده اند که نسبت 

به سال قبل افزایشی ۴۰ درصدی را نشان می دهد.
App Annie بــرای این افزایــش قابل توجه هــم دالیلی دارد. 
این شــرکت عنوان کرده که این رشــد، به دلیــل بهبود وضعیت 
زیرســاخت اینترنت بعضی از کشــورها مانند هند اســت. ظاهرا 
 هند در کنــار ویتنــام و اندونزی در ایــن حوزه رشــد دو رقمی

 داشته اند.

ادعایتوشیبادرساختباتری
باقابلیتشارژفوقسریع

شرکت ها عالقه بسیاری در اعالم نوآوری های جدید خود در بحث 
باتری های لیتیومی دارند و توشیبا آخرین شرکتی است که چنین 

ادعایی را مطرح می کند.
این شرکت اعالم کرد نوعی باتری لیتیومی SCiB ساخته است که 
در  مدت زمان۶ دقیقه، کامال شارژ می شود. با بهره گیری از مواد اولیه 
جدید، ادعا می شــود این باتری دو برابر باتری های لیتیومی مدرن 

ظرفیت ذخیره سازی دارد.
توشــیبا ادعا می کند که نمونه اولیه SCiB بعد از ۵هزار بار شارژ 
شدن، همچنان ۹۰ درصد از ظرفیت خود را حفظ خواهد کرد. اگر 
روزی یک بار این باتری را شارژ کنیم، تا ۱۴ سال بعد را می توانیم 
بدون مشکل سپری کنیم. این باتری را می توان در دماهای پایینی 
همچون ۴ درجه فارنهایت شــارژ کرد؛ هرچند زمان شارژ شدن از 

۶دقیقه به ۱۰ دقیقه افزایش می یابد.

تاریخعرضهاندروید8اورئوبتابرای
GalaxyS8مشخصشد

بر اساس گزارش های منتشر شده، احتمال عرضه نسخه بتا اندروید 
۸ روی گلکسی اس ۸ سامسونگ بسیار باالست. پس از اینکه شرکت 
HMD قول انتشار نسخه بتای اندروید ۸.۰ اورئو روی گوشی های 
خود را به کاربرانش داد، حال شــرکت سامسونگ نیز ادامه دهنده 
راه اچ ام دی شده است و قصد دارد نســخه بتای اندروید ۸ را روی 

گلکسی اس ۸ عرضه کند. 
 »Oreo beta« این شایعه زمانی تقویت شــد که تصویر آپدیت
منتشر شد و احتمال اقدام جدید این کمپانی کره جنوبی را تقویت 

کرد.
اوریــو بتا قــرار اســت فردا برای گوشــی هوشــمند گلکســی 
اس ۸ عرضه شــود. اگرچه این خبر به شــکل مســتقیم از طرف 
شرکت سامســونگ مطرح نشــده اســت، اما با توجه به وضعیت 
 موجود، احتمال ارائه این نســخه توســط شــرکت سامســونگ 

بسیار باالست.

ویژه

Super Backup Pro یکــی از بهترین نــرم افزارهای 
پشــتیبان گیری در اندروید به شــمار می رود. کار با این 
برنامه، فوق العاده ســاده  و لذت بخش اســت و با نصب آن 
 هیــچ گاه نگران از دســت رفتن اطالعات خــود نخواهید 

بود. 
Super Backup Pro، از برنامــه هــای نصب شــده به 
همراه دیتا، پیام ها، مخاطبیــن، تاریخچه تماس ها، تقویم 
و بوک مارک های شما نسخه پشتیبان تهیه می کند. یکی 
از قابلیت های بی نظیر ایــن برنامه، توانایی گرفتن بک آپ 
از برنامه های نصب شده به صورت خودکار است. اگر برنامه 
جدیدی روی گوشی خود نصب کنید سوپر بک آپ به صورت 
خودکار یک نسخه پشتیبان از آن تهیه می کند. می توانید 
برای این قابلیت، محدودیت ۵ نسخه مختلف را اعمال کنید 

تا فضای شما نیز بیهوده پر نشود.
بکاپ گیری از اپلیکیشن ها به SD کارت و بازگردانی دیتای 

 SD اپلیکیشن ها و بازگردانی دســته ای از اپلیکیشن ها از
  Super Backup کارت، از جمله ویژگی های نرم افــزار

است.
همچنین بکاپ گیــری از مخاطبین، پیام هــا، تاریخچه 
تماس هــا، بوکمارک هــا و رویدادهای تقویــم؛ بازگردانی 
مخاطبیــن، پیام هــا، تاریخچه تماس هــا، بوکمارک ها و 
رویدادهای تقویم؛ امکان برنامه ریــزی برای بکاپ گیری 
خــودکار و امکان آپلود خــودکار بکاپ ها بــه GMail، از 
Super Backup دیگــر ویژگــی هــای نــرم افــزار 

است.
نســخه اندروید مورد نیاز ایــن نرم افزار ۲/۳ به باالســت، 
همچنین حجم برنامه:۳/۳ مگابایت و رتبه در پایگاه اینترنتی 

گوگل پلی:۴/۴ از ۵ است.
گفتنی است تعداد دانلود رســمی این اپلیکیشن، تاکنون 

نزدیک به ۱۰ میلیون دانلود بوده است.

کافه اپ دانستنی ها

آیا می دانســتید قدیمی ترین بنا در شــمال 
توکیو واقع است که ۵۰ هزار سال قدمت دارد؟

آیا می دانســتید که روزانه ۱۴هــزار نفر به 
بیماری ایدز مبتال می شوند؟

آیا می دانستید که مقاوم ترین ماهیچه در بدن، 
زبان است؟

آیا می دانستید الیه پوستی که آرنج دست را 
پوشانده، هر ۱۰روز یک بار عوض می شود؟

آیا می دانســتید در هر قطره آب، ۳۳ میلیارد 
الکترون وجود دارد؟

آیا میدانستید که مرغ با شــنیدن موسیقی 
بزرگترین تخم را می گذارد؟

نگرانازدسترفتناطالعاتگوشیخودنباشید

چگونه مشکل کمبود فضا در گوشی های اندرویـدی را حل کنیم؟

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

با اســتفاده از  پنــج راهکار 
مفید، از مشکل کمبود فضا در گوشی های 

اندرویدی خود فاصله بگیرید.
سخت افزار: مشکل کمبود فضا که مانع به روزرسانی نسخه 

اندروید و حتی آپدیت اپلیکیشن های موبایل می شود، یکی از 
دردسرهای پر شدن حافظه گوشی است. خوشبختانه راهی وجود 

دارد که می توانید بفهمید چه میزان از فضای گوشی شما اشغال شده 
و چه میزان خالی است. برای این کار باید به قسمت Setting گوشی 
رفته و گزینه Storage را انتخاب کنید. در این قسمت می توانید کل 
اطالعات فضای گوشی خود و اینکه هر قسمتی از آن )مانند تصاویر، 

ویدئوها و فایل های متفرقه( چه فضایی را اشــغال کرده است 
مشــاهده کنید. ما در این مطلب به شما راه حل تمیز کردن 

گوشی و ایجاد فضای خالی را ارائه خواهیم داد. 
با ما همراه باشید.

اگر به طور جدی با مشــکل کمبود فضا در گوشــی خود 
مواجهید، وقت آن رسیده که یک خانه تکانی دیجیتالی داشته 
باشید و با برنامه های بدون استفاده خود برای همیشه خداحافظی 
کنید. برنامه هایی در گوشی همه ما وجود دارد که شاید هفته ها 

و حتی ماه ها یک بار هم از آنها استفاده نمی کنیم، بازی هایی 
که بالفاصله بعد از دانلود شدن، به دست فراموشی سپرده 

شده اند. حذف یکباره تمام برنامه های بدون استفاده، 
فضای خالی مناســبی برای گوشــی شما به 

ارمغان خواهد آورد.

حذف برنامه هایی 
که از آنها استفاده نمی کنید

 
انتقال عکس ها و تصاویر

اگر بعداز حذف برنامه های بدون 

اســتفاده، همچنان مشــکل کمبود 

فضا وجود داشــت، بهتر اســت تصاویر و 

ویدئوهای گوشی خود را به کامپیوتر منتقل 

کنید، البته اگر برای شــما ارزشمندند. در غیر 

این صورت می توانید آنهــا را نیز حذف کنید. 

اگر گوشی شما کارت حافظه دارد، می توانید 

آن را با یک کارت خالی جایگزین 

کنید؛ امــا مطمئن شــوید که 

کارت حافظه حاوی اطالعات 

خود را در یک فضای امن نگه 
می دارید.

Cache گوشی مراجعه کنید، پاک کردن حافظه Setting> Storge اشغال شده است. با یک کلیک ساده روی این مشاهده خواهید کرد که قسمتی از فضای حافظه گوشی توسط زمانی که به قسمت cache هر قسمت، فضای اشغالی این فایل ها خالی خواهد شد. داده های cache از بین بردن بلوت ویرحذف نخواهد شد.مهمی از برنامه های شما، مانند سیو بازی ها برنامه را پاک کنید و مطمئن باشید که اطالعات البته می توانید به طور جداگانه داده های

Bloatware یکی از جنبه های ناامید کننده 

یک دســتگاه اندرویدی است که دستگاه های 

گوگل شامل آن نیستند؛ برنامه های پیش فرض 

مزاحمــی که روی گوشــی نصب شــده اند و 

نمی تــوان آنها را حذف کرد، مگــر در صورتی 

که گوشی روت شود. کاری که باید انجام دهید 

این اســت که این برنامه ها را به نسخه اصلی 

برگردانید و به روزرســانی های آنهــا را دانلود 

نکنید. این کار فضای کوچکی برای گوشی شما 

باز خواهد کرد. البته اطمینان حاصل کنید که 

برنامه ها به صورت خودکار آپدیت نمی شوند.

روت کردن گوشی

اگر درنهایت هیچ کدام از راه های 

باال مشــکل فضا را حل نکرد، روت کردن 

گوشی به شما پیشنهاد می شود. این کار دو مزیت برای 

شما خواهد داشت: اول اینکه می توانید Bloatwareها 

را از بین ببرید و دوم اینکه به نســخه های جدید اندروید 

دسترسی داشته باشید.  البته روت کردن گوشی تصمیم 

کوچکی نیســت و در کنار مزایا، معایب خاص خودش را 

دارد؛ بخصوص زمانی که اطمینان دارید نسخه جدید 

اندروید به صورت رسمی برای گوشی شما عرضه 

خواهد شد.

 اگر بدلیل کمبود حافظه در گوشی قدیمی 
خود، تصمیم دارید که گوشــی جدیدی 
تهیه کنید، نکته ای که حتما باید در خرید 
گوشی جدید آن را مد نظر داشته باشید، 
اینست که گوشی آینده شما دارای اسالت 
کارت حافظه باشد. اگر در خرید گوشی با 
حافظه 64 گیگابایت+ بدون کارت حافظه 
و 32 گیگابایت+کارت حافظه تردید دارد، 
گزینه دوم قطعًا انتخاب مناسب تری برای 

شما خواهد بود.

نکته!

فناورانه
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مفاد آراء
8/191 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون 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 139560302027011382 مورخ 1395/09/14 صدیقه قربانیان مبارکه 
فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 43 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419080478 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5729 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/90 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
2- راي شــماره 139560302027013239 مورخ 1395/10/16 هوشــنگ سمیعي 
اصفهاني فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 58 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286259460 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18/60 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139660302027000210 مورخ 1396/01/08 مهدي امیني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 586 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291423583 در ششدانگ 
یکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنیه اولیه و ثانویه قسمتي از پالک شماره 6589 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027000555 مورخ 1396/01/19 سید حسن مرتضوي 
خوراسگاني فرزند سید اســداله  بشماره شناســنامه 137 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291287779 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6925 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 578/18 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شــماره 139660302027001346 مورخ 1396/02/10 عباس طوقاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1305 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287666647 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین محصور دارای یک اتاق قسمتي از پالک شماره 11518 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/69 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
6- راي شــماره 139660302027001347 مورخ 1396/02/10 علیرضا شیري فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه 1636 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287769535 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور دارای یک اتاق قسمتي از پالک شماره 11518 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/69 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027002991 مورخ 1396/03/20 حمید قائد امیني هاروني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 419 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291100164 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12161 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 17/27 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027003975 مورخ 1396/04/12  رسول عظیمي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1925 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288049773 در 
ششدانگ یکباب خانه باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 فرعي از اصلي 6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/13 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027004253 مورخ 1396/04/18 معصومه دهقاني هفشویه 
فرزند علي بشماره شناسنامه 80 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284032299 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 70/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

احمد حاج رسولیها .
10- راي شــماره 139660302027004257 مورخ 1396/04/18 حســین مرکبیان 
تل واژگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 829 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287495281 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 237 فرعــي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 93/12 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی ترابی.
11- راي شماره 139660302027004935 مورخ 1396/05/02 رسول فروزمهر فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 1588 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287653537 در 1/32 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12030 - 
12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

12- راي شماره 139660302027004937 مورخ 1396/05/02  فاطمه برکتین فرزند 
محمد تقي بشماره شناسنامه 210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284424170 در 1/32 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12030 - 
12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

13- راي شماره 139660302027004938 مورخ 1396/05/02  محمد جعفر برکتین  
فرزند محمد تقي بشماره شناسنامه 866 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285433270 در 
0/66 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
12030 - 12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
14- راي شــماره 139660302027004939 مورخ 1396/05/02 زهرا برکتین فرزند 
محمد تقي بشماره شناسنامه 1286 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286561183 در 2/04 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12030 - 
12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

15- راي شماره 139660302027004940 مورخ 1396/05/02  احمدرضا برکتین فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1270259911 در 0/66 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12030 - 
12031 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 479 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027005587 مورخ 1396/05/16 عصمت اغا طباطبائي 
خوراســگاني فرزند سیدحسن بشماره شناســنامه 7359 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283775395 در ششدانگ یکباب مغازه دو طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي حاج سید حسن طباطبایی خوراسگانی و حاج صادق طغیانی 

پزوه .
17- راي شماره 139660302027005904 مورخ 1396/05/23  اسماعیل موگوئي فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129751570 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6382 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36/29 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027005911 مورخ 1396/05/23 فرزانه موسوي فرزند 
آقا منیر بشماره شناسنامه 4 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129765830 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6382 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36/29 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
19- راي شماره 139660302027006590 مورخ 1396/06/05 عفت امیني پزوه فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283595893 در چهار و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي 
از اصلي 6399 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
20- راي شــماره 139660302027006595 مورخ 1396/06/05 عباس امیني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 48646 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282409735 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 3 فرعي از اصلي 6399 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212/5 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027006883 مورخ 1396/06/12 طاهره حاتمي فرزند 
حیدر علي بشماره شناسنامه 1051 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290430373 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 180/43 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027006885 مورخ 1396/06/12 بتول ابراهیمي ورزنه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 79 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659800009 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 180/43 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شــماره 139660302027006955 مورخ 1396/06/13 حســین  صادقي 
قوام آبادي فرزند عبدالحمید  بشــماره شناســنامه 1061 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286501814 در ششدانگ یکباب نانوایی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10090 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 64/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مشهدی نظرعلی شهبازی .
24- راي شماره 139660302027006971 مورخ 1396/06/13 حسن نباتي پور فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1583 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286564158 در ششدانگ 
یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 203/02 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027006977 مورخ 1396/06/13 علي جعفري کیچي  
فرزند رضا بشماره شناســنامه 778 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286536278 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 600 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 27/48 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
26- راي شماره 139660302027007073 مورخ 1396/06/14 اکبر دهقاني کلماني 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 23 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291447695 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 135 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 92/28 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
27- راي شــماره 139660302027007190 مــورخ 1396/06/20 ناصــر رضائــي 
فرزند ولي اله بشماره شناســنامه 542 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289542831 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9566 فرعي از اصلي 
 15190 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 142/72 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027007201 مورخ 1396/06/20 فاطمه داوري دولت 
آبادي فرزند یوسف بشماره شناسنامه 45 صادره از برخوار بشماره ملي 6609525781 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 171/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بمانعلی اخالقی بوزانی .
29- راي شماره 139660302027007202 مورخ 1396/06/20 نعمت اله زاغیان فرزند 
علي بشماره شناسنامه 952 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287631411 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 171/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي بمانعلی اخالقی بوزانی .
30- راي شماره 139660302027007255 مورخ 1396/06/21 مهدي فالحتي فرزند 
عبدالرسول بشماره شناسنامه 1060 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286580137 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 217 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/7 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم آغا فالحتی.
31- راي شماره 139660302027007257 مورخ 1396/06/21 محبوبه فالحتي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291061339 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 217 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/7 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم آغا فالحتی.
32- راي شماره 139660302027007324 مورخ 1396/06/23  علي دیري پزوه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 3417 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283700001 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10754 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 236/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027007345 مورخ 1396/06/23 شهناز انصاري طادي 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 16608 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283868709 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5430 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 188/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027007346 مــورخ 1396/06/23 رضــا قربانــي 
خاتون آبادي فرزند یداله بشــماره شناســنامه 229 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283896648 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
 پالک 5430 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/04 مترمربع. خریداري طي

 سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027007348 مــورخ 1396/06/23 ســعید منتظري 
قهجاورســتاني فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشــماره 
ملي 1287380123 در ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 478/50 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027007350 مورخ 1396/06/23 یداله چلمقاني قهه 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 32 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129736983 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13019 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 
علی محمد ضیائی.

37- راي شماره 139660302027007392 مورخ 1396/06/25  زهراء شکوري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 74 صادره از خمیني شهر بشماره ملي 1141590077 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027007404 مــورخ 1396/06/25 اکبر ثقفي پورفرد 
فرزند عبدالوهاب بشماره شناسنامه 517 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286290775 
 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 10393 
 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 143/25 مترمربــع. خریداري 

طي سند رسمي. 
39- راي شــماره 139660302027007570 مورخ 1396/06/27  حســین عکافیان 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 8126 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283783053 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 117 فرعي 
از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/29 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027007575 مورخ 1396/06/27  اکبر عکاف زاده سواري 
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه 356 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286461448 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45716 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027007577 مورخ 1396/06/27 منصوره شــیرواني 
فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 21197 صادره از کربال بشماره ملي 4722385289 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 263 فرعي 
از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/66 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027007592 مــورخ 1396/06/28  نرگــس یدالهي  
فرزند فریدون بشماره شناسنامه 4421 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287160131 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 186/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي هادی فرحناکیان .
43- راي شماره 139660302027007615 مورخ 1396/06/28 عباس چنگاني فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291338837 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/8 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027007617 مورخ 1396/06/28 حسین چنگاني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1417 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291589627 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/8 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
45- راي شــماره 139660302027007628 مــورخ 1396/06/28  دولت جمهوری 
اسالمی ایران بنمایندگی وزارت آموزش و پرورش به شناســه ملي 1400290195  در 
ششدانگ  یکباب مدرسه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5927 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 1769 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شــماره 139660302027007742 مورخ 1396/07/02 جواد فروغي فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 458 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291462481 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 141/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  

حیدر اخالقی .
47- راي شــماره 139660302027007746 مورخ 1396/07/02  اصغر باقري محمد 
ابادي فرزند نصراله بشماره شناسنامه 171 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291327053 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
9593 واقع در 05 ثبت اصفهان به مساحت 145/2 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي  اصغر باقري محمد ابادي.
48- راي شماره 139660302027007747 مورخ 1396/07/02 محسن بي ریا فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2042 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282769693 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 57 فرعي از اصلي 10354 واقع در  

ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139660302027007748 مورخ 1396/07/02 حسن اقاعابدي فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 1616 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286838241 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1596 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در  ثبت اصفهان به مســاحت 196/55 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
50- راي شماره 139660302027007751 مورخ 1396/07/02 احمد نبوي نیا فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 13155 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283833352 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5430 واقع در  
ثبت اصفهان به مساحت 181/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي احمد نبوي نیا.
51- راي شماره 139660302027007757 مورخ 1396/07/02 جمیله مطلبي فشارکي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659592090 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 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي جمیله مطلبي فشارکي.
52- راي شماره 139660302027007759 مورخ 1396/07/02  مجتبي مطلبي فشارکي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 897 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286805015 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 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي  مجتبي مطلبي فشارکي.
53- راي شماره 139660302027007776 مورخ 1396/07/03 فاطمه  هشت مردي  
فرزند باقر  بشماره شناسنامه 201 صادره از خوراســگان بشماره ملي 1291276009 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6495 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 364/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي فاطمه  هشت مردي .
54- راي شــماره 139660302027007777 مورخ 1396/07/03 رضوان چوپاني ده 
سرخي فرزند امراله بشماره شناسنامه 1029 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287932241 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسین سازش ابهری .

55- راي شماره 139660302027007788 مورخ 1396/07/03 هاجر نوراللهي فرزند 
علي بشماره شناسنامه 2131 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288272839 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 280 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي هاجر نوراللهي.
56- راي شماره 139660302027007822 مورخ 1396/07/04 حسن امیني تهراني 
فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 140 صادره از تیران بشماره ملي 5499372012 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 18/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن خمسه عشری .
57- راي شماره 139660302027007823 مورخ 1396/07/04 یداله آقائي جالدراني 
فرزند نعمت اهلل بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291710949 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 98/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد محمدی .
58- راي شماره 139660302027007825 مورخ 1396/07/04 احمد محمدي نیک 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 252 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291374388 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8921 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 140 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد و علی هر دو حسینی .
59- راي شماره 139660302027007849 مورخ 1396/07/05  مریم سقارئیس االیتام  
فرزند محمدکریم بشماره شناسنامه 4367 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293408875 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9599 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 163/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي مریم سقارئیس الیتام .
60- راي شــماره 139660302027007850 مورخ 1396/07/05 عزیزاهلل عباســي 
اســکندري  فرزند شکراهلل بشــماره شناســنامه 328 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
5559350605 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین زارعی .
61- راي شماره 139660302027007958 مورخ 1396/07/11 حسن حیدري بهاراني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291332741 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 175/82 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139660302027008065 مورخ 1396/07/12 مهدي خلیل اکبر 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 63410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281732060 
در 7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139660302027008068 مورخ 1396/07/12 بتول خلیل اکبر فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286386632 در 3/6 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
64- راي شــماره 139660302027008071 مورخ 1396/07/12 مصطفي خلیل اکبر 
فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 448 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286404101 
در 7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139660302027008074 مورخ 1396/07/12 مرتضي خلیل اکبر  
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 63409 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281732052 
در 7/2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139660302027008077 مورخ 1396/07/12 عفت خالق زادگان 
فرزند مهدي بشماره شناســنامه 45131 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281548261 
در 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139660302027008080 مورخ 1396/07/12 علي خلیل اکبر فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 930 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286435056 در 7/2 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
68- راي شماره 139660302027008083 مورخ 1396/07/12 فاطمه خلیل اکبر فرزند 
محمد علي بشماره شناسنامه 925 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286500451 در 3/6 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
49101 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 369/80 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139660302027008084 مورخ 1396/07/12  شیرین کیخائي فرزند 
محمد حسین بشماره شناســنامه 2195 صادره از فریدن بشماره ملي 6219284135 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027008123 مورخ 1396/07/15 سید محمود قریشي 
خوراسگاني فرزند ســیدرضا بشماره شناســنامه 17092 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283872218 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/74 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي یداله طغیانی خوراسگانی.
71- راي شــماره 139660302027008142 مورخ 1396/07/15  حمیدرضا کریمي 
خوراســگاني فرزند علي اکبر بشــماره شناســنامه 336 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291409726 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152/48 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج صفر علی زارعی هفدانی.
72- راي شــماره 139660302027008194 مورخ 1396/07/16 رسول رئوفي فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286262690 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 44 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/7 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
ادامه در صفحه 7

No. 2272 | October  30, 2017 |  12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2272| دوشنبه 8 آبان 1396 | 10 صفر 1439

73- راي شماره 139660302027008197 مورخ 1396/07/16 ابوالقاسم شاهرخ فرزند 
مشهدي محمد بشماره شناسنامه 1217 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286331714 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
44 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 233/7 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
74- راي شماره 139660302027008198 مورخ 1396/07/16 عليرضا جعفري حسن 
آبادي  فرزند حسن بشماره شناسنامه 740 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291387900 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
5588 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/63 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي صفر علی طغيانی خوراسگانی و فاطمه سلطان طغيانی و 

سکينه طغيانی .
75- راي شــماره 139660302027008201 مــورخ 1396/07/16 فاطمــه اميني 
خوراســگاني فرزند رضا بشــماره شناســنامه 16749 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283869918 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 5588 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 162/63 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي صفر علی طغيانی خوراسگانی و 

فاطمه سلطان طغيانی و سکينه طغيانی .
76- راي شــماره 139660302027008203 مورخ 1396/07/17  محسن خودسياني  
فرزند رسول بشماره شناسنامه 22 صادره از فريدونشهر بشماره ملي 1129678229 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 236/09 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي سيد حسين مير اسماعيلی هفدانی فرزند جعفر.
77- راي شــماره 139660302027008230 مورخ 1396/07/17 مهدي آذربايجاني 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 3144 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288279965 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
78- راي شماره 139660302027008236 مورخ 1396/07/17  فاطمه زارعي فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291271325 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حسين شاهزيدی فرزند علی .
79- راي شماره 139660302027008244 مورخ 1396/07/17 سيد ناصر امام جمعه 
زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 460 صادره از تهران بشماره ملي 0047428805 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 144/89 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي حاج کريم و عبدالرحيم حسينعلی زاده خراسانی فرزندان 

محمد کاظم.
80- راي شماره 139660302027008249 مورخ 1396/07/17 فاطمه مطلب  فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 103 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284240223 در 
ششدانگ يکباب ساختمان تجاری احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 279 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 38/72 مترمربع. 
 خريداري مع الواســطه بصــورت عادي از مالک رســمي غالمحســين ملکوتی خواه 

فرزند عباس.

81- راي شــماره 139660302027008336 مــورخ 1396/07/19  قاســمعلي 
زارعي گشــيري  فرزند عزيزاله بشماره شناســنامه 225 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284002489 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10944 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 80/66 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي معصومه دانشمندان .
82- راي شماره 139660302027008340 مورخ 1396/07/19  محسن اتحادي مقدم  
فرزند محمود بشماره شناســنامه 108 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293353302 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13203 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 210/32 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج علی کشاورز .
83- راي شماره 139660302027008391 مورخ 1396/07/20 حجت اله الوي فرزند 
ابراهيم بشماره شناســنامه 328 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284547108 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
280 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/65 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
84- راي شــماره 139660302027008394 مورخ 1396/07/20 اشرف حسين زاده 
مبارکه فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 108 صادره از مبارکه بشماره ملي 5419111195 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 280 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 76/65 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85- راي شــماره 139660302027008410 مورخ 1396/07/20 محسن نيکبخت 
نصرآبادي فرزند عباس بشــماره شناســنامه 498 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289654212 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم آغا ايروانی .
86- راي شــماره 139660302027008411 مورخ 1396/07/20  ســکينه تيموري 
جروکاني فرزند حســن بشــماره شناســنامه 27075 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1282197592 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/36 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صديقه مسائلی .
87- راي شــماره 139660302027008413 مورخ 1396/07/22 مهين تورشــيزي 
اصفهانــي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 172 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1286621038 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
9516 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 220 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
88- راي شــماره 139660302027008418 مــورخ 1396/07/22  پريچهــر 
بيژني نيا  فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 469 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4621413244 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
 15234 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 204/35 مترمربع. خريداري طي

 سند رسمي.
89- راي شــماره 139660302027008441 مورخ 1396/07/22 احمد صادقي زفره  
فرزند نجف بشماره شناســنامه 2210 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286669898 در 
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 135 فرعي از اصلي 

10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 90 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله دهقانی کلمانی .

90- راي شــماره 139660302027008479 مــورخ 1396/07/23 احمــد زمانــي 
خوراسگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه 7062 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772401 در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
 6404 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 312/5 مترمربــع. خريداري طي 

سند رسمي.
91- راي شــماره 139660302027008509 مــورخ 1396/07/24 ســعيد منتظري 
قهجاورســتاني  فرزند عليرضا بشــماره شناســنامه 3878 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1287380123 در ششــدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخــش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 391/50 مترمربــع. خريداري 
 مع الواســطه بصورت عــادي از مالک رســمي محمدعلــی رفيعيــان کوهپايه فرزند 

محمد تقی .
92- راي شماره 139660302027008622 مورخ 1396/07/26 محمد هاشم پور فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 1777 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288225301 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 391/45 مترمربع. خريداري طي سند رسمي. 
93- راي شماره 139660302027008652 مورخ 1396/07/29 سيد حسين طباطبايي 
خوراسگاني فرزند سيد حسن بشــماره شناســنامه 122 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291222529 در ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 59/12 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
94- راي اصالحی شــماره 139660302027003463 مــورخ 1396/03/29 مهين 
ســراوانی فر فرزند علي بشــماره شناســنامه 12738 صادره از کردکوي بشماره ملي 
2248547536 در ســه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
6662 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 129/45 مترمربع. خريداري طي سند 
رسمي صحيح می باشد که در رای شماره 139660302027003164 1396/03/22 به 

اشتباه ثبت شده بود.
95- راي اصالحی شــماره 139660302027007055 مــورخ 1396/06/14  محمد 
حسن ستاري خواه فرزند فرج اله بشماره شناســنامه 111 صادره از خميني شهر بشماره 
ملي 1141494558 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خريداري طي سند 
رسمي صحيح می باشد که در رای شماره 139560302027010148 مورخ 1395/08/12 

به اشتباه ثبت شده بود.
96- راي اصالحی شماره 139660302027008713 مورخ 1396/07/29  حجت اله 
دهقاني فرزند اکبر بشماره شناسنامه 90811 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281903086 
در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 89/66 مترمربع. خريداري طي سند 
رسمي صحيح می باشد که در رای شماره 139560302027016737مورخ 1395/12/16 

به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/08/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/23

م الف: 24799 حسين هاديزاده رييس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان

اجراييه
8/140 شماره اجراييه:9610426825300152  شماره پرونده:9509986825300287 
شماره بايگانی شــعبه:950377 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509976825301185 محکوم عليه اميرعلی حسينی فرزند 
سيد کمال به نشانی اســتان هرمزگان شهرستان قشم ســام و زال يک روبه روی هتل 
کيميا واحد 2 محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال بابت اصل خواســته 
 بانضمام خسارت تاخير تاديه وارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان

 وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی و پرداخت مبلغ 
هيجده ميليون و پانصد و هفتاد و چهار ريال بابت خســارات دادرسی در حق محکوم له 
علی کثيری عسگرانی فرزند ايرج به نشانی اصفهان خيابان بزرگمهر بن بست پژمان)10( 
پالک 30 و پرداخت مبلــغ 25/000/000 ريال بابت حق االجرا نيــز بر عهده محکوم 
عليه می باشــد. محکوم عليه مکلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد 
 چنانچه خود را قــادر به اجرای مفاد اجراييــه نداند بايد ظرف ســی روز کليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
ميزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که 
باقيمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباشــد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا 
جزای نقدی معادل نصــف محکوم به يا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکوميت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه 
شــود آزادی محکم عليه از زندان منوط به موافقت محکوم له يــا توديع وثيقه يا معرفی 
 کفيل توســط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394(. م الف: 22908 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)438 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/231 در خصوص پرونده کالســه 960670 خواهان رضا رنج بخش دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت سعيد حســين زاده تقديم نموده است وقت رســيدگی برای مورخ 
96/9/22  ساعت 10 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
 نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:23978 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)111 کلمه، 1 کادر(

مفاد آراء
8/209 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هيأت موضوع بند2 ماده 1قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی وحمايت از توليد وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 

شهرستان تيران وکرون 
نظر به اينکه طبق آراءصادره باستناد مدارک تسليمی تصرفات مالکانه مفروزی متقاضيان 
زير در شهر تيران و رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان احراز گرديده است .لذا طبق قسمت 
اخير بند مذکور وماده 10 آيين نامه اجرايی مراتب برای يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض 
خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تيران وکرون تسليم و پس 
از تاريخ تسليم اعتراض، ظرف يک ماه دادخواست خود را به دادگاه  صالحه تقديم  و گواهی 
طرح  دعوی را به اين واحد ثبتی ارايه نمايد .بديهی است  در صورت عدم وصول اعتراض 
وگواهی طرح دعوی  ظرف مدت مقرر دراجرای رای صادره اقدام  و ســند مالکيت به نام 

متقاضيان صادر خواهد شد.
شهر تيران 1- اصلی

1- رای شــماره 1971 مــورخ 1396/07/20 به نام آقای محمدرضــا کاتوزيان فرزند 
عبدالحسين ششدانگ يکباب خانه پالک 7605 فرعی مجزی شده از 2769 فرعی از 1 

اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 162.09 مترمربع.
2- رای شماره 1972 مورخ 1396/07/13 به نام خانم احترام فدائی تهرانی فرزند محمد 
ششدانگ يک باب خانه پالک 7606 فرعی مجزی شده از 3123 فرعی از 1 اصلی بخش 

12ثبت اصفهان به مساحت 169 مترمربع . 
3- رای شماره 1973 مورخ 1396/07/20 به نام خانم ربابه فدائی خواه تهرانی فرزند حسن 
ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به شماره پالک 7607 فرعی مجزی شده از 5274 فرعی 
که با پالک 4059 فرعی تواما تشکيل يکباب خانه را می دهد بخش 12ثبت اصفهان به 

مساحت 5.10 مترمربع . 
شهر رضوانشهر 2- اصلی

4- رای شــماره 1974 مورخ 1396/06/09 به نام آقای شاپور شــاه پوری فرزند احمد 
ششدانگ يکباب خانه پالک 491 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 

377.45 مترمربع.
5- رای شماره 1975 مورخ 1396/05/31 به نام آقای احمد کبيری ارانی فرزند اسماعيل 
، مرتضی کبيری فرزند اسماعيل و مســيب کبيری ارانی فرزند اسماعيل هرکدام نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به شماره پالک 491/1 فرعی از 2 اصلی که 
در راستای استاندارد سازی به شماره پالک 3865 فرعی تبديل شده است بخش 12ثبت 

اصفهان به مساحت 360 مترمربع . 
6-رای شــماره 1976 مورخ 1396/06/11 به نام آقای رضا شياسی ارانی فرزند عيدی 
محمد ششدانگ يکباب خانه پالک 4090 فرعی مجزی شده از 1312 فرعی از 2 اصلی 

بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 332.35 مترمربع .
7- رای شماره 1977 مورخ 1396/06/28 به نام آقای محمد ملک پور اسفيدواجانی فرزند 
حسين ششدانگ يکباب خانه پالک 4093 فرعی مجزی شده از 209 فرعی از 2 اصلی 

بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 164.50 مترمربع .
8- رای شماره 1978 مورخ 1396/07/20 به نام آقای حميد امينی فرزند علی ششدانگ 
يکباب خانه پالک 4094 فرعی مجزی شــده از 2615 فرعی از 2 اصلی بخش 12ثبت 

اصفهان به مساحت 281.90 مترمربع.
9-رای شــماره 1979 مورخ 1396/07/20 به نام آقای غالمرضا رحيمی فرزند رجبعلی 
ششــدانگ يکباب خانه پالک 379 و 379/1 فرعی در راستای استاندارد سازی ثبتی به 

شماره 4095 فرعی تبديل شده است بخش 12ثبت اصفهان به مساحت 457.30 مترمربع .
تاريخ انتشار   08 /08 /1396

م الف: 307 مهدی شبان رئيس ثبت اسناد شهرستان تيران و کرون
اجراييه

8/147 شماره اجراييه:9610426796900001  شماره پرونده:9509986796900722 
شماره بايگانی شعبه:950722 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796900386 محکوم عليه محمدرضا نجفی فرزند اميرقلی 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ صد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک به شماره 250083 مورخ 1394/01/25 تا تاريخ اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ 3/960/000 ريال هزينه دادرســی و نيم عشر حق االجرا در حق 
محکوم له جواد الماسی فرزند حسن به نشانی اصفهان خيابان پروين طبقه فوقانی دارو 
گياهی فيض، محکوم عليه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سی روز کليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهای مذکور و کليه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نمايد و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم عليه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزيری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 
1394( 5- انتقال مال به ديگری به هر نحو با انگيزه فرار از ادای دين به نحوی که باقيمانده 
اموال برای پرداخت ديون کافی نباشد موجب مجازات تعزيری درجه شش يا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به يا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم عليه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له يا توديع وثيقه يا معرفی کفيل توسط محکوم عليه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1394(. م الف: 22915 
شعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)400 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

8/149 شماره: 950670  به موجب رای شماره 9609976794800170 تاريخ 96/2/13 
حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محکوم عليه عارف 
ديناروند شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 13/520/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/300/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه از زمان تقديم دادخواست )95/12/7( لغايت اجرای حکم و پرداخت هزينه نشر آگهی 
در حق محکوم له عبدالحميد کالنی شغل آزاد به نشانی اصفهان خ فردوسی کوچه شماره 
12 شهيد صيادی ساختمان 372 واحد 22 و پرداخت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت، 
رای صادره غيابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه 
ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. 
م الف:22843 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

8/150 شماره: 330/94  به موجب رای شماره 404 تاريخ 95/10/29 حوزه 49 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته اســت محکوم عليه 1- مجيد فاضل 
نجف آبادی فرزند مهدی 2- حميد جمشيديان فرزند محمد علی 3- سعيد افشاری فرزند 
محمدرضا هر سه به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکوميت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 137/000/000 ريال بابت  اصل تســهيالت دريافتی و همچنين مبلغ 
3/735/000 ريال بابت هزينه های دادرسی و حق الوکاله بر مبنای تعرفه و نيز خسارات 
تاخير و تاديه از شروع اجرای تعهد لغايت زمان اجرائيه بر مبنای شاخص بانک مرکزی و 
نيم عشر حق االجرا در حق محکوم له صندوق کارآفرينی اميد )صندوق مهر امام رضا)ع(( 
به نمايندگی عبدالصمد شهبازی به وکالت خانم عزت دهقانی به نشانی اصفهان خ هشت 
بهشت شرقی بعد از چهار راه پيروزی نرسيده به چهار راه سعدی جنب داروخانه.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف:22837 شعبه 49 

حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرايی

8/151 شماره: 950712  به موجب رای شماره 9609976795800611 تاريخ 96/5/29 
حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محکوم عليه امين 
عمادی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/160/000 ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه 
های نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 95/11/21 لغايت 
زمان وصول طبق نرخ شاخص در حق محکوم له مصطفی محمدی فرزند عباس شغل 
آزاد به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ شــهيد حجازی کوی سعدی پشت عالمه طباطبايی 
بن بنفشه پ 86 و پرداخت نيم عشر اجرايی پرونده در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شــد، محکوم عليه مکلف است 
 ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبی برای پرداخــت محکوم به بدهد

 يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائيه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع 
دارايی خود را به قســمت اجرا تســليم کند و اگر مالی نــدارد، صريحًا اعــالم نمايد. 
 م الف:22827 شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 کلمه، 

2 کادر(
مزايده اموال غير منقول نوبت دوم

8/190 شماره ابالغنامه: 9610103620400272 شماره پرونده: 9409983630100175 
شماره بايگانی شــعبه: 950013  به موجب اجرائيه و پرونده 950013 در اجرای احکام 
حقوقی دادگستری تيران وکرون به طرفيت خواهان خانم مريم علوی فرزند سيد علی به 
طرفيت آقای مجتبی عزيزيان فرزند مرتضی علی مبنی بر مطالبه، مورد مزايده که عبارت 
از 964 سهم مشاع 4428 سهم کل به استثنای بهای ثمنيه اعيانی ملک مسکونی تحت 
پالک شــماره 935 فرعی از يک اصلی واقع در تيران خيابان 14 معصوم صادر و حسب 
درخواست خواهان پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی 

و توصيف اجمالی گرديده است: مورد مزايده عبارت است يک باب منزل مسکونی دارای 
 سنی شش دانگ تحت پالک ثبتی به شماره 3647 فرعی از يک اصلی واقع در تيران –

 خ 14 معصوم پالک 5، پالک مذکور به مساحت عرصه 409 متر مربع و متراژ اعيان 300 
متر مربع، ساختمان قديمی ساز با ديوار خشت و گل و تعميرات داخل اندود گچ فاقد نمای 
داخل و خارج و دارای حق اشتراک و انشعابات شهری می باشد. ارزش تماميت شش دانگ 
اعيان با در نظر گرفتن موقعيت مکانی و کميت و کيفيت بنا و کليه عوامل موثر در قضيه 
به ارزش 260/000/000 ريال معادل دويست و پنجاه ميليون ريال بر آورد گرديده است و 
مقرر گرديد که ملک موصوف در روز يکشنبه مورخه 1396/09/05 از ساعت 9/30 صبح 
الی 10 صبح از طريق مزايده در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگســتری تيران به فروش 
برسد و قيمت پايه از قيمت کارشناسی شروع و به کســی که باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد 
در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صنــدوق دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد 
طالبين در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 
بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود. م الف:303 اجرای احکام شعبه دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان تيران و کرون )333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/198  کالســه پرونده: 515/96 ش حل 1 شــماره دادنامــه: 697-96/7/24 مرجع 
رسيدگی: شورای حل اختالف حوزه 1 خمينی شهر به نشانی خيابان پاسداران مجتع شورای 
حل اختالف خمينی شهر، خواهان: عليرضا خدايی فرزند احمد به نشانی اصفهان خ کهندژ  
خ عماد سيادت فرعی 14 منزل شخصی، خوانده: احسان طالئيان فرزند عباس به نشانی 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه، شورا با بررسی جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی را 
اعالم و مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای عليرضا 
خدايی عليه آقای احسان طالئيان فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ريال وجه يک فقره چک به شماره 007/894493-96/3/5 بانک سپه و خسارت دادرسی 
و تاخير تاديه شورا نظر به شرح دادخواســت تقديمی و مستندات ارائه شده و وجود اصل 
مستندات در يد خواهان که داللت بر وجود دين عليه خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اينکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان به عمل نياورده و نسبت به مستندات 
او نيز اظهار انکار و يا جعل نکرده اســت دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به 
مواد 198-515-519-522 قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ يکصد 
و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و هزينه دادرسی و از بابت تسبيب به پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ چک تا زمان پرداخت اصل دين محکوم می نمايد. اين رای 
غيابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در اين شورا و پس از 
انقضا مهلت واخواهی به مدت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی دادگستری خمينی شهر می باشد. م الف:5486 شعبه اول مجتمع شماره يک 

شورای حل اختالف خمينی شهر )270 کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

8/201  شماره: 409 آقای اصغر فخاری فرزند رحيم مجهول المکان پيرو نشر آگهی تاريخ 
1396/7/20 روزنامه اصفهان امروز، همسر شما خانم ســميه آقامحمدی برابر دادنامه 
شماره 96099736333502 شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر در تاريخ 
1396/07/30 مطلقه به طالق بائن خلع نوبت اول گرديد و ذيل شماره 161 اين دفترخانه 
به ثبت رسيد. م الف: 5495  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور دفترخانه رسمی ثبت 
ازدواج 37 و طالق 34 خمينی شهر)شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر )65 

کلمه، 1 کادر(
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وقتی ارزش های واقعی انســان در حاشــیه قرار می گیرد و 
ســاختن چهره همانند شخصی مشــهور، ارزش به حساب 
می آید، همه آسیب هایی است که روح انسانیت را دستخوش 

خود قرار می دهد.
حتما شما هم تا کنون شنیده اید که هر شخص در این دنیا 
یک همزاد دارد؛ یعنی یکی که از نظر ظاهری بسیار شبیه به 
فردی دیگر باشد. موضوعی که بسیار خرافی به نظر می رسد، 
شاید باور نکنید اما این روزها تبدیل به واقعیت شده است. هر 
یک از کشورها نژاد و ریشه مخصوص به خود را دارد و چهره  
مردمشان نیز از این مسئله تاثیر می پذیرد که همین موضوع 

ملت ها را از یکدیگر متمایز ساخته است. 
با این وجود کم و بیش شاهد شباهت شخصی در یک سوی 
کره زمین به چهره ای معروف در سوی دیگر آن هستیم که 
این شــباهت ظاهری باعث معروف شــدن شخص بدل نیز 
می شود. این روزها اگر جســت وجویی گذرا در سایت ها و 
شبکه های مجازی داشته باشید، خواهید دید که این موضوع 
تا حدی پیشرفت کرده که حتی در مواردی بدل، از شخصیت 

اصلی مشهورتر می شود.
طبق معمول ایــن موضوع در میان ایرانیــان بیش از اندازه 
ارزشــمند به حســاب می آید؛ ارزشــی بدلی که ساخته و 
پرداخته همت خود فرد نیست و همچون پیروان این الگوها  
اصل و واقعیت ندارد و تنها در ســایه جلــب توجه به دنبال 
این ارزش های دســت چندم می روند. چندی پیش شاهد 

ماجرایی دردناک بودیم. 
شخصی که ظاهری شبیه به یکی از فوتبالیست های مطرح 
دنیا داشت و به سبب این شــباهت در ایران و سایر کشورها 
برای خود شهرتی دست و پا کرده بود، به مالقات فوتبالیست 
مورد نظر می رود که با واکنشــی خنثــی از جانب او روبه رو 
می شود! این برخورد با هجمه عظیم ایرانیانی روبه رو شدکه 
حرکت فوتبالیست معروف را مغرورانه دانستند؛ اما اگر کمی 
واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، درمی یابیم این موضوع که 
شخصی در آن سوی مرزها شبیه یک چهره معروف باشد، چه 

جذابیتی برای او خواهد داشت؟
دکتــر مجید رحمتــی  جامعه شــناس در ایــن خصوص 

می گوید: برخورد جوانان ما با موضوعاتی اینچنین به الگوها 
و گروه های مرجع  باز می گردد؛ گــروه هایی که اولین تاثیر 
 و بیشــترین میزان مقبولیت را  برای جوانــان در آن ایجاد 

می کند. 
هنگامی که بســتر و شــرایط به صورت واقعی برای اعالم 
موجودیت وجودنداشته باشد، به طور حتم جوانان به سمت 
و ســویی می روند که بدل شــدن برای آنها ارزش و آرمان 

محسوب می شود.
دکتر رحمتی با بیان اینکه در امر تقلید و کشــیده شــدن 
به سمت شبیه ســازی چهره، باید دید جوانان چه پاداشی 
دریافت می کنند و به دنبال رسیدن به چه اهدافی هستند، 
ادامه می دهد: در شــرایطی که فرد بــا تقلید کردن پاداش 
مثبتی از جامعه تحت عنوان توجه و تایید دریافت می کند 
به این حرکت خود همچنان ادامه می دهد؛ چرا که مســلما 
شخص نتوانسته است با یک سری از نقش های واقعی خود 

مورد پذیرش جامعه قرار گیرد.
وی راه حل این موضوع را نه در مباحث و نظریه های تئوری 
که در قرار دادن ابــزار الزم در اختیار جوانان در راســتای 
رسیدن به هویتی اصیل و ایجاد فضای مساعد که آینده ای 
روشن برای جوانان داشته باشد، می داند و تصریح می کند 
که در تمام حوزه ها باید تاحدی جسارت و آزادی در اختیار 
جوانان قرار گیرد که بی هویتی را در ایجاد یا داشتن شباهت 

و تبدیل شدن به بدل چهره 
خاص نداند.

با این وجود اما جوان نگاهی 
ویژه بــرای ارزش آفرینی و 
ارزش ســازی در دنیــای 
امروز می طلبد؛ توجهی که 
گسست هویتی ایجاد شده  
برای این نسل را تا حد امکان 

کاهش دهد.
در دنیــای پــر زرق و برق 
هزاره سوم،  هویت جوانان 
را نه فرهنگ هــای بیگانه 
بلکه جامعــه و تفکر ایجاد 
شده در همین محیط شکل 
می دهد؛ تفکــری که خود 
افراد جامعه بــه آن پرو بال 
داده اند و تا مادامی که جوان 
و نوجوان امروز نســبت به 

جایگاه و ارزش وجودی خود احســاس خأل و کمبود داشته 
باشد، به طور حتم به ســوی الگو سازی به هر روش ممکن از 
فضای مجازی تا دنیای واقعی اما بیگانه حرکت خواهد کرد؛ 
حرکتی که این قشر را به ناکجا آبادی به نام پوچی و احساس 

یأس در سال های آینده خواهد کشاند.

به گزارش ایرنا، متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در سال های 90 تا 95 
در استان اصفهان به 0/97درصد رسیده است که در مقایسه با سال های 
85تا90 و 75تا85 به کمترین میزان خود در 20 سال اخیر رسیده و فاصله 

زیادی با متوسط نرخ 1/24درصدی کشور دارد.
نرخ رشــد جمعیت، میزان افزایش جمعیت یک منطقه را در یک ســال 

نسبت به هزار یا صد نفر از جمعیت نشان می دهد.
متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت استان اصفهان طی سال های 85تا90 
معادل 1/37 و در دوره زمانی ســال های 75 تــا 85 معادل 1/51درصد 

بوده است. 
همچنین بر اساس نتایج این سرشماری، نرخ رشد جمعیت شهری در دوره 
زمانی 90تا95 معادل 1/15 و نرخ رشد جمعیت روستایی استان در این 

دوره، منفی 0/31 )0/31-( درصد بوده است.

بهره مندی ۲۳ هزار 
مددجوی اصفهانی از 

دوره های آموزش خانواده

کاهش نرخ رشد جمعیت 
و بعد خانوار در استان 

اصفهان 

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 23هزار 
مددجوی تحت حمایت این نهاد، از دوره های آموزش خانواده کمیته امداد 
استان اصفهان بهره مند شدند. حمیدرضا شــیران با اشاره به بهره مندی 
دانشــجویان از دوره های آموزش خانواده اظهار داشــت: ایــن نهاد برای 
توانمندسازی فکری، فرهنگی و اقتصادی مددجویان، سالیانه آموزش های 
مختلفی را به خانوارهای تحت حمایت خود ارائه می کند. وی گفت: نوجوانان، 
سالمندان و ساکنان مناطق ویژه اســتان که در محرومیت قرار دارند افراد 
بهره مند از طرح آموزش خانواده در سال 9۶ بودند. شیران بااشاره به اینکه 
34هزار و 580 مددجو از طرح فالح بهره مند شــدند، افزود: ارائه خدمات 
فرهنگی به خانوارهای تحت حمایت، محوری ترین بخش حمایتی این نهاد 
محسوب می شــود؛ به طوری که این فعالیت ها سبب شده تا سطح علمی و 

فکری این خانواده ها ارتقا یابد.

بازنگری در شاخص ها، 
تنها راه مقاومت در برابر 

مشکالت مالی طرح 
تحول سالمت است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مشکالت مالی طرح تحول سالمت نه فقط در اصفهان، که در مجموعه وزارت بهداشت وجود دارد و اگر این مطالبات 
وصول نشود، امکان دارد در برخی از حوزه ها بازنگری صورت گیرد که به این ترتیب چاره ای جز تعدیل نیرو نخواهیم داشت.

کیانوش جهانپور درباره آخرین وضعیت مالی طرح تحول نظام سالمت گفت: برخی سازمان ها که در اجرای این طرح دخیل بودند، همان روزهای ابتدایی متعهد 
شدند که هزینه های مربوط به اجرای این طرح را پرداخت کنند و وزارت بهداشت هم با همین چراغ سبز وارد میدان عملیاتی کردن طرح شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین مواردی که امروزه طرح تحول نظام سالمت با آن روبه روست، پایدار نبودن منابع مالی است؛ منابع در اختیار هم منظم نیستند و 
به همین دالیل است که وزارتخانه در قبال پرداخت هزینه های خود مخصوصا در قبال پرسنل با مشکل مواجه شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان گفت: برای ارتقای سالمت در جامعه، جایگزینی به غیر از طرح تحول سالمت سراغ نداریم.

کمک ۱۰۰ میلیون ریالی به بانک امانات پزشکی هالل احمر اصفهان
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان از کمک 100 میلیون ریالی 

داوطلبان و خیرین این جمعیت به بانک امانات تجهیزات پزشکی خبر داد.

محیط زیست

دستگیری شکارچی متخلف 
در مناطق قمصر - برزک

 یک شــکارچی متخلــف در منطقه حفاظت شــده 
قمصر-برزک کاشان دستگیر شد.

رییس اداره محیط زیست شهرستان کاشان گفت: یگان 
حفاظت محیط زیست شهرســتان در گشت و کنترل 
منطقه حفاظت شده قمصر-برزک، شکارچی متخلفی 
که دو قطعه پرنده وحشی باقرقره شکم سیاه صید کرده 

بود را دستگیر کردند.
محمود قهرمانی افزود: در بازرسی از شکار چی متخلف، 
وسایل شــکار و صید، یک اســلحه دو لول و یک تیر 

فشنگ ساچمه پر کشف و ضبط شد.
وی گفت: این شــکارچی متخلف بــه مراجع قضائی 

تحویل داده شد.

الیحه دفاع از محیط بانان 
شرایط آنها را بهتر نمی کند

یک فعال محیط زیست می گوید: ماده واحده حمایت 
از محیط بانــان هیچ کمکی به آنــان نمی کند؛ چراکه 
مشمولیت محیط بانان در قانون به کارگیری سالح در 
موارد ضروری توسط نیروهای مسلح، قبال در ماده 27 
دستور العمل خدمتی گارد و ماده یک قانون ذکر شده 

و الزم است اصالحاتی در این قوانین صورت گیرد.
ســیروس زارع در ایــن بــاره توضیــح داد: دقت در 
پرونده های منجر به شــهادت محیط بانان یا کشــته 
شدن شکارچیان از سال 85 تا 95، نشان می دهد که 
در هیچ یک از  پرونده های منجر به قتل شــکارچیان، 
محیط بانان ســازمان از اتهام قتل به طور کلی برائت 
حاصل نکرده اند و همگی پرونده ها با کیفرخواست قتل 
غیرعمد به دادگاه کیفری ارجاع شده است؛ همچنین 
بعضا با اتهام قتل غیرعمد، به تحمل حبس و پرداخت 
دیه و در  بعضی پرونده ها به قصاص محکوم شده اند.  

وی تاکید کــرد: رویه حاکــم در محاکــم قضائی در 
پرونده های قتــل نیز بر خالف اصــول کلی حقوقی و 
لزوم تفسیر قانون به نفع متهم و قاعده به سمت دفاع 
از حقــوق بزه دیده بوده؛ به طوری کــه قضات محترم 
بدون توجه به شــرایط خاص محیط بانان که در نقاط 
کوهســتانی، جنگل ها  و مراتع خدمت می کنند، این 
پرونده ها را با قوانین عام دفاع مشروع مندرج در قانون 

مجازات اسالمی انطباق داده اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان:

آتش سوزی انبار علوفه روشن دشت 
پس از ۶ ساعت مهار شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: آتش سوزی انبار علوفه روشن دشت پس از شش 

ساعت مهار شد.
محمد شــریعتی با بیان اینکــه برای این 
حریق، امدادرســانان از ایستگاه های 4، 
5، 7، 13،15،19 و 23 اعزام شــده اند، 
تصریح کرد: همچنین برای امدادرسانی 
بهتر، 9 دســتگاه خودروی ســنگین و 
نیمه سنگین، خودروی تنفسی، آبرسان 

و افسران کشیک نیز اعزام شده اند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه در انبار رو باز و با وسعت 
باال اتفاق افتاده بود، ابراز داشت: 30 نفر از امدادگران برای مهار این 

حریق فعالیت داشتند.
وی با بیان اینکه نیروهای انتظامی، برق و عوامل شهرداری نیز در 
این حادثه به یاری نیروهای عملیاتی آتش نشــانی آمدند، اظهار 
داشت: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارات جانی به همراه 

نداشت.

کشف ۴۰۹ میلیون ریال تنباکو، 
توتون و سیگار قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان، از کشف بیش از 
409 میلیون ریال انواع ابزارآالت قلیان، تنباکو و توتون و ســیگار 

قاچاق طی هفته گذشته در اصفهان خبر داد.
جواد محمدی فشــارکی با اشــاره به اینکه 
در بازرســی هــای میدانــی و تخصصی 
کارشناســان قاچــاق کاال و مدیریــت 
بازرسی و نظارت اصناف استان از یک 
واحد صنفی در سطح شــهر اصفهان، 
مقدار 3۶هزار نخ انواع سیگار، 9 دستگاه 
قلیان دیجیتال، 20 عدد قلیان شارژی، 
153 پاکــت توتــون خارجــی، 30 پاکت 
تنباکوی میوه ای و 200 عدد انواع تنباکوی مایع 
کشف شد، اظهار داشــت: ارزش این اقالم قاچاق 409 میلیون و 
517 هزار و 500 ریال بوده که تحویل مراجع ذی صالح شده است.

وی به بازرسی دیگری از یک انبار تخلیه بار در سطح شهر اصفهان 
اشاره کرد و افزود: در این بازرســی 8هزار و 325 کیلوگرم عدس 
 کانادایی قاچاق به ارزش ۶25 میلیون ریال کشــف و جمع آوری 

شد. 
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان، به بازرسی دیگری 
از یک واحد تخلیه بار در شــمال شرقی اصفهان اشاره و بیان کرد: 
در این بازرســی، 250 عدد اقالم تزئینی دکوری چینی به ارزش 
300میلیون ریال کشف، جمع آوری و برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مراجع قانونی شد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از یک واحد تخلیه بار در شمال شرقی 
اصفهان،  مقدار 3هزار کیلوگرم سیاه دانه هندی قاچاق کشف شد، 

گفت: ارزش این اقالم قاچاق ۶00 میلیون ریال بود.

 مدیرکل دفتر آموزش کاردانش وزارت 
آموزش و پرورش:

رشته های کاردانش پر مخاطب شده اند
مدیر کل دفتر آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: آمار 
ثبت نام در پایه دهم نســبت به سال گذشته 4.1 درصد 

رشد پیدا کرده است. 
مصطفــی آذرکیش با بیــان این موضوع، 
اظهار کرد: در مجموع تاکنون 928 هزار 
و 573 نفر در ســامانه سناد از پایه نهم 
تا دهم ثبــت اطالعات شــده اند که از 
این تعداد 588هزار و 729 نفر معادل 
۶3.40درصد در شاخه نظری و 193هزار 
و ۶ نفر معــادل 20.79درصد در شــاخه 

کاردانش ثبت نام کردند.
ی  افزود: 4۶ هزار و 83۶ نفر معــادل 15.81درصد نیز وارد و

شاخه فنی و حرفه ای شده اند.
وی ادامه داد: رشــته های شــاخه کاردانش منعطف هستند و ما 

می توانیم هنرستان ها را توسعه دهیم. 
اکنون در هر منطقه آموزشی یک هنرستان داریم. وی با اشاره به 
فرهنگ سازی و تالش برای توسعه رشته های کاردانش در مناطق 
محروم اظهار کرد: هرمــزگان در پایه دهم بیش از 28درصد ثبت 

نامی در شاخه کاردانش در سال جاری داشت.
 

فوت هزار و 527 نفر بر اثر اعتیاد در کشور؛

اصفهان در رده سوم
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد: از ابتدای فروردین تا پایان 
شهریور ماه امســال یکهزار و 527 نفر بر اثر اعتیاد در کشور جان 

خود را از دست دادند. 
این شــمار کشته شــده در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل که یکهزار و ۶04 نفر بود، 

4/8درصد کاهش را نشان می دهد.
 در ۶ ماهه نخست ســال جاری از کل 
تلفات اعتیاد در کشــور، یکهزار و 3۶1 

نفر مرد و 1۶۶ نفر زن بودند.
این درحالی اســت کــه آمــار مردان 
فوت شــده بر اثر اعتیاد در نیمه نخســت 
سال گذشته، یکهزار و 451 نفر و تعداد زنان 

153 نفر بود.
در این مدت اســتان های تهران با 349، فارس با 179 و اصفهان 
با 101 فوتی، بیشترین آمار و اســتان های خراسان جنوبی با 8، 
مازندران و ایالم هر کدام با 9 و گلستان، سمنان و بوشهر هر کدام 

با 12 فوتی کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشته اند.

وقتی سودای شهرت در اولویت قرار می گیرد؛اخبار

ارزش های جعلی برای انسان های واقعی

یکی از تهدیدهای جدی در سال های اخیر که به طور مستقیم نسل جوان را هدف قرار  فاطمه کاویانی
داده است، ظهور و بروز ارزش های جعلی و بی پایه و اساسی است که منشأ و خاستگاهی 
جز شهرت طلبی و ســودجویی ندارد؛ ارزش های جعلی جریان سازی که هربار با ایجاد یک چالش جدید و به 

ظاهر جذاب، قشر جوان را به سمت و سوی خود می کشاند.

خبر

رییس ســازمان بســیج جامعه پزشکی اســتان اصفهان 
گفــت: زائران هــر روز یــا یــک روز در میان اســتحمام 
کــرده و از ظرفیــت موکــب هــای بهداشــتی درمانی 
ایرانی بهره مند شــوند تــا خدمات درمانــی را هم به طور 
مطمئــن دریافت کنند. حفــظ ســالمت و رعایت اصول 
 بهداشــتی، جزو اولویت های زائران در پیــاده روی اربعین 

باشد.
محســن حجتی افزود: در هنگام ازدحام جمعیت، احتمال 
انتقال بیماری های مختلف هم بیشــتر می شود؛ درنتیجه 
مردم باید قبل از سفر نکات بهداشتی را خوب بدانند و ضمن 
رعایت آنها، به دیگران هم توصیه کنند تا ســفر سالمی را 

پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: افرادی که بیماری خاصی دارند ضمن مشورت 
با پزشک معالج خودشان درباره سفر، داروهای الزم را هم 
به میزان کافی به همراه داشته باشــند تا در کشور عراق با 

مشکلی برخورد نکنند.
این مسئول خاطرنشــان کرد: بهتر است بیماران تشنجی 
و افرادی کــه به تازگی ســکته کــرده اند، از این ســفر 
 صرف نظر کــرده و در زمان های دیگری بــه زیارت کربال

 بروند.
حجتی تصریح کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا توصیه می شود 
و همچنین اســتفاده از ماســک های بهداشتی باید جدی 

 گرفته شود؛ از طرفی نیز باید از وســایل شخصی استفاده 
کرد.

رییس ســازمان بســیج جامعه پزشکی اســتان اصفهان 
همچنین گفت: زائران هر روز یا یک روز در میان استحمام 
کرده و از ظرفیــت موکب های بهداشــتی درمانی ایرانی 
بهره مند شــوند تا خدمات درمانی را هــم به طور مطمئن 

دریافت کنند.
حجتی در ادامه خاطر نشــان کــرد: اســتفاده از آب ها یا 
شربت های بشــکه ای در طول مسیر، ســالمت انسان را 
تهدید می کند و بهتر است ضمن اســتفاده از لیوان های 
 یک بار مصرف یا لیوان شــخصی، از آب معدنی اســتفاده

 کرد.

آمار اســتانی، حاکی از وجود هفت هزار و 500 نابینا در 
اصفهان است که سه هزار نفر آنها در شهر اصفهان ساکن 
هستند. اگرچه این تعداد، همگی نابینای مطلق نیستند و 
درصد بسیاری از آنها را کم بینایان تشکیل می دهند، الزم 
است برای این گروه از معلولین تدابیر خاصی اندیشیده 
شود.مدیرعامل انجمن روشــن بین اصفهان گفت: باید 
بدانید که از آمار واقعی معلولین علی الخصوص نابینایان، 
اطالعات چندان دقیقی در دســت نیست؛ اما نابینایان 
استان اصفهان در مقاطع تحصیلی مختلفی، از راهنمایی 
تا دکترا، مشغول تحصیل هستند؛ بخصوص که بیشتر آنها 
در رشته های علوم انسانی تحصیل کرده  و در رشته های 
مختلف ورزشی هم فعالیت های بسیاری دارند. علیرضا 
حیدری در مورد خدمات ارائه شده به نابینایان گفت:در 
انجمن روشن بین اصفهان به نابینایان خدمات مختلفی 
ارائه می کنیم. یکی از مباحثی که انجمن ها در سال های 
اخیر برای نابینایان پیگیر شدند، موضوع مناسب سازی 
محیط در جهت استفاده نابینایان است که به این منظور 
با دســتگاه های مختلف اعم از شــهرداری، استانداری، 
فرمانداری و شرکت قطار شهری در ارتباط بوده ایم. وی 
درخصوص مناسب سازی گفت: در مورد بقیه امکانات اعم 
از پارک ها، فضاهای سبز و فضاهای ورزشی باید به گونه ای 
مناسب سازی کرد که معلولین هم بتوانند از آنها استفاده 

کنند؛ اما مشکل ما محدود به مناسب سازی فیزیکی نمی 
شود، بلکه مناسب سازی فرهنگی و مجازی را هم دربر می 
گیرد. حیدری با تاکید بر اینکه مناسب ســازی فیزیکی 
چندسالی اســت که مورد توجه مســئولین قرار گرفته 
است، گفت: مسلما اگر ما خودمان را با کشورهای غربی 
که سال هاست در این خصوص کار کرده اند مقایسه کنیم، 
قطعا عقب هستیم؛ چرا که آنها سال هاست استانداردهای 
این کار را تعیین کرده اند، بنابراین ما نمی توانیم خودمان 
را با آنها مقایسه کنیم. به گفته حیدری مهم ترین مشکلی 
که ما در مناسب ســازی فیزیکی با آن مواجه هستیم، 
سلیقه ای شدن مناسب سازی است و این باعث دور ماندن 

ما از استانداردها و اهداف می شود.

مدیرعامل انجمن روشن بین اصفهان:

مناسب سازی فرهنگی و مجازی باید با مناسب سازی فیزیکی همراه باشد
رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان:

زائران از موکب های بهداشتی درمانی ایرانی در اربعین بهره مندمی شوند

دیدگاه

در تمام حوزه ها 
باید تاحدی 

جسارت و آزادی 
در اختیار جوانان 
قرار گیرد که بی 

هویتی را در ایجاد 
یا داشتن شباهت 
و تبدیل شدن به 
بدل چهره خاص 

نداند
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در یــک اتفاق عجیب، شــهروند اهل پرو کــه زیر تیغ 
جراحی فوت کرده بود، ناگهان هنگام تشییع جنازه اش 
از تابوت برخاست و اطرافیانش را در شوک بزرگی فرو 

برد.
 ماجرا از این قرار بوده که »واتسون دوروتئو« در مراسم 
خاکسپاری اش ابتدا شــروع به نفس کشیدن می کند 
و ســپس با تکان های اعضای بدن خود، خانواده اش را 
متوجه زنده شدنش می کند. این شــهروند پرویی که 
جوانی 24 ساله است پس از بازگشت دوباره به زندگی به 

بیمارستان منتقل می شود.
 گزارش های پزشــکی نشــان می دهد که این جوان 
پس از عمل جراحی دندانش فوت کرده بود. بر اســاس 
 نخستین تحقیقات ؛ پزشکان به این مرد، قرص دیازپام

 داده بودند.

تیراندازی در یک بیمارستان 
کانادا، 2 کشته برجای گذاشت

منابع خبری گزارش دادند که در پی درگیری مسلحانه 
میان پلیس و یک فرد مســلح در بیمارستانی در کانادا، 
دو نفر کشته شدند.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم 
و به نقل از رسانه های کانادا، یک فرد مسلح پس از ورود 
به بخش اورژانس بیمارســتان شــهر »کوبورگ« واقع 
در ایالت »انتاریو« شــروع به تیراندازی کرد. بنابر این 
گزارش، پس از دخالت پلیس، فرد مهاجم و یک زن 76 

ساله کشته شدند. 
هنوز علت ایــن تیراندازی و انگیزه مهاجم مشــخص 
نشده، اما گزارش ها حکایت از بازگشت آرامش به این 
بیمارستان دارد. بهمن ماه ســال گذشته در پی حمله 
 سه فرد مسلح به مسجدی در شــهر»کبک« درکانادا 

6 نفر جان خود را از دست دادند.

حمام خون در موگادیشو
طی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در موگادیشو 
پایتخت سومالی، دست کم ۱۰ نفر کشته شدند. منابع 
محلی اعالم کرده اند که این خودروی انتحاری در مقابل 
یک ساختمان دولتی منفجر شده است. این انفجارعالوه 
بر ۱۰ کشته باعث زخمی شدن دست کم 2۰ نفر دیگر 

نیز شد. 
گروه تروریستی الشباب وابسته به سازمان تروریستی 
القاعده، مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت. »عبدی 
فتاح عمرحاالنه« سخنگوی شــهردار موگادیشو اعالم 
کرد که این انفجار عالوه بر تلفات جانی و زخمی شدن 
2۰ نفر، باعث نابودی دست کم 2۰ خودرو و وارد آمدن 
خســارت های قابل توجهی به ســاختمان های اطراف 

شده است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن از صدور 
کیفرخواســت و ارســال پرونده قتل اهورای ۳ ســاله 
به دادگاه خبر داد. حجت االســالم و المســلمین علی 
مصطفوی نیا، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
گیالن از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده قتل اهورای 
۳ ساله به دادگاه خبر داد. وی با اشاره به دریافت نظریه 
نهایی پزشکی قانونی تصریح کرد: این پرونده پس از طی 
مراحل قانونی در دادسرا با صدور کیفرخواست کودک 
آزاری و قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

آخرین وضعیت پرونده قتل 
اهورای ۳ ساله

زنده شدن جوان 24 ساله 
هنگام تشییع جنازه اش

منابع آگاه در استان ایالم از درگیری مسلحانه دوبرادر 
بر سر ارثیه پدری خبر دادند. مشاجره و دعوای مرسوم 
و بسیار قدیمی برادران بر سر ارث پدری، در شهر ایالم 
یک برادر را رهسپار بیمارستان و دیگری را عازم زندان 
کرد. این 2 برادر به دنبال اختالف بر سر ارثیه، درگیر 
می شوند که درجریان درگیری یکی از آنها با اسلحه 
شکاری، برادر خود را از ناحیه پای چپ مصدوم و روانه 

بیمارستان می کند.

 نزاع خونین 2 برادر 
بر سر ارث خانوادگی

شبکه های خبری آمریکا، تصاویر مربوط به نجات صیادان ایرانی 
توسط نیروی دریایی این کشــور را در سطح گسترده منعکس 
کردند. هفته گذشــته ســخنگوی نیروی دریایی آمریکا اعالم 
کرد که یک گروه از ماهیگیران ایرانی را از دست دزدان دریایی 

نجات داده است.
در تصویر منتشر شده رســانه های آمریکا، صیاد ایرانی هنگام 
خداحافظی با ملوانان این کشور، دیده می شود.  طبق گزارش 
ایســنا؛ نیروی دریایی آمریکا با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد 
نیروهای این کشور پس از درخواست کمک گارد ساحلی ایران 

به کمک قایق ماهیگیری رفته و به سرنشــینان، غذا و آب داده 
و به سه تن از آنها که مجروح شــده بودند کمک های پزشکی 

رسانده است.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت که فرماندهی نیروی دریایی 
آمریکا در بحرین با همکاری یک نیروی ویژه دریایی بین المللی 
که برای مقابله با دزدان دریایی در منطقه مســتقر است به این 
قایق ایرانی کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ این 
همکاری میان مقامات ایرانی و آمریکایی بر خالف رویایی های 
اخیر نیروهای دریایی هر دو کشور در آب های خلیج فارس به 

شمار می آید که اغلب در آنها آمریکا ایران را به رفتار غیرحرفه ای 
در آب های بین المللی متهم می کند. 

تصویر جنجالی از آزادی صیاد ایرانی توسط سربازان آمریکا

بعد از مــاه ها تــالش و پیگیری ســرانجام مقامات 
عشــق آباد با آزادی ۸۰ زندانی ایرانی در ترکمنستان 
موافقت کردند. معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراســان رضوی گفت: با هماهنگی های 
صورت گرفته با دولت ترکمنستان به زودی ۸۰ زندانی 

ایرانی دربند در ترکمنستان آزاد خواهند شد.

عصر روز ســوم آبان ماه، ماموران پلیس از یک مورد 
آدم ربایی در یکی از میادین شهر مطلع و به محل اعزام 
شدند. در بررسی ها مشخص شــد که سه سرنشین 
یک دستگاه خودروی پژو 2۰6 که به نظر می رسید با 
راننده تریلی مشکالت ناموسی داشتند، وی را با تهدید 
اسلحه گرم ربوده و از محل  گریختند. فرد ربوده شده 
پس از آزادی اعالم کرد که سرنشینان خودرو برادران 
دختری بودند که وی با او طرح دوستی ریخته است و 

هیچ گونه شکایتی از آنها ندارد.

زندانیان ایرانی در عشق آباد 
به زودی آزاد می شوند

ربودن پسر جوان به علت 
اختالفات ناموسی

حوادث جهانحوادث ایران

خواننده مشهور رپ به اتهام آزار و اذیت دختری ۱6 ساله 
تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. متهم پس از آزار این دختر 
فرار کرده و پلیس در تعقیب او است. ردپای این خواننده 
زیرزمینی در ماجرای فریب دختران دانش آموز دیگر نیز 

مشخص شده است.
غروب 26 مهر امسال، مردی با مراجعه به پلیس آگاهی 
تهران از مفقود شدن دختر ۱6ساله اش خبر داد و گفت: 
»نازنین امروز بدون اطالع من و مــادرش از خانه بیرون 
رفت و دیگر برنگشت. او تلفن همراه ندارد و برای همین 
از سرنوشتش هیچ اطالعی نداریم. قبال هم یک بار سابقه 
فرار از خانه داشــت و این بار هم 6۰۰ هــزار تومان پول 

همراهش بود.«
ماموران، تحقیقات خود را آغــاز کردند و حتی تعدادی 
جسد هم به شاکی نشــان دادند، اما هیچ کدام متعلق به 
نازنین نبود. سرانجام هفت روز بعد، شاکی همراه نازنین به 
کالنتری مراجعه کرد و گفت، دخترش در این مدت در دام 

سیاه یک خواننده رپ مشهور گرفتار شده بود.
پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی به شــعبه یازدهم 
دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و نازنین به قاضی 
گفت: »دوســتانم همیشه در مدرســه از صدایم تعریف 
می کردند و می گفتنــد می توانم خواننده خوبی شــوم. 
یکی از آنها شماره یکی از خواننده های رپ مشهور به نام 
حمید را به من داد. چون خودم تلفن همراه نداشــتم با 
تلفن مادرم با حمید تماس گرفتم و نمونه کارم را برایش 
فرستادم. او هم گفت صدای خوبی دارم و می تواند خیلی 

زود برایم کار پیدا کند.«
نازنین ادامه داد: »ســه ماه بعد به دلیل مشــکالتی که 
داشــتم، بدون اطالع پدر و مادرم از خانه بیرون آمدم و 
با حمید تماس گرفتم. او دنبالم آمد و مرا سوار ماشینش 
کرد. اول فکر کــردم قرار اســت به اســتودیوی ضبط 
موســیقی اش برویم، اما او مرا به خانه اش برد و در را هم 
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داشت. از من تست آهنگ گرفت و گفت می تواند خیلی 
زود برایم کار پیدا کند. دیروقت شده بود و من جایی برای 
ماندن نداشــتم، برای همین مجبور شدم در خانه حمید 
بمانم، اما نیمه شب حمید به زور مرا به اتاقش برد و مورد 
آزار و اذیت قرار داد. من از شدت ناراحتی به گریه افتادم، 
اما او گفت اگــر ابروها و موهایم را رنگ کنم، کســی مرا 

نمی شناسد!«
دختر دبیرستانی درباره چگونگی رها شدنش از دام سیاه 
متهم گفت: »روز بعد قرار شــد مرا به یکی از دوستانش 
معرفی کند تا بتوانم در اســتودیوی موسیقی او کار کنم 
و شــب هم همانجا بخوابم. یک تلفن همراه خریدم و به 
تنهایی به آدرسی که داده بود، رفتم، اما هرچقدر منتظر 
ماندم، حمید نیامد. او دو ساعت بعد به من زنگ زد و گفت 
نامزدش آمــده و اگر از ارتباط ما چیــزی بفهمد، خیلی 
برایش بد می شــود و هر وقت پول جور کردم برایم خانه 
می گیرد. من نمی دانستم باید چه کار کنم برای همین به 
سمت خانه مان حرکت کردم، اما در مسیر با یک آرایشگر 
آشنا شــدم. او گفت زنی تنها را می شناسد و می تواند مرا 
به او معرفی کند. دو سه روز نزد آن زن ماندم، اما عذرم را 
خواست. دیگر هیچ راهی نداشتم. به خانه دوستم رفتم و 
با صحبت های او مجاب شدم به پدر و مادرم زنگ بزنم و از 

ماجرا باخبرشان کنم.«
با ثبت ایــن اظهــارات، تحقیقات درباره حمیــد آغاز و 
مشخص شــد او از آهنگســازها و خواننده های مشهور 
رپ اســت و پیش از این با چند خواننــده رپ دیگر هم 
همکاری داشــته و آلبوم منتشــر کرده است؛ همچنین 
شاکی مدعی شده، همکالسی اش چند دختر دیگر را هم 
برای خوانندگی به متهم معرفی کرده بود. در پایان جلسه 
تحقیق، رییس شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران 

دستور دستگیری این خواننده رپ را صادر کرد.

ابالغ رای
8/220 کالسه پرونده 846/96 شماره دادنامه: 1226 تاریخ رسیدگی: 96/7/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: براتعلی وطن خواه با 
وکالت کریم اکبریان به نشانی خمینی شهر میدان شهداد جنب اداره برق اول خ طالقانی، 
خوانده: علی اکبر ملکیان  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 دادخواست تقدیمی آقای براتعلی وطن خواه 
فرزند احمد با وکالت کریم اکبریان به طرفیت علی اکبر ملکیان فرزند عباس به خواسته 
مطالبه هجده میلیون ریال وجه بابت یک فقره چک به شماره  587920 تاریخ 86/11/25 
عهده بانک سپه شعبه جمهوری اسالمی به انضمام خســارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و 
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 96/7/10  و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/7/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 
و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 
و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
دویست و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5216 شعبه چهارم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی شهر )384 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/221 کالســه پرونده 522/96 شماره دادنامه: 792 تاریخ رســیدگی: 96/7/3 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: براتعلی وطن خواه با وکالت 
کریم اکبریان به نشانی خمینی شهر میدان امام خ امام شمالی کوی نیک خواه پ 58 با 
وکالت کریم اکبریان به نشانی خمینی شهر میدان شهدا جنب اداره برق اول خ طالقانی، 
خوانده: محی الدین ایل خانی  به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای براتعلی وطن 
خواه فرزند احمد با وکالت کریم اکبریان به طرفیت محی الدین ایل خانی به خواسته مطالبه 
ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره  206690 تاریخ 86/10/30 عهده بانک 
سپه شعبه شعبه جاری طالیی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 96/7/3  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/3 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شــوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 

مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد.  م الف:5217 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )401 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/222 کالســه پرونده 523/96 شماره دادنامه: 789 تاریخ رســیدگی: 96/7/3 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: براتعلی وطن خواه به 
نشانی خمینی شهر خ امام شــمالی ک ش نیک خواه پ 58 با وکالت کریم اکبریان به 
نشانی خمینی شهر میدان شــهدا جنب اداره برق اول خ طالقانی، خوانده: پرویز سهرابی  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شــورا:در خصوص دادخواســت تقدیمی آقای براتعلی وطن خواه با وکالت کریم 
اکبریان به طرفیت پرویز سهرابی به خواســته مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره  446609  تاریخ 86/12/1 عهده بانک ملت شعبه بلوار دالوران به 
انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و بــا توجه به عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگی مورخه 96/7/3  و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شورا  و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چــک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/7/3 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف:5218 
 شعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر )385 کلمه،

 4 کادر(
احضار متهم

8/225  نظر به اینکه آقــای مهدی آقابابایی فرزند علی از طرف این دادســرا در پرونده 
کالسه 962000 د 4 به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب است و ابالغ و احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
4 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در 
 صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
م الف: 23998 شعبه 4 دادیاری دادســرای عمومی  و انقالب اصفهان )100 کلمه، 

1 کادر(

تجدید نظرخواهی
8/167  شماره دادنامه: 9609976836900031 شماره پرونده: 9309980352600562 
شماره بایگانی شــعبه: 941205 خواهان: خانم فاطمه میرزائی فرزند علیقلی به نشانی 
استان اصفهان- شهرســتان اصفهان – شــهر اصفهان – فلکه ماه فرخی امید غربی  
آپارتمان  آسمان واحد 2، خوانده: آقای منصور مختاری فرزند مرتضی به نشانی خ رباط 
اول خ بشارت بن بست بشــارت منزل جهانی فعاًل مجهول المکان، خواسته: طالق به 
درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با اعالم ختم 
رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خانم فاطمه میرزائی فرزند علی قلی به طرفیت آقای منصور مختاری فرزند مرتضی به 
خواسته طالق به جهت عسر و حرج به لحاظ ســوء معاشرت و ترک منزل با این توضیح 
که خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشــته همسر دائم خوانده می باشد یک فرزند 
به نام مهسا 7 ساله دارند همسرش در طول زندگی نســبت به وی سوء معاشرت داشته 
و در حدود 2 سال ست که زندگی را ترک و مجهول المکان می باشد لذا خواهان طالق 
است و به شهادت شهود گواهی های پزشکی قانونی و سابقه طرح شکایت جهت اثبات 
دعوی استناد است دادگاه با توجه به رســیدگی به عمل آمده و مندرجات پرونده دعوی 
خواهان را وارد نمی داند و سوء معاشرت مستمر زوج به نحوی که امکان ادامه زندگی را 
برای زوجه متعسر و دشوار باشــد احراز نمی کند همچنین هر چند زوجین در حال حاضر 
جدا از یکدیگر زندگی می کند و زوجه همسر خود را مجهول المکان معرفی کرده لیکن 
دلیل کافی بر اینکه زوج اقدام به ترک منزل کرده باشــد وجود ندارد  و تجدید جلســه 
دادرسی به منظور اخذ شهادت شــهود خواهان و ضرورت حضور و اخذ توضیحات آنها 
خواهان به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اســت محکومیت کیفری خوانده نیز به اتهام 
ترک نفقه و توهین نیز به نظر دادگاه کافی جهت اثبات سوء معاشرت مستمر نیست زوجه 
نیز تاکنون دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه نداده و استحقاق ایشان جهت دریافت نفقه 
احراز نشده با این وصف دادگاه با پذیرش نظر کارشــناس محترم مشاور به استناد ماده 
197 قانون آئین دادرســی مدنی رای بر بطان دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف 
مدت 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 
باشد. تجدید نظر خواه: فاطمه میرزائی فرزند علیقلی شغل آزاد به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان فلکه ماه فرخی امید غربی آپارتمان آســمان واحد 2، تجدید نظر خوانده: 
منصور مختاری فرزند مرتضی شــغل آزاد به نشــانی اصفهان خیابان رباط اول خیابان 
بشارت بن بست بشارت منزل جهانی فعاًل مجهول المکان، خواسته: تجدیدنظرخواهی 
نسبت به دادنامه شــماره 9609976836900031 مبنی بر حکم محکومیت نسبت به 
 طالق به درخواست زوجه، شعبه صادر کننده: شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
) مجتمع شهید قدوسی( ،دالیل و منضمات: 1- سایر دالیل و مستندات: استماع شهادت 
شهود 2- کارت ملی خواهان به شماره 1290839166 مورخ 1362/11/01، 3- دادنامه 
 بدوی شــماره 9609976836900031 مــورخ 1396/01/09، 4- الیحه اعتراضیه . 

م الف: 23905 شعبه 9 محاکم خانواده شهرستان اصفهان  )484 کلمه، 5 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9610106836407776 ابالغنامــه:  شــماره    8 /230
9509986836400542 شماره بایگانی شعبه: 950627  در خصوص دادخواست خانم 
ساناز اسماعیلی فرزند مصطفی به طرفیت آقای علیرضا قربانی فرزند اکبر با موضوع طالق 
به درخواست زوجه در پرونده کالسه 950627 با توجه به علت حضور و مجهول المکان 
بودن زوج در این ابالغیه به زوج ابالغ می گــردد ظرف مهلت مقرر 7 روز به معرفی داور 
 اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. )آدرس: اصفهان – 
خ میرفندرســکی) خ میر( –حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید 
قدوســی- طبقه 3- اتاق 302( م الف: 23913 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )106 کلمه، 1 کادر(

اجرایيه
8/227 شماره اجراییه:9610420351000245  شماره پرونده:9509980351000920 
شــماره بایگانی شــعبه:951100 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090351001589 و شــماره دادنامه مربوطه 9609970351000412  محکوم 
علیهم 1- علی جان محمــدی بردبری فرزنــد علی خان به نشــانی مجهول المکان 
2- حمید شمسی فرزند شمس الدین به نشانی اســتان بوشهر شهرستان عسلویه شهر 
عسلویه دولت متضامنًا محکوم هستند به پرداخت: 1- مبلغ 280/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته وجه چک 978998-94/9/28 و 2- مبلغ 9/111/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و 3- تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له میالد مســائلی فرزند اصغر به نشانی اصفهان 
اتوبان شهید چمران خیابان فروردین بن بست 3 پالک 24 و پرداخت حق االجرای دولتی 
بر اســاس محکوم به در حق صندوق دولت ضمنًا رعایت تبصره 2 مــاده 306 ق.آ.د.م 
الزامی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام 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 هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
 محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط

 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 23939 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)444 کلمه، 

5 کادر(
احضار متهم

9610460358500004 شــماره پرونــده:  8  شــماره درخواســت:  /224
9609980358501032 شماره بایگانی شــعبه: 961049  در پرونده کالسه 961049 
ب 6 شعبه ششم بازپرسی دادســرای جرایم اقتصادی شهرستان اصفهان آقای علیرضا 
فتحی فرزند صادق شکایتی علیه خانم عاطفه اکبریان فرزند بهرام دایر بر کالهبرداری 
و خیانت در امانت مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به این 
که متهمه مجهول المکان می باشد حســب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا متهمه از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاســخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 23972 شعبه 
6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شهید مطهری( )144 

کلمه، 2 کادر(
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ذوب آهن بدون مصدوم  به مصاف تراکتورسازی می رود
دیدار دو تیم تراکتورســازی تبریز و ذوب آهن اصفهان از هفته یازدهــم فردا به میزبانی تیم 
تبریزی برگزار خواهد شد.تیم ذوب آهن برای این دیدار بازیکن مصدومی ندارد و امیر قلعه نویی 

سرمربی این تیم با تمام بازیکنانش به مصاف تیم سابق خود خواهد رفت.

خبر روز

توهین روز

حمایت روز

واکنش روز

اتفاق روز

طبق اعالم سرمربی تیم  ملی فوتسال المپیک؛

2 بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی 
فراخوانده شدند

علی صانعی ، سرمربی تیم ملی فوتسال المپیک، اسامی بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تدارکاتی را اعالم  کرد؛ مسعود 
یوسفی و مهدی مهدی خانی از اصفهان 
به همراه سایر ملی پوشان دعوت 
شده؛ تمرینات خود را از تاریخ 10 
آبان ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز 
می کنند.اسامی سایر بازیکنان 
دعوت شده به شــرح زیر است: 
علیرضا یعقوبی، رضا قنبری، مسلم 
اسماعیلی و محمد حسین شریفی از 
مازندران، علیرضا بیات، حمید رضا 
تاجیک، علی علیمردان و اصغر عباسی از تهران، رضا 
تمیزی و مهدی زرچینی از مرکزی، سجاد عالی پور و سجاد سرباز از خراسان 
رضوی، محمد فهیم درویشی از لرستان، شادمان کریمی از کردستان، بالل 
اسماعیلی از آذربایجان غربی، ابوالفضل رنجبر از کرمان، مهدی علیزاده از 

ایالم، محمد حسین خاوری از سمنان و محمد جعفر گل از قم.

در حاشیه

شایعه ای که دوستان کیانوش آن را رد می کنند؛

وزنه بردار طالیی ایران 
پناهنده می شود؟!

وزنه بــردار طالیــی ایــران در المپیــک ۲01۶ در 
یک ســال اخیر، حاشــیه های زیادی داشــته و حاال 
 در آســتانه مســابقات جهانی باز هم درگیر حواشی 

شده است.
در شــرایطی که فدراســیون وزنه برداری اعالم کرده 
سفارت آمریکا از کیانوش رســتمی و برادرش سندی 
برای اثبات بازگشتشان به ایران بعد از مسابقات جهانی 
خواسته،  شایعاتی پیرامون دلیل عدم صدور ویزای این 

وزنه بردار منتشر شده است.
کیانوش رســتمی بعد از المپیــک ریودوژانیرو که با 
رکوردشکنی و کسب اولین مدال طالی کاروان ایران 
همراه بود، چند ماهی با فدراسیون و کادرفنی اختالف 
پیدا کرد.این قهرمان دســته ۸۵ کیلوگرم جهان طی 
مصاحبه هایی حتی به صورت تلویحی تهدید کرد که 
پیشنهاداتی از سوی کشورهای دیگر روی میز دارد و در 
صورت به تفاهم نرسیدن با فدراسیون ممکن است به 

آنها پاسخ مثبت بدهد.
به هر حال با تدبیــر علی مرادی،  رییس فدراســیون 
و حتی بــه قیمــت تغییــرات در رأس کادرفنی تیم 
ملی،  کیانوش رســتمی به تیم ملی ایران بازگشــت 
 تــا در مســابقات جهانــی ۲01۷ برای کشــورمان

 وزنه بزند.
به گفته علــی مرادی طبق نامه ای که به فدراســیون 
رسیده، سفارت آمریکا تضمینی خواسته که کیانوش 
رستمی و برادرش اثبات کنند، بعد از مسابقات جهانی 

به ایران بازمی گردند.
خبرگزاری فارس با انتشار گزارشــی ادعا کرده بعد از 
المپیک ۲01۶ رستمی با حضور در یکی از سفارت های 
آمریکا درخواست ســفر به این کشــور و تا حدودی 
پناهندگی را داشته اســت.وقتی این موضوع را با یکی 
از نزدیکان رستمی در میان می گذاریم،  به شدت این 

ماجرا را تکذیب می کند.
 او حتی می گوید که اگر کیانوش می خواست پناهنده 
شود،  بعد از المپیک ۲01۶ پیشنهادات زیادی داشت 
و می توانست با جواب مثبت به آنها چنین کاری انجام 

دهد.
باید دید در روزهــای آینده که کیانوش رســتمی و 
برادرش به ســفارت آمریــکا در دوبــی مراجعه می 
 کنند، چه اتفاقی بــرای آنها رخ می دهــد و آیا ماجرا 
 ختــم بــه خیــر خواهد شــد یــا بحــث جدیدی

 به میان می آید.

گویا میالد محمدی، مدافع چپ ملی پوش تیم احمدگروژنی روسیه گرفتار 
مشکالت مالی شده و شرایط سختی را تجربه می کند. همانطور که پیش از 
این هم بارها هشدارهایی داده شده بود، مشخص شده که واسطه های انتقال 
بازیکنان به روسیه چندان مورداعتماد نبوده اند و حاال میالد، اولین نفری است 
که به این وضوح مشکالتش را فریاد می زند. حمید استیلی در گفت و گویی که با 
پیروزی دیلی داشته در این باره گفته: همین چند روز قبل که  میالد با من تماس 
گرفت متوجه این حقیقت تلخ شدم که واسطه ای که او را به تیم خارجی برده 
۷0 درصد از پول او را گرفته است.میالد ستاره یکی دو سال اخیر تیم ملی است و 
حاال در آستانه اردوهای حساس ملی و فقط چند ماه مانده به جام جهانی روسیه 

اینچنین تمرکزش را از دست داده و درگیر مشکالت پیچیده مالی شده است.

سروش رفیعی که فصل قبل در آماده ترین تیم های لیگ برتر به طور ثابت 
بازی می کرد و از ستاره های درخشــان فوتبال ایران بود، حاال در تیم نسبتا 
ضعیف الخور قطر به یک نیمکت نشــین صرف تبدیل شده و به جز حضور 
در 1۵ یا ۲0 دقیقه پایانی اثر دیگری در تیمش ندارد. در پایان فصل گذشته 
انتظار می رفت سروش حتی به اروپا هم برود، اما حضور در قطر به قدری به 
آمادگی اش لطمه زده که در الخــور رده نهمی هم نمی تواند حضوری ثابت 

داشته باشد.
 عجیب است که یکی از بهترین بازیکنان فصل گذشته لیگ برتر ایران که در 
تیم قهرمان و تیم سوم جدول حضوری کامال تاثیرگذار داشته حاال در قطر و 

لیگ نه چندان سطح باالیش، نیمکت نشینی را تجربه می کند.

 کالهبرداری یک دالل
 از ستاره تیم ملی

خامس به صورت قرضی از رئال به بایرن پیوسته و شنبه شب موفق 
شــد برای دومین بار برای بایرن گلزنی کند. 
ستاره کلمبیایی حاال ۲ گل و ۲ پاس 
گل در ۵ بازی بوندس لیگا به ثبت 
رسانده و هاینکس به تمجید از 
 او پرداخــت. هاینکس گفت:
» خامس، بازی فوق العاده ای 
داشــت. بارها توپ را لمس 
کرد و قدرت خالقیت باالیش 
را نشان داد ولی من از آن دسته 
مربی ها هستم که همیشه بیشتر 
و بیشــتر می خواهــم . نه فقط 
خامس بلکه همه بازیکنان عالی بازی کردند .شما همیشه چیزهایی 
که نیاز به پیشرفت دارند را حس می کنید و ما هم همیشه زمان کافی 
برای تمرین کردن روی خیلی از مسائل را نداریم؛ مثال چهارشنبه 

بازی داشتیم و بازی بعدی، شنبه بود.

 حمایت »هاینکس«
 از عملکرد خامس رودریگز

در شرایطی که بازی تیم های ایرانی مقابل حریفان عربستانی در لیگ 
قهرمانان آسیا، به خاطر اختالف دو کشور در 
زمین بی طرف برگزار شد و از طرف 
دیگر، همه در جریان ناداوری علیه 
پرســپولیس در بازی برگشت 
مقابل الهالل هستند، رییس این 
باشگاه در نامه ای از مظلوم بودن 
باشگاهش صحبت کرده است. 
به نوشته ایسنا؛ عبدالرحمان بن 
مساعد، در نامه ای  به ترکی آل شیخ، 
رییس ورزش این کشور نوشته: در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا بین الهالل و نماینده 
استرالیا »نیشیمورا« سر ما را برید و آن افتضاح را به بار آورد. تیم های 
ایرانی در ورزشگاه ها، شعارهای مذهبی و سیاسی سر می دهند و به طرف 
ما بطری و مواد منفجر پرت می کنند. با این حال کنفدراسیون فوتبال 

آسیا سکوت می کند و همواره به ضرر ما حکم صادر می کند. 

 توهین جدید عربستانی ها 
به فوتبال ایران

رعد پدافند کاشــان به عنوان نماینده اســتان 
اصفهان در لیگ برتر والیبال حضور دارد و در 4 

دیدار خود، رنگ پیروزی را ندیده است.
لیگ برتر والیبال از روز یکشنبه 1۶ مهر ماه آغاز 
شد و 1۲ تیم حاضر در لیگ برتر رقابت خود را 
آغاز کردند که اســتان اصفهان نیز تنها با یک 

سهمیه در لیگ برتر والیبال حضور دارد.

هیئت والیبــال اصفهان تالش زیــادی را برای 
جذب حامی مالــی انجام داد و از باشــگاه های 
ریشــه دار برای تیمداری در لیگ برتر والیبال 
دعوت کــرد، اما هیچ اقدامــی در این خصوص 
صورت نگرفــت؛ ایــن در حالی اســت که در 
ســال های نه چندان دور شاهد حضور تیم های 
خوب اصفهانی در لیگ برتر بودیم و قهرمانی های 
آنان در لیگ برتر والیبال نیز فراموش نمی شود.

رعد پدافند، شرایط حضور در لیگ برتر 
والیبال را نداشت

تیم رعد پدافند فصل گذشته با حضور در فینال 
مسابقات لیگ دسته یک والیبال موفق شده بود 
سهمیه لیگ برتر را کسب کند، به دلیل نداشتن 
بضاعت مالــی، با حمایت یکی از شــرکت های 

کاشانی به کاشان منتقل شد.
تیم رعد پدافند کاشــان به عنوان تنها نماینده 
اســتان اصفهان با جمعی از بازیکنان ســرباز و 
بازیکنان جا مانــده از تیم های دیگــر در لیگ 
برتر والیبال حضور پیدا کرد و در 4 دیداری که 
انجام داده متحمل 4 شکست شده است و فقط 
توانسته ۲ ست را از آن خود کند و بدون امتیاز در 

رده دوازدهم جدول رده بندی قرار گیرد.
تیم های بانک سرمایه و شهرداری تبریز 
با کسب 4 پیروزی از 4 دیدار در رده های 
اول و دوم جدول رده بنــدی قرار دارند 
و بعد از آنهــا به ترتیــب تیم های خاتم 
اردکان، ســارویه ســاری و شــهرداری 

ورامین در رتبه های بعدی قرار دارند.

محمد صادق پشنگ در گفت و گو با فارس 
در خصوص لیــگ برتر والیبــال اظهار 
داشت: لیگ برتر والیبال نا منظم برگزار 
می شــود و برخی تیم ها در حال رفت و 
آمد هســتند و برنامه بازی ها به صورت 
دقیق مشخص نیســت؛ مالحظه کاری 
فدراسیون خوب است و برای اینکه گنبد 
را از تیم محروم نکند با نا بســامانی های 
این تیم ســازش می کند.وی ادامه داد: 
ســطح کیفی بازی ها نیز خوب است، اما 
تیم بانک سرمایه اختالف کیفی زیادی 
با سایر تیم ها دارد و فکر نمی کنم تیمی 
بتواند با بانک ســرمایه رقابت کند و این 
تیم در اصل تیم ملی است و تازه بازیکنان 
خارجی خوبی نیز دارد؛ برخی تیم ها هم 
که ســال های گذشــته قدرت بیشتری 
داشتند در لیگ جاری مثل گذشته قوی 

نیستند.
چهار شکست در چهار بازی 

رعد پدافند در دیدار اول خود در ساری به 
مصاف سارویه ساری رفت و در نهایت با 

نتیجه 3 بر 1 شکست خورد؛ تیم سارویه ست های اول، دوم و 
چهارم را به ترتیب با نتایج ۲۶ بر ۲4، ۲۵ بر 1۷ و ۲۵ بر ۲۲ به 
سود خود پایان داد و ست سوم با نتیجه ۲۶ بر 13 به نفع رعد 

پدافند پایان پذیرفت.
نماینده کاشان در لیگ برتر والیبال هفته دوم، میزبان بانک 
ســرمایه بود و در نهایت 3 بر صفر باخت؛ ست های این بازی 
به ترتیب با نتایج ۲۵ بر 14، ۲۵ بر 13 و ۲۵ بر 13 از آن بانک 

سرمایه شد.
رعد پدافند در هفته سوم از خاتم اردکان پذیرایی کرد و در 
نهایت با نتیجه 3 بر 1 تن به شکســت داد؛ رعد پدافند ست 
سوم را ۲۵ بر 19 برد، اما ســت های اول، دوم و چهارم را به 
ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲3، ۲۵ بــر 1۷ و ۲۷ بر ۲۵ را به خاتم 
واگذار کرد.نماینده استان اصفهان در لیگ برتر والیبال هفته 
چهارم را نیز با شکســت 3 بر صفر مقابل شهرداری ارومیه 
پشت سر گذاشت؛ شهرداری ست های این بازی را به ترتیب 

با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲9 بر ۲۷ و ۲۵ بر 1۶ برد.
رعد پدافند از پیش باخته است!

محمد صادق پشنگ،کارشناس والیبال با اشاره به وضعیت 
رعد پدافند کاشان گفت: تیم رعد پدافند کاشان تیمی است 
که می توان گفت از پیش بازنده است و این تیم سرمایه گذاری 
خوبی انجام نداده است؛ رعد پدافند بازیکنان خوبی دارد، اما 

بازیکنان به دلیل نداشــتن 
تمرینات مــداوم و امکانات 
الزم نمی توانند توانایی های 
خود را به صــورت کامل به 

نمایش بگذارند.
پشــنگ افزود: این تیم در 
۲ بازی موفق شــده اســت 
یک ست به دســت آورد و 
در برخی ست ها با امتیازات 
نزدیک، بازی را واگذار کرده  
است و این نشان می دهد اگر 
تمرینات پیش فصل بیشتر و 
بهتر بود این تیم می توانست 
به پیروزی دست پیدا کند؛ 
مشــخص نبودن سرمربی 
نیز از دالیــل نتایج ضعیف 
 این تیم در لیگ برتر والیبال 

است.
وی تصریح کرد: نباید فقط 

به فکر داشــتن ســهمیه در لیگ برتر بود و باید تمهیدات 
الزم اندیشیده و تیمی ایجاد شود که حداقل حرفی را برای 
گفتن داشته باشد.کارشــناس والیبال در پایان اذعان کرد: 
امیدوار هســتیم تیم رعد پدافند بتواند عملکرد بهتری در 
لیگ برتر والیبال داشته باشد و سهمیه استان اصفهان حفظ 
 شود. انشاءا... سال های آینده شــاهد حضور تیم های بهتر و

لیبــال    در خــور شــأن اصفهــان در لیــگ برتــر وا
باشیم.

رشته پرطرفدار و مردمی کشتی که جوانمردان و بزرگانی چون پوریای ولی 
و غالمرضا تختی را در دامان خود پرورش داده این روزها دچار حواشی قابل 
تاملی شده که به هیچ وجه با روح و مرام پهلوانی کشتی سنخیتی ندارد و 
الزم است با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.بارها گفته ایم و نوشته ایم لیگ 
کشتی در ایران نمایشی سرد و بی روح است که کیفیت برگزاری آن به هیچ 
وجه در حد نام رشته پرمدال و پرافتخاری چون کشتی نیست. لیگی که نه 
تنها طی چند سال اخیر هیچ منفعتی برای کشتی ایران و پشتوانه سازی 
برای تیم ملی نداشته بلکه هر ساله با تغییر و تحوالت صورت گرفته رو به 
افول رفته و با انواع و اقسام حواشی که ناشی از بی برنامگی، عدم نظارت و 
کم توجهی بوده مواجه شده است.با وجود اینکه پشتوانه سازی در هر رشته 
ای به واسطه داشتن لیگی قدرتمند و بابرنامه امکان پذیر است، اما لیگ 
کشتی طی سال های اخیر آنطور که باید نتوانست به وظایف خود عمل و 
نقش چندانی در پشتوانه سازی تیم های ملی داشته باشد.پس از انتقادات 
فراوان نسبت به برگزاری لیگ به صورت فصلی طی یکی دو سه سال اخیر، 
فدراسیون کشتی امسال طرحی را با عنوان لیگ 300 روزه بنا نهاد .از همان 
ابتدای امر و نحوه ثبت نام و ورود تیم ها کــه بدون فیلترخاص و نظارت 
سازمان یافته بود  پیش بینی لیگی نه چندان مطلوب کار سخت و دشواری 
نبود که البته 300 روزه هم طول نمی کشید و گاهی چند ماه تعطیل بود و 
گاهی در یک ماه چند مسابقه برگزار می شد.برخی تیم ها که در قرعه کشی 
حضور داشتند همان ابتدای امر برخالف فرصت زیاد سازمان لیگ،حتی 
پول ورودی را پرداخت نکردند و کنار رفتند و از این جریان به عنوان یک 
فرصت تبلیغاتی استفاده و هیچ جریمه ای هم پرداخت نکردند.قرار بود 

رقابت ها به صورت رفت و برگشت در ۲ گروه 4 تیمی باشد تا بدین شکل 
در 300 روز به سرمنزل مقصود برسد، اما بسیاری اوقات تیم ها در یک روز، 
3 مرتبه مسابقه می دادند و رقابت ها به صورت متمرکز در یک شهر برگزار 
می شد. لیگی که باید به هر شکل ممکن و در هر شرایطی برگزار می شد 
تا به انتها برسد؛ تا جایی که به عنوان نمونه مشاهده شد همین تیم ایزی 
پایپ، نایب قهرمان لیگ کشتی آزاد در یک دیدار فقط از 4 کشتی گیر در ۸ 
وزن استفاده کرد و در 4 وزن دیگر کشتی گیری به میدان نفرستاد! سازمان 
لیگ هم اصال برایش اینگونه موارد مهم نبود ؛ چراکه اولویت نخست فقط 
برگزار شدن مسابقات بود.ملزم نشــدن چهره ها به حضور در لیگ، یکی 
دیگر از ایرادات بزرگ لیگ کشتی بود، موضوعی که به قیمت خالی شدن 
سکوهای تماشاگران تمام شــد و صحنه هایی تلخ را رقم زد. حتی سالن 
قدیمی هفتم تیر تهران که روزگاری مملو از جمعیت بود نیز دیگر رنگ 
آن روزها را ندید و در دیدار دانشگاه پیام نور و سیناصنعت به عنوان یک 
دیدار مهم لیگ فرنگی، فقط به اندازه تعداد انگشتان یک دست تماشاگر 
داشت. اینکه چهره های محبوب مانند حسن یزدانی الزامی برای حضور 
در لیگ ندارند از عوامل بسیار موثر در بی توجهی مردم، حامیان مالی و 
رسانه ها به رقابت های لیگ کشتی است و می توان با استفاده از محبوبیت 
این افراد لیگی جذاب و تماشاگرپسند را برگزار کرد.  در این میان حتی 
علی اشکانی و محمد طالیی، سرمربیان تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد 
این زحمت را به خود ندادند که به کاشان بیایند و حداقل نظاره گر مرحله 
نهایی لیگ باشند که همین امر نشان دهنده جایگاه لیگ کشتی از دید 

کادر فنی تیم های ملی است.

منهای فوتبال 

آشتی کنان مهدی تاج و علی دایی
مهدی تاج باالخره توانست با علی دایی روبوسی کرده و یک مراسم آشتی کنان برگزار کند.

قاب  روز

 روزهای تلخ سروش 
در خارج از کشور

لیگی که به درد کشتی نخورد

جیجی بوفون، شــنبه شــب در دیدار با آث میالن، یــک بار دیگر 
دروازه  یوونتوس را بســته نگه داشت تا 
شایســتگی های خود را به تمامی 
جهان ثابت کند. بوفون چندی 
پیش هم جایزه بهترین دروازه 
بان اروپــا و دروازه بان دنیا را 
از آن خود کرده بــود و حاال 
هیچ کس دوســت ندارد او از 
فوتبال حداحافظی کند.جیجی 
بوفون، گفت:  من به تصمیم باشگاه 
کامال احترام می گذارم، آنها یک 

ه  ز ا و ر بان جوان را خریــداری کردند که د
شاید حتی بهتر از من برای آنها باشد. وی گفت: می خواهم فوتبالم 
را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانم و سعی می کنم تا آخر به 

آن افتخار کنم.

تیم های فوتبال لوکرن و اوستنده شــنبه شب در چارچوب هفته 
ســیزدهم رقابت های ژوپیر لیگ بلژیک برابر هم قرار گرفتند که 
نتیجه این مســابقه 3 بر صفر به سود 
اوستنده رقم خورد.رامین رضاییان 
که مثل بازی هــای قبل روی 
نیمکت تیم اوستنده حضور 
داشت در دقیقه ۸۶ جایگزین 
الکساندر یلیکا شد و در دقیقه 
90 با فرار از سمت راست در 
حالت تک به تک با دروازه بان 
حریف، گل سوم تیمش را به ثمر 
رساند.تیم اوستنده با یازده امتیاز 

در رده سیزدهم جدول قرار دارد.

بعد از دیدار مقابل آث میالن؛

واکنش بوفون به جذب دروازه بان

۴ دقیقه بازی و یک گل!
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محسن ربیع خواه در پاسخ به انتقادات فردوسی پور گفت: 
من بلد نیستم کار اضافه در زمین انجام دهم و سبک من 
اینطور است. گناه من چیست؟ من ســاده فوتبال بازی 
می کنم و چیزی که مربی می خواهد را انجام می دهم. دنبال 
این هم نیستم که خودم را با حرکات اضافه و خارق العاده 
نشــان دهم. این اصال خوب نیســت که در یک تریبون 

عمومی صحبت هایی انجام شود تا نظر مردم عوض شود.
آتیال حجازی که به یکی از  منتقدان جدید سرمربی آلمانی 18

استقالل تبدیل شده است در جدیدترین اظهار نظرش درباره 
شفر گفته: او به درد استقالل نمی خورد و نمی توان از پراید 
انتظار بنز را داشت. دوره شفر به اتمام رسیده و کارایی خاصی 
در استقالل ندارد.وقتی ترکیب اعالم شد به مادرم گفتم این 
بازی را می بازیم. شفر با ترس بازی کرد و مشخص بود تنها به 

دنبال کسب یک امتیاز است.

  با پیگیری و اقدامات کمیته اخالق فدراســیون فوتبال، دستور 
پلمــب و تعطیلی 11۶ مدرســه فوتبــال غیرمجاز صــادر و از 
فعالیت های آنها جلوگیری شد. در سال های اخیر تعداد مدارس 
فوتبال غیرمجاز افزایش یافته اســت؛ برهمین اساس فدراسیون 
فوتبال ضمن شناســایی و برخورد با این مــدارس از خانواده ها 
خواســت تا فرزندان خود را تنهــا در مدارس مجــازی که نام و 

آدرسشان توسط آکادمی ملی فوتبال اعالم شده، ثبت نام کنند.

شفر به درد استقالل نمی خورد گناه من چیست؟ تعطیلی و پلمب 116 مدرسه فوتبال غیرمجاز

 نباید فقط به فکر 
داشتن سهمیه 

در لیگ برتر بود 
و باید تمهیدات 

الزم اندیشیده و 
تیمی ایجاد شود 
که حداقل حرفی 

را برای گفتن 
داشته باشد
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان اعالم کرد: احیای بافت های فرسوده 
اقدامی بین بخشی است و ۳۵ نهاد دولتی و خصوصی در این راستا مسئولیت دارند.

چهره

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به وضعیت اعتباری میراث فرهنگی برای رسیدگی به بناهای تاریخی استان 
اظهار داشت: خوشبختانه میراث فرهنگی اصفهان از نظر اعتباری در وضعیت خوبی قرار دارد و اعتبارات استانی و سازمانی نیز 
برای حفاظت و نگهداری بنا در دست است.ناصر طاهری بیان کرد: ما مشکل اعتباری نداریم اما در کنار آن کمبود پیمانکار 
متخصص برای مرمت ابنیه تاریخی داریم.معاون میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اعتبارات میراث فرهنگی بین شهرستان های اصفهان 
منصفانه توزیع می شود، گفت: ممکن است در اذهان عمومی این گونه به نظر 
آید که ما به شهر اصفهان و بناهای شاخص رسیدگی بیشتری می کنیم؛ اما 
به دلیل مطالبات مردم و همچنین درخواست های متعدد نمایندگی های 
میراث فرهنگی در شهرستان ها، اعتبارات به صورت متوازن و منصفانه به 
شهرهای دور از مرکز اســتان نیز اختصاص پیدا می کند.وی با بیان اینکه 
انجام عملیات های مرمتی در بسیاری از بناهای تاریخی زمان  و دقت زیادی 
را می طلبد، تصریح کرد: انجام مرمت ها کاری نیست که با عجله و طی زمانی 
کوتاه صورت گیرد.طاهری با بیان اینکه در حال حاضر  بودجه استان و بودجه 
ملی اعتبارات استانی تقریبا تخصیص یافته و اکنون در حوزه بودجه ملی مشکلی نداریم، گفت: بودجه در اختیار میراث فرهنگی 

است اما برخورد صحیح و شایسته برای چگونه صرف کردن بودجه و تصمیم گیری در این زمینه مهم است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به طرح نذر خون اظهار داشت: کسانی که خون خود را نذر کرده اند تا پایان 
ماه صفر فرصت دارند و در سامانه نوبت دهی اینترنتی نیز می توانند ثبت نام کنند.

مجید زینلی افزود: از ابتدای امســال تا کنون بیش از 102 هزار و ۵00 نفر برای اهــدای خون به مراکز انتقال خون 
استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد بیش از 81 هزار نفر موفق 

به اهدای خون شدند.
مدیــر کل انتقال خون اســتان اصفهان بیــان کرد: از ایــن تعداد خون 
اهدایی، بیش از ۵8 درصد از اهدا کنندگان مستمر و بیش از ۳/۵ درصد 
 توســط بانوان اهدای خون انجام گرفته و بقیه اهدا کنندگان نیز آقایان 

بودند.
وی خاطرنشــان کرد: در مهر ماه نیز بیش از 17 هــزار و 200 نفر برای 
اهدای خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کردند که بیش 

از 1۳هزار و ۵00 نفر موفق به اهدای خون شدند.
زینلــی گفــت: روز اربعیــن مرکــز انتقــال خــون خواجــو در 

 اصفهان بــرای اهدای خون دایر اســت و کســانی که قصد اهدای خــون دارنــد می توانند به  ایــن مرکز مراجعه 
کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

طرح نذر خون در اصفهان تا پایان ماه صفر ادامه دارد
معاون میراث فرهنگی اصفهان:

انجام عملیات های مرمتی میراث زمان بر است

از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(؛

سومین مراسم یادبود شهید مصطفی 
خمینی در اصفهان برگزار می شود

 مراسم گرامیداشــت چهلمین سالگرد شــهادت آیت ا... مصطفی 
خمینی فرزند گرامی امام خمینی )ره( از ســوی موسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی)ره( در اصفهان برگزار می شود.سومین مراسم 
یادبود شهید مصطفی خمینی همزمان با چهلمین سالگرد شهادت 
این شهید بزرگوار و همراه با ویژه برنامه پخش و تحلیل فیلم مستند 
زندگی ایشان، فردا از ساعت  1۵:۳0 در نگارستان امام خمینی )ره( 
واقع در پل خواجو، میدان فیض، جنب اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
می شود. گفتنی است در این مراســم تهیه کننده و کارگردان این 

مستند نیز حضور خواهد داشت.

نصف جهان؛ در صدر فهرست 35 شهر زیبای جهان

قبل از مرگتان،اصفهان را ببینید
یکی از روزنامه های پرتیراژ انگلستان در لندن به نام دیلی تلگراف، در 
گزارشی اصفهان را در صدر فهرست شهرهای گردشگری جهان که 
بایستی در زمان حیات دید، معرفی کرد. در این گزارش تحت عنوان 
»۳۵ شهر زیبایی که باید قبل از مرگ آنها را دید«، اصفهان را در زمره 
شهرهای زیبای جهان که دارای بناهای تاریخی چشم نوازی است، 
قرار داده اســت. »دیلی تلگراف« در این گــزارش به بخش هایی از 
سفرنامه »رابرت بایرون« اشاره کرده که در فاصله میان پایان جنگ 
جهانی اول و دوم از انگلیس تا دورافتاده ترین ســرزمین های دنیا را 
بازدید کرده و در ادامه نوشته است »اصفهان فراموش نشدنی است« 
و تصویر خود را در نگارخانه مکان هایی که برای هرکسی عزیز است، 
جای داده است و گفته می توان تا ابد به سیاحت در این شهر پرداخت.

سفرنامه بایرون برخی بلندی های این شهر را مورد توجه قرار داده 
و از اصفهان در کنار شهرهایی نظیر »رم« و »آتن« به عنوان میراث 
بشــریت یاد می کند. در این گــزارش اصفهــان در حالی در صدر 
شهرهای زیبای جهان قرار گرفته است که نام شهرهای دیگری چون 
پاریس )فرانسه(، استانبول )ترکیه(، فلورانس و ونیز )ایتالیا(، لندن 

آکسفورد و کمبریج )انگلیس( نیز به چشم می خورد.
دیلی تلگراف، فروردین گذشــته نیــز در گزارشــی تحت عنوان 
»گردشــگران به ایران سرازیر می شــوند«، 18 تصویر از شهرهای 
مختلف ایران، از تهران، شیراز، یزد و مشهد تا رامسر، اردبیل و تبریز 

منتشر کرده بود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اختصاص ۷۰ درصد برنامه های 
سازمان ورزش به محالت شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر سرانه ورزشی هر شهروند اصفهانی 2۳ سانتی متر مربع است 
که تا وضعیت مطلوب فاصله دارد، اظهارمی کند: اصفهان به عنوان 
یک کالن شــهر باالی 2 میلیون نفر جمعیت، نیاز به یک سازمان 
ورزشــی پویا، فراگیر و گســترده دارد و با توجه به اینکه برای ارائه 
خدمات کالن نیاز به واکاوی در برنامه ها داشتیم، پس از بررسی ها 
به این نتیجه رسیدیم که از طریق نظام داوطلبی، اکثر امور را به خود 
مردم واگذار کنیم تا ضمن هزینه کمتر، برنامه ها با کیفیت باالتری 
به سرانجام برسد. علی قاســمی از حضور 70 نفر از بزرگان ورزش 
اصفهان در 1۳ کارگروه و ۴0 انجمن ورزشــی اصفهان خبر داده و 
اضافه می کند: در ۵0 درصد از محالت شهر اصفهان، شورای ورزشی 
محالت تشکیل شده است. مدیرعامل ســازمان ورزش شهرداری 
اصفهان تصریح مــی کند: بیش از 70 درصد برنامه های ســازمان 
ورزش به محالت اختصاص یافته و در همین راستا برای هر منطقه، 

از 27 تا  ۳7 برنامه ورزشی طراحی شده است.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با اشاره به  طرح نذر کتاب اظهار 
داشت: هر هفته حدود ۴00 جلد کتاب توســط اصفهانی ها در این طرح 

شرکت داده می شوند که در سازه طرح نذر کتاب جمع آوری می شود.
حمیدرضا میر پویا  افزود: طرح نذر کتاب 2 سال  است که شروع به کار کرده 
و  با اطالع رسانی هایی که تاکنون شده مردم  اصفهان همکاری خوبی در 
این مورد داشته اند، کتاب ها  به جای اینکه بازیافت شوند به چرخه دوباره 

مطالعه برمی گردند.
مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گفت: کتاب ها توسط کارشناسان 
بررســی موضوعی می شــود و پس از آن بر اساس درخواســت  ارگان ها، 
سازمان ها و مناطقی که نیاز به کتاب دارند توزیع می شود، برخی از کتاب ها 
درسی و کمک درسی و بر اساس موضوع درخواســتی ارسال می شود و 

ممکن است نتوانیم همه را ارسال کنیم.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان:

اصفهانی ها هر هفته ۴۰۰ 
جلد کتاب نذر می کنند

 رییس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان گفت: از روز 2۵ مهرماه سال جاری پیش فروش بلیت های 
مربوط به اربعین حسینی آغاز شده اســت و مردم می توانند به صورت 
اینترنتی و یا مراجعه به دفاتر شرکت ها در پایانه های مسافربری اقدام به 

خرید بلیت در تاریخ مورد نظر کنند.
محمدعلــی صلواتــی بیــان کــرد: از ابتــدای مــاه صفر تــا پایان 
روز جمعــه پنجــم آبــان مــاه بیــش از 1۵ هــزار نفــر از طریــق 
 نــاوگان مســافربری اســتان اصفهــان عــازم مرزهــای عــراق 

شدند.
صلواتی به نرخ بلیت اتوبوس زائران اربعین از استان اصفهان اشاره و بیان 
کرد: قیمت بلیت ها تا روز هشتم آبان ماه هیچ افزایشی نداشته و با نرخ 

معمولی ارائه می شود.

رییس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری استان:

 ۱۵ هزار زائر اصفهانی اربعین
 به مرزهای عراق اعزام شدند

۳۵ نهاد مسئولیت احیای بافت های فرسوده را بر عهده دارند

اخبار

امام جمعه موقت اصفهان:

ایران باید رابطه زندگی اش با دالر 
را قطع کند

امام جمعه موقت اصفهان در خصوص توصیه کنگره آمریکا به دونالد 
ترامپ مبنی بر رصد همه جانبه برنامه موشــکی 

ایران، اظهــار کرد: نظر ما همــان نظر مقام 
معظم رهبری است که فرمودند »مسائل 
دفاعی کشــور جای هیچ گونه مذاکره ای 
ندارد و به بیگانگان اجازه هیچ دخالتی را 
نمی دهیم.« مسائل موشکی ایران ربطی 

به مســئله هســته ای ایران ندارد و اگر در 
چارچوب برجام هــم بخواهند عمل کنند این 

موضوع خارج از چارچوب توافق هسته ای است. البته 
زیاده خواهی و زورگویی آمریکا این مشکالت را به وجود می آورد.

محمدتقی رهبر افزود: ایران بایــد رابطه زندگی اش با دالر را قطع 
کند و زندگی خود را به غرب پیوند نزنــد چراکه دنیا فقط آمریکا 
نیســت. آنچه جواب می دهد مقاومت در برابر زورگویی استکبار  
اســت. خود غربی ها هم اعتــراف می کنند که ایــن تحریم ها به 
اقتصاد خودشان هم ضرر می زند. تدبیر و همسویی دولت و ملت با 

سیاست های رهبری، کلید حل تمام مشکالت است.

فتـح ا... معیـن از دانـش آمـوزان و دانشـجویان بـه عنـوان 
بالنـده ترین افـراد جامعـه یادکـرد و  برنامه ریزی بـرای آنها 
را از اولویت هـای جمهوری اسـالمی ایـران دانسـت. به گفته 
رییس شـورای اسـالمی شـهر، با گذشـتن از بحران جمعیت 
طـی چنـد سـال گذشـته و بـا برنامه ریزی هـای الزم، بایـد 
محیـط مناسـبی را برای آمـوزش نسـل آینده فراهـم کنیم.

رییس شـورای شـهر، فراهم کـردن شـرایط بالندگـی آنها را 
باعث حماسـه آفرینـی در عرصه هـای جهانی عنـوان کرد و 
افزود: محیـط آزاد و حس انتخابـی گردی در دانشـگاه باعث 
تضمیـن آینـده دانشـجویان مـی شـود.این مقام مسـئول با 
اشـاره بـه برگـزاری بیسـت و سـومین جشـنواره مطبوعات 
از غیرقابـل قبـول بـودن عـدد و رقـم اسـتفاده از مطبوعات 
خبـر داد. معیـن در پایان گفت: هفته گذشـته طـرح گردش 
اطالعـات بـه شـورای شـهر ارائه شـد و شـورا بـا تمـام توان 
تـالش می کنـد کـه جامعـه مطلـع و انتخـاب گری داشـته 

باشـد تا آینـده خوبـی بـرای اصفهـان رقم بخـورد.
رشـد ۲5درصـدی ورود گردشـگران نسـبت به 

سال گذ   شته

نایـب رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان نیـز در 
نطـق میـان دسـتور خـود بـا ابـراز نگرانـی از فراهـم نبودن 
زیرسـاخت های حـوزه هنـر بـه ویـژه تئاتـر و سـینما اظهار 
داشـت: همیشـه تئاتر اصفهان حـرف اول را می زنـد و نباید 

گـرد و غبـار غربـت بـر هنـر اصفهـان بنشـیند.
علیرضـا نصر بـا اشـاره بـه 1۴ آبـان روز فرهنگ عمومـی، بر 
لـزوم ارتقـای فرهنـگ شـهروندان در جهـت فراهـم کردن 
شرایط زیسـتی بهتر برای شـهروندان و گردشـگران تاکید و 
اذعان کـرد: ایجاد فضایـی مناسـب در کالبد شـهر اصفهان، 

نمـای خوبـی را در معـرض دیـد همـگان قرار مـی دهد.
وی با اشـاره بـه یکـی از وظایف شـهرداری مبنی بر تسـهیل 
در امـور مربـوط بـه برنامـه هـای فرهنگـی و هنـری، گفت: 
شـهرداری متولی فرهنگ نیسـت ولـی می تواند تسـهیل گر 

امور باشـد. 
ایـن مقـام مسـئول در پایـان از رشـد 2۵درصـدی ورود 

گردشـگران بـه اصفهـان خبـر داد.
ریشـه هـای اصلـی خودکشـی دختـران، در 

روش های تربیتی است

عضـو شـورای شـهر بـا اشـاره بـه تعهـد و سـوگند اعضـای 
شـورا برلـزوم تـالش و اهتمـام در جهـت بهبـود شـرایط و 
فراهم آوردن زمینه های توسـعه متـوازن و برقـراری عدالت 
اجتماعـی و تامین فضایی پرنشـاط بـرای شـهروندان تاکید 
کرد.ضمـن اینکـه خطـر رخنـه فسـاد در حـوزه مدیریـت 
شـهری همـواره در کمین منابـع انسـانی و سـرمایه ای بوده 
و از بزرگ تریـن مخاطـرات و چالـش هـای مهـم مدیریـت 
شـهری به شـمار مـی رود کـه طـی چندیـن سـال گذشـته 
خسـارات سـنگینی را بر بیت المال و حقوق مـردم به ویژه در 

کالنشـهرها وارد کـرده اسـت.
کـوروش محمـدی ادامـه داد: شـهردار ضمـن تـداوم رونـد 
جوان گرایـی در عرصـه مدیریـت شـهری، توجـه ویـژه ای 
هـم بـه تخصـص و شایسـته سـاالری در میـان جوانـان و 
زنان داشـته باشـند تا شـاهد رشـد و تعالـی چند برابـری در 

مجموعـه مدیریـت باشـیم.
به گفتـه ایـن عضـو شـورای شـهر، چندین سـال اسـت که 
توجـه بـه آسـیب هـای اجتماعـی در مدیریت شـهر مغفول 

مانده اسـت.
محمـدی بـا اشـاره بـه آمـار خشـونت هـای پنهـان و بـروز 
رفتارهـای مازوخیسـتی برخـی نوجوانـان بر علیه سـالمت 
خویـش در قالب خود زنـی های دختـران در مـدارس گفت: 
اقـدام بـه خودکشـی دو دختـر نوجـوان، نشـان از کاهـش 
نشـاط اجتماعی دارد.وی مرگ یکی از دو دختـری که اقدام 
بـه خودکشـی کردنـد را باعـث داغدارکـردن خانـواده وی، 
سیسـتم تعلیم و تربیـت و جامعـه شـهری دانسـت و اذعان 
داشـت: مسـئولین مـا بـا غفلـت از ریشـه اصلـی ایـن اتفاق 
ناگـوار، مدت هاسـت کـه به دنبـال مقصـر ایـن قصـه تلخ در 

حوالـی فضـای مجـازی و نهنـگ آبی هسـتند.
محمـدی گفت:صـرف نظـر از تاثیـر یـا عـدم تاثیـر بـازی 
مجـازی نهنگ آبـی در ایـن حادثـه، ریشـه های اصلـی این 
موضـوع در روش هـای تربیتی و عـدم توانمندی شـهروندان 

در مواجهـه بـا چالش هـای زندگـی اسـت.
به گفتـه این عضـو شـورای شـهر، عـدم مدیریـت هیجانات 
نسـل نوجـوان در جامعـه شـهری اصفهـان و وجـود 
خشـونت های پنهان در ایـن نسـل، درقالب سلسـله عواملی 
در شـکل گیری ایـن حادثه تلخ، نقشـی اساسـی داشـته اند.

 محمـدی خاطرنشـان سـاخت: غفلـت محـض اسـت اگـر 
کارشناسـان مـا وقـت خویـش را بـرای تحلیل بـازی نهنگ 
آبـی صـرف کننـد و بایـد در سـایه اقداماتـی میـان مـدت و 
بلند مدت، اسـتراتژی های کاربردی در راسـتای ایجاد نشاط 

اجتماعـی در سـطح شـهر اصفهـان از ظرفیت هـای طبیعی 
شـهر همچون احیـای سـنت های اصیـل و بومـی، پویایی و 
برقـراری ایسـتگاه های نشـاط در مسـیر چهار باغ عباسـی و 

مسـیرهای مشـابه به خوبی اسـتفاده شـود.
درخواسـت اجرای تمـام مصوبات شـورای عالی 

آب با استناد  به قول ریاست جمهوری
عضو شـورای شـهر، مـردم اصفهـان را از جمله حقابـه داران 
بزرگ زاینده رود دانست و از اینکه شـهروندان شرق اصفهان 
به واسـطه کم آبی دچار مشـکالت معیشـتی شـده انـد ابراز 

تاسـف کرد.
اصغربروشـان از دیگـر پیامدهـای کـم آبـی، بـه افزایـش 
افسـردگی و کاهـش فضـای سـبز، اشـاره و بـر لـزوم اقـدام 
شـهروندان شهرسـتان هـای مختلـف اسـتان و نماینـدگان 
مجلـس نسـبت بـه اجـرای مصوبـات شـورای عالـی آب 

تاکیدکـرد.
وی ضمن درخواسـت اجرای تمـام مصوبات، افزود: شـورای 
عالی آب با اسـتناد به قـول ریاسـت جهموری، اقـدام عاجل 

را برای جاری شـدن آب فراهـم آورند.
بروشـان گفـت: مـن خواسـتار تخصیـص بودجه ملـی برای 
توسـعه و توجـه ویـژه بـه تصفیـه خانـه بابـا شـیخ علـی بـه 

منظـور جلوگیـری از هـدر 
رفت آب و فرسـودگی شبکه 

آب هسـتم.
بایـد  کـرد:  اضافـه  وی 
مشـکل  رفـع  درجهـت 
پایین آمدن سـن افسردگی 
بخصـوص در زنـان و بـاال 
و  طـالق  میـزان  بـودن 
اعتیاد کـه زیبنـده اصفهان 
نیسـت، برنامه های سـالم از 
جمله ورزش تدویـن کنیم، 
چراکـه ایـن موضـوع تاثیـر 
مسـتقیمی در هزینـه هـای 

درمـان دارد.
این عضو شـورا بـا اشـاره به 
اینکـه بافـت هـای تاریخـی 
هویـت  از  نشـان  شـهر 
دارد،  اصفهـان  تاریخـی 
گفت: از سـازمان بهسازی و 

نوسـازی و مناطق یک و سـه درخواسـت می کنم بازگشایی 
معابـر بودجـه ای را دراولویـت کار خـود قـرار دهنـد.

وی از نامناسـب بـودن محـل فعلـی نمایشـگاه بیـن المللی 
اسـتان اصفهان خبـر داد و بر لـزوم جابه جایی آن و سـاخت 
 نمایشـگاهی بـا وجـود پیشـرفت70درصدی آن تاکیـد 

کرد.
گفتنـی اسـت بعـد از اتمام جلسـه، اعضای شـورای شـهر به 

بازدیـد از ارگ جهـان نمـا رفتند.

در جلسه دیروز شــورای اسالمی شهر، رییس شورا با اشــاره به فرارسیدن 13آبان روز  اعظم
دانش آموز، اظهار کرد: حرکت دانش آمــوزان در این روز خون تازه ای به رگ های انقالب  حاجی رضازاده

تزریق کرد و یادگار این روز،تعهد به این قشر است.

در دهمین جلسه شورای شهر مطرح شد؛

اصفهان،حقابه داربزرگ زاینده رود است

آیین تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداری اصفهان
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غفلت محض است 
اگر کارشناسان 
ما وقت خویش 
را برای تحلیل 

بازی نهنگ آبی 
صرف کنند و 
باید در سایه 

اقداماتی میان 
مدت و بلند مدت، 

استراتژی های 
کاربردی استفاده 

شود
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امام علی  علیه السالم:
بدترين مردم كسی است كه خود را بهتر از ديگران بداند.
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 با خجالتی بودنمان
 چه کنیم؟)2(

۷. روابط خود را آگاهانه انتخاب کنید
افراد خجالتی روابطی کمتر اما عمیق تر دارند که 
این یعنی باید بیشــتر در انتخاب دوست و شریک  
زندگی تان دقت کنید. وقت تان را در زندگی برای 
کسانی که قدرشــناس، صمیمی و دلگرم کننده 

هستند صرف کنید.
۸. از افرادی که دیگران را دست می اندازند و 

اذیت می کنند، اجتناب کنید
همیشه چند نفری هستند که دوست دارند بی رحم 
باشند و الکی دیگران را اذیت می کنند و برایشان 
مهم نیســت که چه رفتاری درســت است و چه 
رفتاری نیســت و حتی صدمه زدن به احساسات 
 و روح و روان دیگــران ذره ای برایشــان اهمیت

 ندارد.
 سعی کنید به طور صحیح فاصله تان را با این افراد 

حفظ کنید.
۹. با دقت نگاه کنید

بعضی از ما فکر می کنیم کــه اوضاع  خیلی خراب 
است و بقیه از ما خیلی بهترند. این جور وقت ها بد 
نیست با دقت نگاهی به دیگران بیندازید تا ببینید 
آنها هم مشکالت شخصیتی و ناامنی های خودشان 

را دارند و شما در این بین تنها نیستید.
 ۱۰. به یاد داشــته باشــید که یک لحظه  بد

 به معنای یک روز بد نیست
گاهی اوقــات در یک موقعیت، خیلــی خجالتی 
می شوید یا حتی بعضی وقت ها آن صحنه را مدام 
در ذهنتان مرور می کنید و بیشتر و بیشتر اعصاب 
خودتان را خرد کــرده و روزتان راخراب می کنید. 
اما این همه کشمکش الزم نیس. آن لحظه هرچه 
بوده تمام شده پس بهتر اســت که سعی کنید از 

بقیه روزتان لذت ببرید.
۱۱. خیال بافی نکنید

افــراد خجالتــی گاهی احســاس عــدم تایید یا 
ردشدگی می کنند، حتی زمان هایی که این موارد 
اصال درست و واقعی نیستند. مردم احتماال بیش 
از آنچه که شما فکر می کنید شما را دوست دارند 
و برایتان اهمیت قائلنــد، پس الکی برای خودتان 

خیاالت منفی نبافید.
۱۲. لیست درست کنید

لیســتی از تمام وحشــت ها و نگرانی هایتان تهیه 
کنید. آنها را نــام ببرید و برنامه ریــزی کنید که 
 چطور می خواهید از بینشان  ببرید و به جلو حرکت

 کنید.
خجالتی بودن نباید شما را از رسیدن به موفقیتی 
که می خواهید باز دارد و چه شما خجالتی هستید 
چه نه، می توانید از تکنیک های گفته شــده بهره 

ببرید.

مهارت زندگی

 سیره بزرگان

برادری
 بــرادری و رفاقت در هــر زمان بــرای اهلش عزیز و الزم اســت. از 
 دوســتی و اخوت با کســانی که طمع یا مقصدی دنیایی دارند، باید 

پرهیز کرد.  
جن برادر انس

 امام باقر علیه السالم فرمود: جماعتی از مسلمین به سفری رفتند و 
راه را گم کردند تا بسیار تشنه شدند. از جاده به کناری رفتند و کفن 

پوشیدند و خود را به ریشه های درختان ) مرطوب( چسبانیدند.
 پیرمرد سفید پوشی نزد آنها آمد و گفت: برخیزید، باکی برشما نیست، 
این آب است. آنها برخاستند و آب آشامیدند و سیرآب گشتند. گفتند: 
ای پیرمرد خدا تو را رحمت کند تو کیستی؟ گفت: من از طایفه جنی 
هستم که با رسول خدا صلی  ا... علیه و آله بیعت کردند.  از پیامبر )ص( 
شنیدم که مومن برادر مومن و چشم و راهنمای اوست، شما نباید با 

بودن من از تشنگی از بین بروید.
صفت برادران   

محمد ببن عجالن گوید: خدمت امام صادق علیه الســالم بودم که 
مردی آمد و سالم کرد. حضرت ازا و پرسید : حال برادرانت که از آنها 
جدا شــدی چطور بود؟ او ستایش نیکو و مدح بســیار کرد. امام)ع( 
فرمود: ثروتمندان فقرا را عیادت می کنند ؟ گفتم : خیلی کم . فرمود: 
دیدار و احوال پرســی ثروتمندان از فقرا چگونه است؟ عرض کردم: 
اندک.  فرمود : دســتگیری  توانگران از بینوایان چگونه است؟ عرض 
کردم: شما اخالق و صفاتی را ذکر می کنید که درمیان مردم ما کمیاب 
است، فرمود: چگونه اینان خود را شیعه می دانند که نسبت برادری 

میان ثروتمندان با فقرا وجود ندارد.
 مقابل خانه برادر

  امام باقر علیه السالم فرمود: یکی از فرشتگان از مقابل خانه ای عبور 
می کرد، مردی را دید که درب آن خانه ایستاده است. از وی پرسید: 
چرا اینجا ایستاده ای ؟ آن شــخص گفت: در این خانه برادری دارم 
می خواهم به او سالم کنم. فرشته سوال کرد آیا از خویشاوندان تو است 
یا آنکه به وی نیازمندی و می خواهی عرض حاجت کنی؟ گفت: هیچ 
یک از اینها نیست، جز آنکه بین ما حرمت برادری اسالمی است، و تازه 

کردن عهد وسالم کردن من بر او، در راه خشنودی خداست.
فرشته گفت: من فرستاده خدایم به سوی تو، خدایت درود می فرستد 
و می فرماید: ای بنده من تو به دیدار من آمدی و مرا اراده کردی، اینک 
به پاداش حفظ حقوق برادری و نگاه داشتن حرمت برادری اسالمی، 

بهشت را بر تو واجب کردم و از خشم و آتش خود تو را دور ساختم.

باغ 
کاغذی

 رمان نابودگر نوشــته »جیمز رو لینز« به تازگی با ترجمه              
 هادی امینی توسط انتشارات کتابســرای تندیس منتشر

و راهی بازار نشر شده است.
این رمان هم در گروه آثار جاسوسی و هم کتاب های پلیسی 
جنایی جا می گیرد. داستان رمان نابودگر از این قرار است که 
»تاکر وین« که پیش تر تکاور ارتش ایاالت متحده بوده بعد از 
4 دوره حضور در افغانستان به عنوان قالده دار سگ ارتشی، 
از ارتش بیرون آمده و به همراه سگ محبوبش ، کین خود  را 
مشغول سفر دور دنیا می کند. دراین بین پیشنهادی برای 

یک ماموریت ساده از وزارت دفاع آمریکا دریافت می کند تا 
یک دانشمند روسی را از روسیه خارج کرده وسالم به ایاالت 
متحده برساند. ادامه داستان به این ترتیب رقم می خورد که 
این ماموریت ساده، تاکر وین را به دنیای توطئه ، درگیری و 
قتل وارد می کند. در نتیجه این تکاور سابق ارتش برای نجات 
دنیا از یک  تهدید باستانی به قدمت عمر نوع بشر روی زمین، از 
سرزمین یخ زده سیبری تا کوهستان های داغ آفریقای جنوبی 
کشیده  می شود. این کتاب با 504 صفحه و قیمت 35 هزار 

تومان منتشر شده است.

نابودگر

ساختمان های عجیب و غریب جهان)2( 

دانستنی ها

دوست داشتن که عیب نیست
 دوست داشتن که  عیب نیست ، دوست داشتن 
دل آدم را روشن می کند، اما کینه و نفرت دل 
آدم را سیاه می کند. اگر از حاال دلت به محبت 
انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست 
داشــتن چیزهای خوب و زیبای دنیا هستی . 
دل آدم عین یک باغچه پرا ز غنچه است، اگر با 
محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند، اگر 

نفرت ورزیدی غنچه ها پالسیده می شوند...!

»سووشون«
 سیمین دانشور

حرف حساب
برج پیچنده، بنای مسکونی مدرن در سوئد

Turning Torso( بلندتریــن  بــرج پیچنــده )
آسمان خراش کشور سوئد است؛ البته این برج حرکت 
نمی کند، اما ظاهر آن طوری طراحی شده که حرکت و 

چرخش را به ذهن متبادر می کند.
Kunsthaus  موزه

برای دیدن این ساختمان عجیب که توسط »پیتر کوک« 
و »کالین فورنیر« طراحی شــده باید به شــهر گراتس 
)Graz( اتریش سفر کنید. تشــخیص این مسئله که 
این بنا دقیقا شبیه به چیســت، بسیار سخت است. این 
ســاختمان در واقع موزه  هنرهای معاصر است و شاید 

شکل عجیب آن هم به همین دلیل باشد.
رستورانی با طراحی متفاوت

اگر در شهر نچیز )Natchez( در ایالت می سی سی پی 
هستید و دوست دارید بیرون غذا بخورید، سری به این 
رســتوران دیدنی بزنید که شــبیه یک زن دامن پوش 
طراحی شــده است. یک فروشــگاه کادویی نیز در این 

ساختمان وجود دارد.
Nerverwas Haul سازه  متحرک

این سازه  متحرک خودرو در شهر والهو )Vallejo( ایالت 
کالیفرنیا قرار دارد. خبر خوب این است که می توانید این 

بنای متحرک را اجاره کنید.
کوره  خورشیدی

این سازه که شــبیه به یک آینه  جالب و بزرگ طراحی 
شــده در Odeillo فرانســه قرار دارد. این ســازه در 
 حال حاضر یک دســتگاه انرژی خورشیدی غول پیکر

 است.
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